
den kaynaklandığı söylenir. Zehebl, Hin
dl'nin bazı Selefi görüşlere sempati duy
duğunu ve gündüzlerini ilimle, gecelerini 
zikirle geçirdiğini belirtir. Hindl, tasawuf
la da ilgilenmiştir. 

Eserleri. 1. Zübdetü '1-kelam li- 'iş

meti'l-enam (TSMK, III. Ahmed, nr. 1873). 
2. el-Fa'i~ ii uşuli'd-din (Keşfü'?·?u
nan, II, 1217; Brockelmann, GAL, ll, 141; 
Suppl., ll , 143). Muhammed b. Suud 
Üniversitesi'nde Ali b. Abdülazlz ei 
Umeyrlnl eseri doktora çalışması olarak 
neşre hazırlamıştır ( 1991 ). 3. er-Risa 
letü's-seytiyye ti'l-uşuli'd-diniyye (er
Risaletü 's-seniyye, er-Risaletü 's-siniy
ye, er-Risaletü 'n-nefsiyye, er-Risaletü 't
tis'iniyye, er-Risaletü 's-seb'iyye) ( Brockel
man n, GAL Suppl., ll, 143) Katib Çelebi 
bu risalenin usul-i fıkha dair olduğunu 
kaydetmektedir (Keş{ü'?·?unün, l, 873). 
4. Nihayetü'l-vüşul ila 'ilmi'l-uşul . 

Usul-i fıkha dair hacimli bir eser olup sa
hasında önemli bir kaynaktır. 697 ( 1298) 
yılında istinsah edilen iki ciltlik bir nüs
hası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane
si'nde (lll. Ahmed, nr. 1 240), 709 (1309) 
tarihli eksik bir nüshası da Süleymani
ye Kütüphanesi'nde (Carullah Efendi, nr 

566) bulunmaktadır. On iki bölümden 
meydana gelen eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndeki nüshası haber. kıyas, is
tidlal ve ictihad konularını içeren 9-12. 
bölümleri ihtiva etmektedir (ayrıca bk. 
Brockelmann, GAL, ll, 141 ). 
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HİNDİLER TEKKESİ 

İstanbul'da 
Aksaray ve Üsküdar'da 

Hindistan ' dan gelen 
seyyah ve dervişterin 

L barındmiması için kurulan iki tekke. _j 

Aksaray-Horhor Hindiler Tekkesi. Fa
tih ilçesinde. Aksaray semtinin Horhor 
olarak anılan kesiminde semte adını ve
ren Horhor çeşmelerinin yanında yer al
maktaydı. Bulunduğu semtten dolayı 
Horhor Tekkesi olarak da anılan tekke 
Nakşibendiyye'nin istanbul'daki en eski 
faaliyet merkezlerindendir. Hadikatü'l
cevamide, Hace İshak Buharl-i Hindl'nin 
arzusu ile Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan kurulduğu, giderlerinin padişahın 
vakfından ödendiği , yönetiminin tekke 
şeyhlerine bağlandığı kayıtlı dır. Aynı kay
nakta, Fatih'in silahdan Mehmed Ağa'nın 
burada hücrenişin olarak yaşadığı, vefa
tında tekkenin haziresine gömüldüğü. ay
rıca XVIII. yüzyılın ilkyarısında Şeyh Türa
bl-i Hindl'nin meşihatı sırasında . Üskü
dar'daki H indiler Tekkesi'nin banisi ve ilk 
postnişini olan Şeyh Seyyid Feyzullah Efen
di ei-Hindl'nin (ö 1161/1748) talebi üze
rine Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa ta
rafından gümrükten bir miktar günlük 
gelir sağlandığı belirtilmektedir. Öte yan
dan, Küçük Abdal tarafından 888 ( 1483) 
yılında kaleme alınan ve atman Baba'nın 
menakıbını içeren Vilayetname-i Şah'
ta· Otman Baba'nın istanbul'dan geçer
ken H indiler Tekkesi'ni ziyaret ettiği yo
lundaki rivayet dikkat çekicidir. Otman 
Baba gibi ileri gelen bir Kalenderl şeyhi
nin Hindller Tekkesi'ni ziyaret etmesi. bu 
dönemde Nakşibendiyye'ye mensup sey
yah ve mücerred dervişlerin Kalender! 
eğilimiere sahip bulunduğunu düşündür

mektedir. 

Tekkenin, kuruluşundan XVIII. yüzyıla 
kadar uzanan dönemine ilişkin hemen 
hiçbir şey bilinmemektedir. T. Zarcone, 
Cemalettin Server Revnakoğlu'nun istan
bul Divan Edebiyatı Müzesi Arşivi'nde bu
lunan H indiler Tekkesi'ne ait dosyasındaki 
bilgilerden ve tekkenin haziresindeki me
zar taşlarından hareketle XVIII. yüzyıldan 
tekkelerin kapatıldığı 192S'e kadar me
şayih listesini şu şekilde tesbit etmiştir: 
XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı anla
şılan Şeyh Türabi-i Hind'i, Şeyh Feyzullah 
Murtaza Efendi (ö. 1198/17€13-84), Üskü
dar Karacaahmet 'te Miskinler Tekkesi 
Mescidi'nin arkasında gömülü olan Şeyh 
Hasan Efendi (ö. 1217/1802). aslen Hin
distan'ın Muradabad şehrinden olan ve 
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Açıkbaş lakabı ile tanınan Şeyh Abdullah 
Agah Efendi (ö 1226/1811). Şeyh Hinöıei
Hac Hüseyin Efendi (ö 1230/1815), Şeyh 
Hacı Ali Ömer Şah (ö. 1248/1832-33). Şeyh 
Seyyid Abdurrahman Efendi (ö. 1250/ 
1834-35). Şeyh Esrar Şah (ö. 1250/1834-
35). Şeyh el-Hac Marı Şah Abdullah Hind'i 
(ö. 1252/1836-37), Şeyh el-Hac Ali Mah
bub Şah Efendi Dihlevl (ö. 1255/1839), Şeyh 
Hacı Ahmed Efendi ( ö 1286/1869-70). 
Horhor Baba olarak tanınan ve 1 Z88'de 
( 18 71 ı tekkenin meşihatına getirilmesi 
çeşitli tartışmalara yol açan Şeyh Hind'i 
el-Hac İbrahim Hakkı Efendi ( ö. 1292/ 
1875). Şeyh Fazı! Ahmed Efendi, Fazı! Ah
med Efendi'nin oğlu Şeyh Hasan Aşık 
(ö_ 1323/1 905), Fazı! Ahmed Efendi'nin di
ğer oğlu Şeyh Abdülaziz Efendi (ö. 1333/ 
1915). H indi Baba Şeyh i lakaplı Şeyh Ab
dullah Efendi, Afgan kökenli olan ve daha 
önce Üsküdar'daki Afgan'iler Tekkesi'nin 
meşihatını üstlenmiş bulunan Şeyh Ha
cı Mehmed Efendi ve son postnişin Şeyh 
Abdurrahman Riyazeddin Babür Efendi 
b. N azıreddin ei-Hindl ( ö. 1966 ı. Şeyh Ri
yazeddin Babür Efendi, anayurdu olan 
Hindistan'ın tanınmış alimlerinden Mev
lana Muhammed İbrahim'den hadis oku
muş. tahsilini Kahire'deki Ezher ve Bağ
dat'taki Nu'maniyye medreselerinde sür
dürmüş, daha sonra Kudüs'te Babü'z
Zahiriye yakınındaki Hind'iler Tekkesi'ne 
(Tekyetü'l-HunQd) şeyh olmuştur. 

Nakşibendiyye'ye bağlı olarak faaliyete 
geçen Hind'iler Tekkesi XVII. yüzyıl ortala
rında Kadiriyye'ye bağlanmış, XVIII. yüz
yıl sonlarında tekrar Nakşibendiyye'ye in
tikal etmiş. XIX. yüzyılın başlarından iti
baren de bu iki tarikat arasında birçok de
fa el değiştirmiştir. Revnakoğlu , XIX. yüz
yılda tekkenin postuna oturan Kadirl 
şeyhlerinin bu tarikatın Rezzakıyye kolu
na bağlı olduğunu bildirmektedir. Tekke
nin Kadiriyye ile olan bağlantısı, adı geçen 
tarikatın Hindistan'daki yaygınlığı ve nü
fuzu ile açıklanabilir. J. P. Brown, 1866'
da istanbul'da bulunduğu sırada Hindi
ler Tekkesi'nin mensupları arasında Kadi
r'iler'in yanı sıra Çişt'iler'in, Kübrevller'in, 
Ni'metullah'iler'in ve KalenderHer'in de 
yer aldığını kaydetmekte, bu tesisin en 
azından XIX. yüzyılın Hint kökenli bütün 
dervişlerini çatısı altında barındırdığı an
laşılmaktadır. Tekkenin ayin günü XIX. 
yüzyıla ait kaynaklarda cuma olarak be
lirtilmiştir. Diğer taraftan Dahiliye Neza
reti'nin rum 'i 1301 ( 1886) tarihli istatis
tik cetvelinde tekkede dört erkekle üç 
kadının ikamet ettiği, rum 'i 1 325 ( 191 O) 
tarihli bir belgede de Maliye Nezareti'n-
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de senede 11 04 kuruş . günde üç çift ek
mekle dört okka et tahsisatı bulunduğu 

kaydedilmektedir. 

H indiler Tekkesi, Osmanlı başşehrinde 
ve Hindistan'daki tasawufi hayatla tari
kat kültürü arasında bir köprü vazifesi 
görmesinin yanı sıra Osmanlı- Hint siyasi 
ilişkilerinin de önemli bir odak noktası ol
muştur. Tekkenin haziresine defnedilen 
İmam Mehmed, Hindistan'daki Meysur 
Devleti'nin hükümdan TipO Sultan'ın , İn
gilizler' e karşı giriştiği mücadelede Os
manlı Devleti'nden yardım almak amacıy
la 1787'de ı. Abdülhamid 'e gönderdiği 
300 kişilik elçi heyetinde yer almıştı. XX. 
yüzyılın başlarında Hindistan'ın İngiliz ha
kimiyetinden kurtulması için mücadele 
eden U beydullah es-Sindl Efendi Osmanlı 
Devleti'ne sığındığında Hindller Tekkesi'n
de ikamet etmişti. Tekkenin son postni
şini Riyazeddin Babür Efendi ise Kudüs'
teki Hind'iler Tekkesi'nin şeyhi iken 1. Dün
ya Savaşı yıllarında Osmanlı ordularına 
yardım etmiş. onlarla birlikte Kudüs'ten 
ayrılmış ve İstanbul'a gelerek Hindller 
Tekkesi'nin meşihatını devralmış. İstan
bul'un işgali yıllarında da İngilizler tara
fından tutuklanarak hapse atılmıştır. 

H indiler Thkkesi 192S'te tekkelerin ka
patılmasından sonra kendi haline terke
dilmiş. mescid- tevhidhane yapısı 1933'
te belediye tarafından yıktırılmış . geriye 
kalan ahşap yapılar da yakın tarihe kadar 
kimsesiz yaşlı kadınların barınağı olmuş
tur. 1982'de yapılan tesbitte, tekke arsa
sının batı sınırını teşkil eden Horhor cad
desi üzerindeki dikdörtgen açıklıklı , ah
şap kanatlı basit avlu kapısından girildi
ğinde sağda (güneyde) mescid-tevhidha
nenin duvar kalıntıları göze çarpmaktay
dı . Yaklaşık 9,00 x 9,00 m. boyutlarında, 
kare planlı bir alanı kaplayan mescid-tev
hidhanenin XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
yenilendiği, duvarlarının Batı standartla
rında tuğlalarla örüldüğü, üzerinin de ah
şap bir çatıyla örtülü olduğu anlaşılmak
tadır. Güney duvarının ekseninde yer alan 
ve harim yönüne doğru çıkıntı teşkil eden 
basık kemerli mihrap, ekseni n kıble doğ
rultusuyla çakışması için duvara verev 
olarak tasarlanmıştır. Mihrap duvarının 
arkasında, Hadikatü'l-cevfımi'de tek
kenin banisi Hace İshak Buharl-i Hindl'ye 
ait kabrin bulunduğu bildirilen alanda bir 
birahane yer almaktadır. Tesbit edilebilen 
on adet mezardan biri avlu kapısından 
girince sağ da, biri mescid- tevhidhane
nin güneybatı köşesinde bulunmakta, se
kizi de aynı mekanın doğu duvarının önün
de sıralanmaktadır. Mescid-tevhidhane-
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nin doğu duvarına paralel olarak gelişen , 

11 ,00 x 7,00 m. boyutlarında iki katlı ah
şap bina herhalde tekkenin selamlık birim
Ierini ve seyyah dervişlere mahsus hüc
releri barındırıyordu . Arsanın kuzey sını
rını meydana getiren Horhor çeşmeleri
ne ait haznenin gerisindeki nisbeten ufak 
boyutlu diğer ahşap bina ise büyük bir ih
timalle tekke şeyhinin ikametine tahsis 
edilen harem dairesidir. Her iki yapı da 
ahşap kaplamalı ve süslemesiz cephele
ri, kısa saçakları, dikdörtgen açıklıklı ka
pıları ve pencereleri , alaturka kiremit 
kaplı kırma çatılarıyla XIX. yüzyılın ikinci 
yarısına ait sıradan meskenleri andırmak
tadır." 

Üsküda r Hindiler Tekkesi. Üsküdar' ın 
Selamsız semtinde Solaksinan mahalle
sinde, mahalleye adını veren camiye yak
laşık 1 00 m. mesafede yer almaktadır. 
Zakir Şükrü Efendi'nin naklettiğine göre 
Kadiriyye tarikatına bağlı olan tekke 11 SO 
(1737-38) yılında Şeyh Seyyid Feyzullah 
Efendi ei-Hindl tarafından faaliyete geçi
rilmiştir. Aynı kaynakta daha sonra tekke
nin postuna geçen şeyhlerin kimlikleri şu 
şekilde belirtilmiştir: Şeyh Bereket Efen
di ei-Hindl. Feyzullah Efendi'nin halifesi 
Şeyh Emanullah ei-Hindl, SergürOh-ı Şeyh 
Rahlmullah Şah el-Hindl ( ö . 1193/1779). 
Şeyh Mehmed Mültan ei-Hindl (ö. 1202/ 

1787-88) , Mehmed Mültan'ın oğlu Derviş 

üsküdar Hindiler Tekkesi 'nin banisi Seyh Feyzullah ei-Hin

di'nin mezarı - üsküdar 

Pir Seyyid Mehmed Efendi (ö 1207/ 1792-
93). Şeyh Abdullah Yar el-Hindl (ö. 1238/ 
1822-23). Şeyh Ali Efendi (ö. 1246/1830-

31 ). Şeyh Süleyman Halife Efendi (ö. 1252/ 
1836-37). Şeyh Mehmed Raşid Efendi (ö. 

1285/ 1868-69), Şeyh Hasan Veliyyüddin 
Efendi ve 1294'te (1877) meşihatı üstle
nen Şeyh Mehmed Tahir Efendi. T. Zarco
ne, gerek Feyzullah el-Hindl'nin gerekse 
kendisinden sonra gelenler arasında Hin
dl nisbesi bulunan beş şeyhin Hint asıllı 
olduğunun kesin biçimde kanıtlanama
yacağını, bu kişilerin Hindistan üzerinden 
İstanbul'a gelen veya hacca giden Orta 
Asya kökenli Türk şeyhleri olabileceğini 
ileri sürmektedir. Ancak tekkenin bağlı 
bulunduğu Kadiriyye tarikatının Orta As
ya'dan ziyade Hindistan'da yaygın ve et
kin olması , ayrıca söz konusu şeyhlerin 
adları (Emanullah, Rahlmullah, Abdullah 
Yar) bu iddiayı desteklememektedir. 

İstanbul tekkelerinin dökümünü içeren 
kaynaklarda banisi Feyzullah Efendi'nin 
adıyla da anılan ve ayin gününün cumar
tesi olduğu belirtilen H indiler Tekkesi ta
mamen ortadan kalkmış olup yerleşim 
düzeni ve mimari özellikleri tesbit edile
memektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi 'nde bulunan, Şinasi Akbatu'nun 
İbrahim Hakkı Konyalı'ya intikal ettirdiği 
1924 tarihli Üsküdar'daki vakıf eserler dö
kümünde tekkenin arsa halinde olduğu
nun belirtilmesi, tekkelerin kapatılmasın
dan önce burada tarikat faaliyetinin sona 
erdiğini ve binaların tarihe karıştığını gös
termektedir. Zakir Şükrü Efendi'nin ver
diği şeyhler listesinin 1870'lerin sonların
da kesilmesi de bu görüşü güçlendirmek
tediL 

Tekkenin günümüze gelebilen izleri, 
Şeyh Feyzullah ei-Hindl'nin kabriyle Ab
dullah Efendi'nin 1 240 ( 1824-25) tarihli 
kabrini barındıran demir parmaklıklı ha
zlre kalıntısından ve bunun çevresindeki 
bazı mezar taşı parçalarından ibarettir. 
Feyzullah ei-Hindl'ye ait sandukanın baş 
ucundaki şahide sülüs hatlı bir kitabe ile 
donatılmış ve uzun bir arakıyye ile düz 
dalama destardan oluşan, İstanbul'da 
benzerine rastlanmayan bir serpuşla taç
landırılmıştır. Üzerinde herhangi bir ya
zının ve bezernenin yer almadığı ayak ucu 
taşı ise dilimli bir kemerle son bulur. Di
ğer mezarda gömülü olan kişinin, Zakir 
Şükrü Efendi'nin meşayih listesinde 1 238 
( 1822-23) yılında vefat ettiği belirtilen 
Şeyh Abdullah Yar ei-Hindl olması muhte
meldir. Halen tekkenin arsası ve çevresi 
Çingeneler' e ait rengarenk meskenler ta
rafından işgal edilmiş bulunmakta. bu-



rada ikamet edenlerin Şeyh Feyzullah el
H indi'yi kendi velileri olarak benimsedik
leri ve kabrine sahip çıktıkları gözlenmek
tedir. 
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Uman deniziyle Bengal körfezi arasın-
da, kuzeyde Himalaya sıradağlarından 
güneyde Hint Okyanusu'na doğru giderek 
daralan bir üçgen biçiminde uzanır. Bü-

yük kısmının devasa boyutlarda (kuzey
güney 32 14 km., doğu-batı 2977 km.) bir 
yarımada olmasından dolayı "subconti
nent" (bir kıtanın coğrafi bağımsızlığı bu
lunan büyük parçası jyarı kıtaj; coğrafya 

literatüründe subcontinent denilince ak
la Hindistan gelir) terimiyle nitelenen ge
niş topraklar üzerinde kurulmuş yirmi iki 
eyaletle (federe devlet) birlik toprağı (union 
territory) statüsünde dokuz bölgenin bir
leşmesinden meydana gelen federal ya
pılı bir cumhuriyettir. Hintçe adı Bharat 
Varşa, Birleşmiş Milletler tarafından kul
lanılan resmi adı Republic of lndia olup 
kısaca Union of lndia (lndian Union) adıyla 
da anılır; başşehri 1934'ten beri Yeni Del
-hi' dir. 

Birliği oluşturan her eyaletin ayrı bir hü
kümeti ye parlamentosu vardır; hüküme
tin başında parlamentonun tayin ettiği 
bir vali bulunur. Eyaletler adalet, eğitim , 

sağlık ve iç güvenlikle ilgili konularda ve 
ayrıca 1947 anayasasında belirtilmiş di
ğer bazı alanlarda özerktir ve yasama yet
kisine sahiptir. Fakat savunma, dış siya
set ve ekonomik planlama gibi konular 
merkezi hükümetle birlikte belirlenir. Eya
letlerin bazıları orta büyüklükte bir ülke 
kadar geniş ve kalabalıktır. And ra Pradeş 
(276.814 km'/53.5 milyon), Batı Bengal 
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(88.000 km2 154.5 milyon) ve Maharaştra 
(307.000 km' /62.7 milyon) bunların baş
lıcalarıdır; bazı eyaletler ise küçüktür 
(Pencap 50.362 km2 / 16.7 milyon. Tripura 
ı 0.400 km' 1 2 milyon, Goa 3700 km2 1 ı 
milyon). 

Kara sınırlarının uzunluğu 1 5.000 kilo
metreyi geçen Hindistan kuzeybatıda Pa
kistan. kuzeyde Çin, Tibet, Nepal, Butan 
ve doğuda Bengladeş ile komşudur; gü
neyde Palk Bağazı ve Mannar körfeziyle 
Sri Lanka'dan ayrılır. Adı geçen boğaz ve 
körfez arasında adeta sıçrama taşları gi
bi diziimiş "Adem Köprüsü" adaları ile 
güneybatı kıyıları açıklarındaki Lakkadiv 
(Lakshadweep) adaları ve doğu kıyılarından 
·1200 -1 SOO km. uzaklıkta bulunan Bengal 
körfezi n deki Andaman ve Ni ko bar adala
rı da ülke sınırları içindedir. 

Çok hareketli. çok önemli deniz. kara, 
hava yolları üzerinde yer alan Hindistan 
aynı zamanda bütün dünyanın toprakla
rı en geniş (dünyada yed inci) ve en kala
balık (Çin'den sonra ikinci) ülkelerinden 
biridir. Yüzölçümü, Cammü-Keşmir'in 
Hindistan'abağlı olan kesimi ve 1974'ten 
beri üye eyalet statüsündeki Sikkim'le 
(7096 km 2) birlikte 3.287.363 km2 , nüfu
su 843.9 milyondur ( 1991 say ımı). Top
lam yüzölçümü 222.236 km2 olan Cam-
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250 SOO km. 

v, 

69 


