
el-iltil~atü 'd-dürer, s. 275-28 I; Brockel
mann, ll, 356, 682-683; Abdüsselam b. 
Abdülkadir ibn Sude, ı-ıı. tür.yer.). Ebu 
Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Fas!, 
el-Mevridü'l-heni bi-a{Lbari Mevlay 
'Abdisselam el-Kiidiri el-lfaseni adıyla 
bir eser yazm ıştır (Zirikll, IV, 6). 
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KADim, Muhammed b. Tayyib 

L 

( ..SJ.:ılöJI ~1 ~ ~) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. et-Tayyib b. Abdisselam el-Hasent 

el-Kadirt el-Fas! 
(ö. 1187/1 773) 

Faslı tarihçi. 
_j 

7 Reblülewel 1124 ( 14 Nisan 1712) tari
hinde Fas'ta doğdu. Hayatı hakkında bi
linenler, İltilsiitü'd-dürer adlı eserinde 
verdiği bilgilere dayanmaktadır. Hz. Ha
san ve Abdülkadir-i Geylani soyundan 
olan Kadirl'nin ataları Moğol istilası sıra
sında ( 656/1 258) Bağdat'tan ayrılarak En
dülüs'e göç etmişler, Vadlaş (Guadix) ve 
Gırnata'da (Granada) yerleşmişlerdir. Sura
nın da düşman eline geçmesi üzerine IX. 
(XV.) yüzyılın sonlarında Fas'a gitmişler
dir. Kadirl, Fas'ta Muhammed et-Tavüdl 
b. Talib b. Sude, Muhammed b. Hasan el
Masmudl. Abdülmedd b. Ali ez-Zebadl, 

Ahmed b. Mübarekes-Sicilmasl, Muham
med b. Abdüsselam el-Bennanl gibi alim
lerden ( hocaları için b k. ilti~atü 'd-dürer, s. 
449-476) öğrenimini tamamladıktan son
ra buradaki Endülüs Camii'nde imamlık 

ve hatiplik yaptı. Bir taraftan da öğretim
le ve eser yazmakla meşgul oldu. 25 Şa
ban 1187' de ( 11 Kasım 1773) Fas'ta vefat 
etti ve BabülfütGh'a defnedildi. 

Eserleri. 1. Neşrü'l-meşani li-ehli'l
]farni'l-l;adi 'aşer ve'ş-şani. Kuzey Afri
ka'da 1000-1186 (1592-1772) yılları ara
sında vefat eden alim, mutasawıf, ida
reci, edip, şair vb. şahsiyetlerin biyografi
lerini ihtiva eder. Kuzey Afrika'daki dini
ilmi müesseseler, siyasi olaylar hakkında 
da bilgi veren eser. bölgenin dinl-tasav
vufi hayatına dair dikkate değer mal u mat 
ihtiva etmektedir. Neşrü 'J-meşani'nin 
küçük versiyonunun taş baskısı yapılmış 
(1-11. Fas ı 3 ı O). büyük versiyonu da Mu
hammed Hacci ve Ahmed et-Tevfik tara
fından neşredilmiştir (I-IV, Ra bat, ı 397-
1407/1977- ı 986). Bu neşir ayrıca Mev
su'atü '1- 'dlemi'l-Magrib 'in içinde de 
tekrarlanmıştır (III-V!, Beyrut 1417/1 996) . 
Eserdeki tarihi olayların derlend iği Badle
ian Library'deki bir nüshayı Narman Ci
gar İngilizce notlarla birlikte yayımlan
mıştır (fjauliyyatü neşri'l-meşanf/ Nashr 
al-Mathanl: The Chronicles, Ra bat I 978; 
London 1981) . Z. İlti]fiitü'd-dürer ve 
müstetddü '1-mevd'i?: ve'l-'iber min al].
bari ve a'ydni'l-mi'eti'l-l;ddiye ve'ş-şd
niye 'aşer. Neşrü'J-meşani'nin ihtisarı 
suretiyle, ayrıca farklı bazı bilgilerin ilave
siyle kaleme alınan eserin Haşim el-Alevi 
el-Kasım! tarafından önce araştırma ve 
değerlendirme kısmı Mu]faddimetü Ki~ 
tabi İlti]fiiti'd-dürer adıyla (Beyrut I 982). 
daha sonra da metni (Beyrut ı 983) neşre
dilmiştir. 3. Leml;atü '1-behceti'l-'aliyye 
ii ba'zı ehli'n-nisb eti'ş - Şı]fılliye (nşr. 

Umberto Rizzitano, Kah i re I 956). 4. el-İk
lil ve 't-tdc ii teHili Kifdyeti 'l-m iıl;tdc. 
Ahmed Baba et-Tinbüktl'nin eserinin zey-
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lidir (Rabat, el-Hizanetü 'l-melekiyye, nr. 
1897, 3717). 

Kadirl'nin diğer eserleri de şunlardır: 
ez-Zehrü'l-bdsim ii mena]fıbi'ş-Şey{L 
Sidi Kasım (Rabat, el-Hizanetü'l-amme, 
nr. 580, ı 778, 23 ı 8); el-Kevkebü'd-davi 
ii ikmali mu'temedi'r-ravi(Rabat, el-Hi
zanetü'l-amme, nr. 799); eş-Şavarimü'l
tetkiyye ii nühuri ehli'l-]faşideti'l-it
kiyye (Rabat. el-Hizanetü ' l-amme, nr. 
ı 230); Dürretü'l-metalib ii nesebi Be
ni Ebi Giilib (Ra bat . el-Hizanetü'l-amme, 
nr. ı 234 ); Te'ali]f 'ala ba'zi'n-na]ft min 
Cemhereti'l-ensab li'bn lfazm (Rabat, 
Hizanetü'l-melekiyye, nr. 5716). Kadirl'nin 
eserleri (müellifinverdiği bir liste için bk. 
a.g.e. , s. 4 79-480). Selvetü'l-enfas yaza
rı Muhammed b . Ca'fer el-Kettanl başta 
olmak üzere Kuzey Afrika' nın din ve kül
tür hayatı üzerinde çalışan müelliflerin 
önemli kaynaklarından olmuştur. 
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G. Deverdun, "al-]5:adirl", EP (ing.), IV, 379;A. 
Knysh, "al-Qadirt, Muhammed Ibnal-Tayyib", 
Encyclopedia of Arabic Literature, London 
ı 998, ll, 627. r.iJ 

l!llliJ RIZA KURTULUŞ 

ı 
KAniRi ÇELEBİ 

--, 

(bk. ABDÜLKADiR HAMIDI ÇELEBİ). 
L _j 

r 
KAniRi TACI 

ı 

(bk. TAÇ). 
L _j 

r 
KAniRiHANE .TEKKESi 

--, 

İstanbul Tophane'de 
1040'ta (1630) tesis edilen, 

Kadiriyye tarikatının 
asitanesi olan tekke. 

L _j 

Beyoğlu ilçesinin Tophane s~mtinde 
Kadirller Yokuş u üzerinde yer almaktadır. 

Hacı Plrl adlı bir kişi tarafından Kadiriy
ye'nin Rumiyye kolunun plri Şeyh İsmail 
Rumi için inşa ettirilmiştir. Cami- tevhid
Mne merkezli bir külliye olan tesis yüz
yıllar içinde çeşitli onarımlar geçirmiş ve 
yenilenmiştir. Topçubaşı İsmail Ağa'nın 
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KADiRTHANE TEKKESi 

Kadirihane Tekkesi'nin cümle kapısı yanındaki Sali ha Sul
tan Çeşmesi (Topçubaşı lsm~il A9a Çeşmesi) 

1144'te ( 1731-32) cümle kapısının yanın
da, suyu ı. Mahmud'un annesi Saliha Va
lide Sultan tarafından getirtilen çeşmeyi 
yaptırması, 1177'de (1763-64) tekkenin 
içinde diğer bir çeşmenin tesisi, 1179'da
ki ( 1765) Tophane yangınında ortadan kal
kan tekkenin lll. Mustafa tarafından ye
niden inşa ettirilmesi, 1239 'daki ( 1823) 
diğer Tophane yangınında tekrar harap 
olan yapı topluluğunun ll. Mahmud tara
fından ihyası, ll. Abdülhamid'in 1312'de 
(1894-95) yeni bir mutfakla geniş bir ye
mekhane birimini ekietmesi ve tekkenin 
diğer bölümlerini onartması. harem ve 
selamlık kesimlerinin yenilenmesi bunla
rın en önemlileridir. 

Kuruluşundan tekkelerin kapatıldığı 
1925 tarihine kadar Kadiriyye'nin Rumiy
ye koluna bağlı kalan tekke, yalnızca pir 
makamı olduğu Rumiyye kolunun değil 
genelde Kadiriyye tarikatının Osmanlı 
başşehrindeki asitanesi sıfatını taşımış
tır. İmparatorluğun diğer yerlerinde bu
lunan Kadirl tekkeleri üzerinde büyük nü
fuzu olan tekke İstanbul'da tasawuf kül
türünün en önemli merkezlerinden biri 
olmuş, tekkenin postnişinlerinden Meh
med Şerefeddin Efendi Meclis-i Meşayih 
üyeliğinde, Ahmed Muhyiddin Efendi de 
aynı meclisin başkanlığında bulunmuş, 
mensupları arasından Kazasker Mustafa 
İzzet Efendi gibi sanatkarlar yetişmiş
tir. 1925'ten sonra cami -tevhidhane yal
nızca cami olarak kullanılmış. son postni
şin İsmail Gavsl Efendi (Erkmenkul) aile
siyle harem bölümünde yaşamaya de-
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vam etmiştir. Cumhuriyet döneminde tek
kenin mutfak-yemekhane kanadı orta
dan kalkmış, geriye kalan kısımlar Vakıf
lar Genel Müdürlüğü tarafından tamir et
tirilmiş. cami-tevhidhane ve selamlık bö
lümleri 1997'deki bir yangında harap ol
muştur. 

Katiirihane Tekkesi'nin cümle kapısıyla 
yanındaki İsmail Ağa (Saliha Sultan) Çeş
mesi, adını tekkeden alan Ka dirller Ya
kuşu üzerindedir. Cümle kapısının basık 
kemeri üzerinde ll. Abdülhamid tuğra
sının taçlan dırdığı 1312 ( 1894-95) tarihli 
ve ta'lik hatlı ihya kitabesi yer alır. Çeş

menin cephesinde tavus kuyruğu moti
fini içeren yuvarlak kemer. kabartma ola
rak işlenmiş vazodan çıkan çeşitli çiçek
ler ve tabaklar içinde meyveler Lale Dev
ri üslubunu sürdürür. 

Cümle kapısını takip eden basamaklı 
yolun sağında , biri İsmail Ağa Çeşmesi'
nin inşasına ilişkin 1144 (1731-32) tarihli 
ve sülüs hatlı, diğeri tekkenin ll. Mah
mud tarafından ihyasını belgeleyen 1239 
(1823) tarihli, ta'lik hatlı ve tuğralı iki 
adet kitabenin bulunduğu bir duvar uza
nır. Duvarın bitiminde yer alan ve ma be
yin odalarıyla cami-tevhidhaneye bağla
nan harem dairesi, şeyh ailesinin ikame
tine ayrılmış üç katlı esas yapıyla misafir 
hanımların ağırlandığı iki katlı bir kanat
tan meydana gelir. Asıl harem de Türk si
vil mimarisinin merkezi safalı ve dört ey
vanlı plan şe masının değişik bir türevi uy
gulanmış, köşeleri pahlı kare biçimindeki 
sofaların çevresine eyvanların yerine gi
riş taşlığı, odalar ve çift kollu merdiven
ler yerleştirilmiştir. Cümle kapısını izleyen 
yolun solunda da bir istinat duvarı üze
rinde, Il. Mahmud onarımı sırasında son 
şeklini aldığı anlaşılan İsmail Rumi'nin 
türbesi ile hazTre yer alır. Açık türbeler 
grubuna giren yapı dört tanesi kare ta
banın köşelerinde, iki tanesi de batı (yol) 
yönündeki kavisli çıkmanın uçlarında yük-

Kadirihane 
Tekkesi'nde 
basamaklı 

yolun 
duvarındaki 

lhya kitabesi 

sel en altı adet, akantus yapraklı başlık
Iara sahip ince mermer sütundan, bun
ların aralarındaki madeni şebekelerden 
ve madeni iskeletli soğan kubbeden olu
şur. Çıkmanın hizasında yer alan kavisli 
mermer Ientoda, i smail Rumi'ye ithaf 
edilmiş ta'lik hatlı beyti taçlandıran ba
rak madalyonun merkezindeki Kadirl gü
lü kabartması. ayrıca köşe sütunlarının 
ve soğan kubbenin tepelerine kondurul
muş Kadirl- Rumi tac-ı şerifi biçimindeki 
alemler, geç dönem tekkelerinin mimari 
süslemesinde tarikat alametlerinin kul
lanılmasına örnek teşkil eder. 

Giriş yolunun sonunda cami -tevhidha
ne ile selamlık mekanlarını barındıran, 
batı yönünde de harem kanadına bitişen 
ana bina yer alır. Moloz taş ve tuğlayla 
örülmüş duvarların kuşattığı cami -tev
hidhanenin önünde, tekkenin çeşitli bö
lümleri arasında bağlantı sağladığı için 
sofa özelliği taşıyan dikdörtgen planlı ve 
kapalı son cemaat yeri uzanır. Son cema
at yerinin kuzey sınırı ahşap dikmelerin 
aralarına yerleştirilmiş, hazireye açılan bir 
dizi pencere ve küçük bir kapıyla donatıl
mış, girişten itibaren üçüncü açıklıktaki 
camekan türbeye yönelik bir niyaz pen
ceresi olarak değerlendirilmiş, bu came
kanın merkezine Kadiri-RGmltac-ı şerifi
nin tepeliği şeklinde sekiz terkli yuvarlak 
bir bölüm eklenmiş, bunun da ortasına 
minyatür bir tac-ı şerif konmuştur. 

Son cemaat yerinin doğu ucunda mey
dan odası olarak kullanılan çepeçevre se
dirlerle donatılmış küçük bir mekan, bu
nun da arkasında 1177 ( 1763-64) tarihli 
çeşmeyi'barındıran çeşmeli sofa bulunur. 
Çeşmeli safanın güney yönündeki bahçı
van odaları arasından selamlık bahçesi
ne geçilebildiği gibi doğu yönündeki kapı
dan, gerisinde mutfak-yemekhane kana
dının yer aldığı şadırvanlı avluya da ulaşı

lır. Son cemaat yeriyle harim arasında ve 
girişin solunda (doğu) yan yana iki hal-



vethane, sağında birbiriyle bağlantılı iki 
mahfil birimi yer alır. 

Dikdörtgen planlı ( 18,30 x 9,75 m.) ha
rimin güney duvarının ekseninde yarım 
daire planlı mihrap, sağda ve solda ke
merleri sepet kulpu biçiminde olan üçer 
pencere, bunların üzerinde de dikdört
gen biçiminde üçer tepe penceresi bulun
maktadır. Doğu ve batı duvarları boyunca 
sınırlarında ahşap dikmeterin ve korku
lukların sıralandığı çift katlı mahfiller 
uzanır. Batı mahfilinin bir korkulukla ay
rılmış bulunan güney kesiminde sakal -ı 

şerif ile İsmail Rumi'ye ait bazı eşyalar 
saklanmaktadır. Korkulukların yerini ah
şap kafeslerin aldığı fevkani mahfiller
den doğudaki mahfi! hükümdara ve dev
let ricaline. haremle bağlantılı olan batı
daki ise tekkeye mensup hanımiara ait
tir. Harimin kuzey duvarında demirden 
eliböğründelerle taşınan, mihrabın karşı

sına gelen yerde kavisli bir çıkma yapan, 
erkek ziyaretçitere mahsus korkuluklu 
fevkani bir mahfi! daha bulunmaktadır. 
Girişi doğudaki fevkani mahfile açılan. 
kaidesi kare tabanlı, gövdesi silindir biçi
minde kesme taş örgülü minare sipahiler 
ağası Mehmed Emin Ağa tarafından bü
yük bir ihtimalle lll. Mustafa'nın tekkeyi 
ihyası sırasında eklenmiştir. Şerefe kor
kuluklarını bezeyen perde kabartmaları 
ve soğan kubbe biçimindeki külahı mi
narenin ll. Mahmud döneminde ( 1808-
1839) yenilendiğini kanıtlar. 

Harimin ahşap tavanı ince çıtalarla ka
re! ere bölünmüş, merkezde yer alan ve 
dört kare büyüklüğünde olan alana Kadi
ri - Rumi tac-ı şerifi biçiminde bir göbek 
oturtulmuş, aynı göbeğin daha küçüğü 
de mihrabın tepesine yerleştirilmiştir. 
Duvarlarda dikdörtgen panolar içine alın
mış, merkezdeki şemselerden ve köşe
bentlerden oluşan eklektik kalem işleri 
bulunur. Tavan silmelerinde ikili konsol 
grupları arasına, koyu yeşil zemine yal
dızla ve ta'lik hatta yazılmış mısraları içe
ren ahşap kartuşlar yerleştirilmiştir. 

Son cemaat yerinin üstünde yer alan 
selamlık bölümü farklı boyutlarda üç 
odayla bunların arasında yer alan, erkek 
seyirci mahfiliyle bağlantılı eyvandan olu
şur. Güney yönünde bir koridorla harerne 
bağlanan birim şeyh odası . diğerleri der
viş odalarıdır. Bu katın üzerinde bulunan 
ve selamlığa ait birtakım birimleri barın
dıran çatı katı Cumhuriyet dönemi onarı
mında ortadan kaldırılmıştır. 

Arsanın doğu sınırı boyunca hazirenin 
arkasında mutfak, yemekhane, kiler, aş-

çıbaşı odasını ve gusülhaneyi barındıran 
tek katlı bir kanadı bugün ortadan kalk
mıştır. Bununla ana bina arasında, sırtı
nı arsanın güney yönündeki çevre duva
rına dayamış dikdörtgen prizma biçi
mindeki küçük şadırvan. ortasında birer 
musluğun bulunduğu mermer panolar, 
perde kıvrımlarıyla son bulan girlantlar 
ve kantaras biçimli vazoların içinde nar ve 
salkım kabartmalarıyla bezelidir. Harem 
bahçesinde suni kayalardan oluşan bir sel
sebil, ayrıca bir havuzla cami- tevhidha
nenin güneybatı köşesinin altına isabet 
eden ve tekkenin yerinde bulunduğu söy
lenen Bizans kilisesinin (Hagios Makaveon) 
ayazması olması muhtemel tonozlu bir li
monluk göze çarpmaktadır. 
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Abdülkadir-i Geylani'ye 
(ö. 561/1165-66) 

nisbet edilen İslam dünyasının ilk 
ve en yaygın tarikatı. 

_j 

Kadiriyye'nin kuruluş tarihini Abdülka
dir-i Geylani'nin yaşadığı döneme kadar 
götürmek mümkündür. Tasawuf tarihi
nin Abdülkadir-i Geylani'den önceki döne
minde bir şeyhin görüşlerini ve manevi 

KADiRiYYE 

otoritesini kabul edip onun etrafında top
lanan sufi cemaatleri oluşmuş, sufilerin 
şeyhlerle ve birbirleriyle ilişkilerini düzen
leyen kurallar belirlenmiş. ikametlerine 
mahsus ribfıt ve hankahlar yapılmışsa da 
bütün bunlar şeyh in yaşadığı dönem ve 
bölgeyle sınırlı kalmış , süreklilik, yaygın
lık ve kurumsal bir nitelik kazanmamış
tır. Tasawuf tarihi kaynaklarında bu de
virde oluşan sufi grupları Kassariyye, Cü
neydiyye, Bayezidiyye. Hakimiyye, Here
viyye gibi adlarla anılmaktadır. Sürekli. 
yaygın ve kurumsal niteliğe sahip, tarikat 
olma özelliği kazanmış ilk tasawufi olu
şumlar XII. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bun
lardan Ahmed Yesevl'ye nisbet edilen Ye
seviyye daha çok Orta Asya'da ve Türkler 
arasında, Ahmed er-Riffıl'ye nisbet edilen 
Riffıiyye Ortadoğu'da ve Araplar arasın
da, Abdülkadir-i Geylani'ye nisbet edilen 
Kadiriyye ise Irak başta olmak üzere İs
lam dünyasının hemen her tarafında ya
yılmıştır. 

4 70'te ( 1 077) Hazar denizinin güney
batısındaki Gilan'da (Geylan) dünyaya ge
len , dini ilimleri Abbasi hilafet merkezi 
Bağdat'ta tahsil ettikten sonra Ebü'l
Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas 
vasıtasıyla tasawufa yönelen Abdülkadir-i 
Geylani, hocası Hanbeli fakihi Ebu Said 
Mübarek el-Muharrimi'nin kendisine tah
sis ettiği medresede 521 ( 11 27) yılında 
ders okutup talebe yetişti rm eye başladı, 
bir yandan da ri batında vaaz ve irşadla 
meşgul oldu. Cuma günü ve ribatında bu
lunduğu zamanların dışında bütün vakti
ni medresesinde geçirdiği, kendisine so
rulan konular hakkında muhatabın zih
ninde tereddüde yer bırakmayacak şekil
de fetvalar verdiği kaydedilmektedir. Mü
derris ve vaiz olması geniş bir çevrede ta
nınmasında ve görüşlerinin kabul görüp 
yayılmasında etkili olmuştur. Oğlu Abdür
rezzak, babasıyla birlikte hacca gittiğinde 
Arafat'ta Ebu Medyen el-Mağribi. Ebu 
Amr Osman b. Merzukgibi tanınmış şeyh
lerle diğer bazı sufilerin babasının elinden 
hırka giydiğini anlatır. Bu sufiler daha son
ra Abdülkadir-i Geylani'nin halifeleri ola
rak faaliyet göstermişlerdir. Bu olay, K adi
riliğin daha Abdülkadir-i Geylani'nin sağ
lığında oluşma sürecine girdiğini göster
mesi bakımından önemlidir. 

Kadiriyye en yaygın tarikat olmasını. di
ğer sebepleri n yanı sıra çok sayıda çocu
ğu olan Abdülkadir-i Geylani'nin çocukla
rının babalarının ilmine ve manevi mira
sına sahip çıkarak onun yolunu devam 
ettirmelerine borçludur. Bunlardan Sey
feddin Abdülvehhab babasından fıkıh 
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