
Kalemiye Osmanlı bürokratik gelenek
lerinin oluşmasında. resmi yazışma usul
lerinin ortaya çıkmasında. ihtiyaçlar doğ
rultusunda yeni kalem ve defter-evrak 
serilerinin i h das edilmesinde rol oynamış. 
ayrıca dil. edebiyat. tarih ve coğrafya, sa
nat ve mOsikiye önemli katkılarda bulun
muştur. Tarihçilerin. vak'anüvislerin. Os
manlı devlet idaresi ve ıslahatma dair 
eser yazanların birçoğu kalemiye erba
bıdır. 
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Bina içinde sıva, ahşap, deri, bez 
ve taş üstüne uygulanan tezyinat 

(bk. TEZYİNAT). 
L _j 

ı 
KALENDER BABA zAVİYESİ 

-, 

(bk. KARAKURT KÜLLİYESİ). 
L _j 

ı -, 
KALENDER ŞAH 

(ö. 933/1527) 

Kaniini Sultan Süleyman 
döneminin başlarında isyan eden 

Celall reisi. 
L _j 

Hacı Bektaş-ı Veli soyundan olup "Ka
dıncık Ana'dan doğma Habib Efendi'nin 
torunu" olduğu rivayet edilir. Yine riva
yete göre babası İskender, Hacı Bektaş-ı 
Veli'den sonra gelen büyük Bektaşi şeyhi 
Balım Sultan'ın oğludur. Anadolu'da Sa
fevller'in desteğiyle çıkarılan isyanların 
en önemlilerinden birinin liderliğini üst
lenen Kalender'in Hacı Bektaş ocağı şeyhi 

olması dışında hayatı hakkında bilgi mev
cut değildir. 

Anadolu'da artan mail sıkıntılar yanın
da yeni düzenlemelerden memnun olma
yan ve yoğun Safevi propagandasından 
etkilenen Türkmen gruplarının destek 
verdiği Kalender'in isyanı 1526 Mohaç 
seferi sırasında patlak verdi. isyan Orta 
Anadolu 'da süratle yayıldı. Kalender'in 
isyanısırasında Çiçekli. Akça Koyunlu, 
Masadlı. Bozoklu gibi büyük Türkmen 
aşiretleri onun yanında yer almıştı. Ayrı
ca daha önce çıkan Baba Zünnun isyanın
da dağıtılan gruplar da ona katılmıştı. 
Kaynaklara göre Kalender'in etrafında 
30.000 kişi toplanmıştı. İsyanın başlama
sı ve yayılması haberi Kanuni Sultan Sü
leyman'a sefer dönüşü Petervaradin'de 
ulaştı. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa 
ile Karaman Beylerbeyi Mahmud Paşa is
yanı bastırmakla görevlendirildi. Bu kuv
vetler yetişmeden önce Rum (Sivas) Bey
lerbeyi Yakub Paşa Kalender' e mağiQp ol
du. Ardından Diyarbekir Beylerbeyi Deli 
Hüsrev Paşa ile Pasin ovasında yapılan 
çarpışmada geri çekilmek zorunda kalan 
Kalender. Anadolu Beylerbeyi Behram 
Paşa'yı Karaçayır'da yenilgiye uğrattı. 
Behram Paşa . kendisine katılan Karaman 
ve Halep beylerbeyileriyle birlikte Tokat 
civarında Cincife'de tekrar onunla savaşa 
tutuştu (8 Ramazan 93318 Haziran 1 527) . 

Çok çetin geçen savaşta Behram Paşa yi
ne mağiGp oldu. Karaman beylerbeyi, Ala
iye. Amasya, Birecik beyleriyle Karaman 
ve Anadolu tirnar defterdarları hayatla
rını kaybettiler. Sadrazam Makbul İbra
him Paşa. bu yenilgi haberleri üzerine 
emrindeki 3000 yeniçeri ve 2000 sipahi 
ile Elbistan'a kadar ilerledi. Osmanlı kuv
vetlerinin yoğun baskısı karşısında tutu
namayacağını anlayan Kalender iran'a 
gitmeye niyetlendi, sonra da Bağdat'a 
yöneldi. İbrahim Paşa. tedbir olarak Ka
lender'e mağiQp olan askerleri orduga
hına sokmadığı gibi timariarı ellerinden 
alınmış Dulkadırlı sipahileri ve Türkmen 
ileri gelenlerini davet ederek eski hakla
rının geri verileceğini bildirdi. Bunun üze
rine Kalender'in safındaki sipahi grupları 
ve Türkmen beyleri İbrahim Paşa'nın ya
nına geldiler. Paşa boy beylerine hil'at 
giydirip onlara bağışlarda bulundu. Daha 
sonra da Kalender' i Elbistan civarında 
Başsaz yaylasında mağiQp etti. Kalender 
ile yanındaki Dulkadırlı beylerinden Veli 
Dündar öldürüldü (22 Ramazan 9331 22 

Haziran I 527). 

KALENDERHANE 

Kalender Şah'ın isyan ı ilk çıkışı ve gö
rünüş itibariyle Alevi temayüllü Türkmen
ler'in ihtilalci mehdilik anlayışına bağlı bir 
isyan dır. Ancak isyana Osmanlı hüküme
tinin ve mahalli idarecilerin tutumundan 
ve yeni man düzenlemelerden rahatsız 
olan kimseler de katılmıştır. Böylece bu 
hareket. daha sonraki dönemlerde gide
rek mahiyeti değişecek olan Celall isyan
larının ilk örneği olarak da nitelendirile
bilir. 
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Iii MüCTEBA İLGÜREL 

KALENDERHANE 

Kalender meşrepli seyyah dervişlerin 
konaklamaları için tesis edilen 

tekkelerin genel adı. 
_j 

Kalenderhanelerin vakfiyelerinde, ba
zan da kitabelerinde özellikle bekar (mü

cerred) ve seyyah kalenderlerin barınması 
ve iaşesi için tesis edildikleri belirtilmek
tedir. Bazı vakfiyelerde ayrıca meşihat 
görevini üstlenecek olan kişilerin de mü
cerred olması şart koşulmuştur. Fatih 
Sultan Mehmed. istanbul'u fethinin ar
dından VezneeBer'de Bozdoğan Kemeri'
nin yakınında bulunan Bizans dönemine 
ait Hristos Akataleptos'a ait olduğu sa
nılan kiliseyi Kalender! dervişlerinin ika
metine ayırmış. böylece ilk kalenderha
ne ortaya çıkmıştır. Yapının XV. yüzyılın 
sonlarından itibaren cami ve medrese 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır (bk. 
KALENDERHANE CAMii). 

İstanbul Vakıflan Tahrir Defteri'nde 
Eminönü ilçesi Sultanahmet semtinde, 
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KALENDERHANE 

günümüzde Alemdar mahallesinin sınır
ları içinde kalan Üsküplü mahallesinde 
Yusuf Bek b. İlyas adında bir kişinin 907 
( 150 1-1502) yılında üç "nefer" için bir ka
lenderhane vakfettiği belirtilmektedir. 
"Haneha-i tahtanı 2 bab ve fevkanl 2 bab 
ve matbah ve gurfe ve zulle ve furun ve 
ahur" şeklinde dökümü yapılan mimari 
programından küçük kapsamlı olduğu 
anlaşılan tesisin yeri tesbit edilememiştir. 
Öte yandan şair Yetim Ali Çelebi'nin XVI. 
yüzyılın ilk yarısında istanbul 'da kurdu
ğu kalenderhanenin yeri ve inşa tarihi de 
bilinmemektedir. 

Eyüp'te 1153'te ( 1740) La'llzade Ab
dülbaki Efendi tarafından kurulan kalen
derhane. daha çok Özbekistan'dan İstan
bul'a gelen seyyah dervişlere hizmet ver
diği için Özbek 1 Özbekler Tekkes i olarak 
da anılmaktaydı. Saninin "mücerred olan 
kalenderlere şart eylediği" tekkenin cüm
le kapısındaki kitabede burasının "soh
betgeh ü mecma'-i garlban" olduğu be
lirtilmektedir. Nakşibendiyye'den Kaş
garlı Abdullah Nidal Efendi (ö. 1174/ 
ı 7 60-61 ) kalenderhanenin meşihatını üst
lendikten bir müddet sonra evlenmeyi 
arzu etmiş. fakat tekkenin meşihatı mü
cerred şeyhlere meşrut olduğu için bura
daki gorevini terkederek aynı semtte bu
lunan ve aynı tarikata ait Kaşgarl Tekke
si'nin postuna geçmiştir. 

İstanbul'da kalenderhane olarak anılan 
diğer bir tesis de Üsküdar'da Sultantepe
si'nde 1166'da (1753) Maraş Valisi Abdul
lah Paşa tarafından Eyüp'teki kalender
hane ile aynı işlev için vakfedilmiş bulu
nan Özbekler Tekkesi'dir. Nakşibendiyye 
tarikatına bağlı olarak faaliyet gösteren 
tekke İstanbul'da Orta Asya tasawuf kül
türünün temsil edildiği önemli bir mer-

Beylerbeyi Havuzbaşı'ndaki Şeyh Nevruz Tekkesi'nln kara· 
kalem bir resmi (M. Baha Tanman arşivi) 
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Sultantepe'deki 
özbekler 
Tekkesi

Osküdar 1 
Istanbul 

kezdi. istanbul'un işgal yıllarında Karakol 
Cemiyeti'nin üyelerinden olan son post
nişin Şeyh Ata Efendi'nin denetiminde 
bulunan tekke, yaralanan Kuva-yi Milliye 
yandaşları için hastahane, ayrıca Anado
lu'ya kaçırılan silahların, cephanelerin ve 
Anadolu'ya gizlice geçmek isteyenlerin 
ilk durağı olmuştur. 

Üsküdar'da kalenderhane olarak anılan 
diğer bir tekke de Nurnan Bey adında bir 
kişinin 1207'de (1793) Çinili Cami yakının
da Afganistan'dan gelen seyyah dervişler 
için tesis ettiği Afganller Tekkesi'dir. Yine 
Nakşibendiyye tarikatına bağlı olan bu 
tekke kaynaklarda Afganl Kalenderhane
si veya Kalenderhane olarak anılmakta
dır. Cümle kapısı üzerinde yer alan 1207 
(1793) tarihli inşa kitabesinde yapının iş
levi ve meşihatı üstlenecek kişinin mü
cerred olması gerektiği açıkça ifade edil
mektedir. 

Beylerbeyi-Havuzbaşı'ndaki kuruluş ta
rihi ve banisi tesbit edilemeyen Şeyh Nev
ruz Tekkesi kaynaklarda Afganl Kalender
hanesi, Özbekler Tekkesi ve Havuzbaşı 
Tekkesi olarak da anılır. 1301 (1884) ta
rihli bir belgede Nakşibendiyye'ye, 1307 
(1890) tarihli Mecmua-i Tekaya'da ise 
Kadiriyye'ye bağlı olduğu kaydedilen tek
ke büyük bir ihtimalle XIX. yüzyılın üçün
cü çeyreği içinde tesis edilmiştir. 

Kalenderhaneler, yerleşim düzeni ve 
mimari tasarım açısından bağımsız bir 
grup oluşturmaz. Başka bir deyişle kalen
derhaneleri diğer tarikat yapılarından 
ayıran mimari özelliklere rastlanmaz. 
Vezneciler'deki kalenderhane tamamen 
Bizans mimarisinin kapsamına girer. 
Eyüp'teki kalenderhane ile Üsküdar'daki 
Afganller Tekkesi geniş bir arazi içinde 
dağılan, bazıları birbiriyle bağlantılı, ba
zıları da bağımsız olan birimlerden olu-

şur. Üsküdar-Sultantepesi'ndeki Özbek
ler Tekkesi ile Beylerbeyi - Havuzbaşı'nda
ki Şeyh Nevruz Tekkesi 'nde ise bütün bi
rimler aynı çatı altında top lanı~ ve yapılar 
dış görünümü itibariyle ahşap istanbul 
meskenlerini andırır. Bütün kalenderha
nelerde barınma işlevinin önemli olması 
sebebiyle dervişlerin ikametine ayrılan 
hücreler mimari programın vazgeçilmez 
unsurları arasında yer alır. Eyüp'teki ka
lenderhanede olduğu gibi şeyhlerin mü
cerred olduğu kalenderhanelerde şeyhin 
ikamet ettiği bölüme diğer tekkelerden 
farklı olarak "harem" adı verilmeyip bu 
bölüm "kasr-ı şeyhane" olarak anılır. 
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