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ÖZBEKLER TEKKESİ 

İstanbul Üsküdar' da 
Orta Asya'dan gelen dervişlerin 

barınması için inşa edilen 

L 
Nakşibendl tekkesi. 

_j 

Kaynaklarda el-Hac Hoca, Hacı Hoca, Ka
lenderhane adlarıyla da anılan, Sultante
pe'de Servili Köşk (günümüzde Münir Er

tegün) sokağındaki tekke, Orta Asya'dan 
gelen seyyah dervişler için 1166'da ( 1753) 

Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından ku
rulmuştur. 1171'de (1757-58) Hasan Ağa 
adında bir hayır sahibinin desteğiyle ilk 
postnişin Şeyh Seyyid Hacı Abdullah Efen
di tekkeyi Nakşibendiyye tarikatına vak
fetmiş, mescid-tevhidhaneye minber koy
durmuş, imarnet ve hitabet görevlerini 
kendisi üstlenmiştir. lll. Mustafa döne
minde ise (1757-1774) postnişin Semer
kantlı Şeyh Seyyid Abdülekber Efendi ta
rafından genişletilmiştir. 

Başlangıçta mütevazi bir kuruluş olan 
tekke zaman içinde birtakım eklerle do
natılarak tam teşekküllü bir tarikat tesi
sine dönüşmüştür. 1844'te Sultan Abdül
mecid bugünkü şekliyle tekkeyi yeni baş
tan inşa ettirmiştir. 1849' da Buharalı Şeyh 
Mehmed Receb Efendi ile büyük oğlu ve 

halefi Şeyh Mehmed Sadık Efendi'nin ruh
ları için bir su haznesiyle çeşme yaptırıl
mış, bunlar 1872'de Sultan Abdülaziz'in 
eşlerinden Dürrünev Kadınefendi tarafın- · 
dan tamir ettirilmiştir. 1877 Osmanlı-Rus 
Savaşı sırasında tekkeye sığınanlar için ar
sanın kuzeyinde 1950'lerde yıktınlacak olan 
ahşap odalar yapılmış, 1893'te ll. Abdül
hamid tarafından binada bir onarım daha 
gerçekleştirilmiştir. 

Tekkelerin 1925'te kapatılmasının ardın
dan selamlık bölümünde son postnişin 
Şeyh Ata Efendi'nin kardeşi Şeyh Necmed
din Efendi ile (Özbekkangay) ailesi, harem
de ve derviş hücrelerinde tekkenin bazı 
emektar mensupları ikamet etmiştir. Nec
meddin Efendi'nin önderliğinde mübarek 
gün ve gecelerde zikir meclisleri düzen
lenmiş, tekkenin mutfağında geleneksel 
Özbek pilavı pişirilmiş, aşüra ve mevlid ce
miyetleri. müsiki ve sohbet toplantıları dü
zenlenerek tekke ve tarikat kültürü yaşatıl
maya çalışılmıştır. Şeyh Necmeddin Efen
di'nin vefatından ( 1971 ) sonra bakımsızlık- . 
tan iyice harap olan tekke, Amerika Birle
şik Devletleri'nde yaşayan ve tekke şeyh
lerinin neslinden gelen iş adamları Erte
gün kardeşlerin yardımlarıyla 1983-1994 
yılları arasında onarılmıştır. Günümüzde 
özgün mimarisi ve mefruşatı ile müze gibi 
korunan yapının selamlık bölümünde şeyh 
ailesi mensupları yaşamaktadır. 

Tekkenin ayin günü bazı kaynaklarda 
pazar, bazılarında perşembe olarak veril
mekte, Dahiliye Nezareti'nin rumi 1301 
( 1885-86) tarihli istatistik cetvelinde bu
rada on üç erkekle sekiz kadının oturdu
ğu belirtilmekte, ayrıca Maliye Nezareti'
nin rüml1325 (1909-10) tarihli Taamiye 
ve Tahsisat Defteri'nde tekkeye günde 
2 okka et, yılda 372 kuruş verildiği belir
tilmektedir. Aslında Nakşibendiyye'nin Ye
sev! izleri taşıyan ve cehrl zikri benimse
yen koluna bağlı Özbekler Tekkesi'nin son 

Sultantepe'de 
özbekler 

Tekkesi 
i restorasyondan 

sonral 
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şeyhi Necmeddin Efendi'nin Nakşibendi
Halidl şeyhlerinden Ankarab Küçük Hüse- · 
yinEfendi'nin halifelerinden olması dolayı
sıyla aynı tarikatın adı geçen kolu da tem
sil edilmiştir. 

İstanbul'daki diğer Özbek tekkeleri ve 
Üsküdar'daki Afganller Tekkesi ile yakın 
ilişkiler içinde olan bu tesis, konaklama iş
levinin yanı sıra Orta Asya tasavvuf kültü
rünün ve özellikle İstanbul'da hiçbir za
man doğrudan temsil edilmeyen Yeseviy
ye'ye has tarikat falklorunun yaşatıldığı 
bir ocak olmuştur. Diğer taraftan altıncı 
postnişin Şeyh Mehmed Sadık Efendi'nin 
Buhara'da öğrendiği ebru sanatını İstan
bul'da devam ettirmesi ve yayması, oğlu 
ve halefi olan "Hezarfen" lakaplı Şeyh İb
rahim Edhem Efendi'nin hat, ebru, ince 
marangozluk, hakkaklık, matbaacılık, do
kumacılık, oymacılık gibi el sanatlarını ic
ra etmesi sebebiyle tekkenin Türk sanat 
tarihinde önemli bir yeri vardır. i. Edhem 
Efendi'nin şeyhliği sırasında (1855-1904) 

bir ilim ve sanat merkezine dönen tekke 
matematikçi Salih Zeki Bey, Mekteb-i Har
biyye Nazırı Galib Paşa, ressam Hüseyin 
Zekai Paşa, Halide Edip Adıvar'ın babası 
Edip Bey, filozof Rıza Tevfik (Bölükbaşı) gi
bi ünlü sirnaların uğrağı olmuştur. 

Özbekler Tekkesi, Kurtuluş Savaşı tari
hinde de önemli bir rol oynamıştır. Şeyh 
Ata Efendi'nin İstanbul'da işgal kuwetle
rine karşı oluşturulan Karakol Cemiyetr
nin üyelerinden olması sebebiyle tekke bir 
müddet Kuva-yi Milliyye mensuplarından 
yaralananlar için hastahane olarak kulla
nılmış, ayrıca İstanbul'dan kaçırılan silah 
ve cephanelerle Anadolu'ya gizlice geçmek 
isteyen, içlerinde İsmet İnönü, Adnan Adı
var, Halide Edip Adıvar, Ali Fuat Cebe
soy'un babası İsmail Fazıl Paşa, Mehmed 
Akif Ersoy ve Celaleddin Arif Bey gibi önem
li isimlerin bulunduğu kişilerin ilk durağı 
haline gelmiştir. 
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Tekkenin, yüzölçümü 11.500 metreka
reyi geçen geniş arsası kuzeyde Servili 
Köşk sokağından başlayarak güneydeki 
Bülbüldere-Bağlarbaşı caddesine kadar 
uzanmakta, tekke binaları kuzeyde, hazi
re ise kuzeydoğuda yer almaktadır. Hare
mi, selamlığı, küçük mutfağı ve derviş 
hücrelerini barındıran, en geniş yerinde 
25 x 25 m. boyutlarına ulaşan "L" planlı 
ana yapı Servili Bahçe sokağı üzerindedir. 
"L"nin güney ucuna bir sundurmanın so
nuna mescid-tevhidhfıne yerleştirilmiş, bu 
kitlenin kuşattığı alan selamlık ve harem 
bahçeleri olarak değerlendirilmiş, su haz
nesi , havuz, güneybatı köşesinde büyük 
mutfak ve çeşmeyle donatılmıştır. Söz ko
nusu yapı moloz taş örgülü bazı zemin kat 
duvarları dışında tamamen ahşaptır ve dı
şarıdan aşı boyalıdır. 

Selamlığın zemin katında sokağa açılan 
dikdörtgen cümle kapısının üzerinde bu
lunan ta'lik hatlı ve tuğralı manzum kita
be tekkenin 1260'ta ( 1844) Sultan Abdül
mecid tarafından yenilendiğini belgeler. 
Cümle kapısını bahçeye bağlayan, solda 
arabalık ve ardiye mekanları, sağda kapı
cı dervişin odasıyla kuşatılmış olan geçi
din sonunda soldaki merdivenlerle derviş 
hücrelerinin önündeki ahşap dikmeli sun
durmaya çıkılır. Zemini kısmen Rodoskari 
denilen çakıllı bezerneyle kaplı olduğun
dan çakıllık olarak anılan s undurmanın ku
zey ucunda selamlık, güney ucunda mes
cid-tevhidhfıne, gerisinde de (doğuda) iki 
derviş hücresiyle zamanında meydan oda
sının yer aldığı bir girinti bulunur. Sundur
manın mescid-tevhidhfıneye yakın olan 
güney kesiminde hazireye açılan dört pen
cere sıralanmakta, bunların arasında 1844 
tarihli ihyadan önce cümle kapısının üze
rinde bulunduğu bilinen 1166 ( 1753) ta
rihli sülüs hatlı manzum inşa kitabesiyle 
1182 ( 1768-69) tarihli, tekkenin niteliğini 
belirten sülüs hatlı diğer bir manzum ki
tabe bulunmaktadır. 

Selamlık bölümü bir sofanın çevresin
de sıralanan küçük mutfak, hela-abdest
lik ve iki odayla harerne bağlanan mabe
yin odasından meydana gelir. Bu kesimin 
kuzeydoğu köşesindeki şeyh odasının do
laplarında Şeyh Edhem Efendi'nin ortaya 
koyduğu sanat eserleri, duvarlarında Nak
şibendiyye tarikatına, tekkenin tarihçesi
ne ilişkin levhalar ve resimler yer almak
tadır. Aslında orta sofalı plan tipinin kar
myarık türünü yansıtan hatemin her üç 
katında yapıyı boydan boya kateden iki 
cepheli sofa uzanır. Söz konusu sofalar 
tam ortalarından birer duvarla ikiye ayrı
lar:ak yan sofalı denilen plan tipi oluştu-
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rulmuştur. Planları aynı olan katların kö
şelerinde yüklüklerle donatılmış ikişer oda, 
bunların arasında kalan kesimlerde mer
divenle birer hela-abdestlik birimi yer alır. 
Zemin kattaki odaların Edhem Efendi ta
rafından marangozhane ve dökümhane 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Dışarıdan 
bakıldığında iki yandaki çıkmaları ve ge
niş saçaklarıyla tipik bir İstanbul konağı 
görünümünde olan haremdeki bu simet
rik ikiz ev düzeni, 1884'teki ihya sırasın
da Mehmed Sadık Efendi ile kardeşi Ab
dürrezzak Efendi'nin tekkenin meşihatı
nı paylaşmasıyla açıklanabilir. Kareye ya
kın dikdörtgen planlı (8 x 6,50 m.) mes
cid-tevhidhane dikdörtgen pencerelere, 
iyon başlıklı ahşap sütunlarla bir arkitra
vın çevrelediği empire üslQbunda bir mih
raba, çıtaların oluşturduğu dikdörtgenler
le kaplı bir tavana sahiptir. Mescid-tevhid
hfınenin zemin katında Şeyh Edhem Efen
di'nin atölye olarak kullandığı mekan bu
lunur. Selam,lık bahçesinin güneybatı kö
şesindeki büyük mutfakla kuzeybatı köşe
sindeki su haznesinin duvarları moloz taş 
ve tuğlayla örülmüş, haznenin bahçeye 
bakan doğu yüzüne 1289 ( 1872) tarihli ki
tabe, bunun sağına barok bezemeli ve ki
tabeli küçük bir çeşme yerleştirilmiştir. Su 
haznesinin yanında sonradan yıktırılmış 
olan, harem bahçesinin duvarına bitişik 
bir çamaşırhanenin ve yine bu duvarda 
büyük mutfakta pişen yemekierin hare
me aktanldığı bir dönme dolabın bulun
duğu bilinmektedir. 
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