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SUNU Ş 
•• 
U
- sküdar, tarih boyunca Boğaz'ın karşısından sey-

rettiği Sur İçi İstanbul'unun tüm karmaşasından 
uzak, kendi hayatını kendi seyri içerisinde yaşa

mıştır. Sosyal müesseseleri, günlük hayata dair gelenekleri, 
özel günleri idrak biçimi, tekke ve camiye ait kültürel uy
gulamaları kendine mahsus olarak şekillenmiştir. Bu ha
liyle Üsküdar, sadece kendi halkının değil tüm İstanbul'un 
hatta İstanbul'u düşünen, onda var olmak isteyen her insa
nın, fıkrin, sanatın gözdesi olmuştur. Kendisine ait ekoller 
oluşturup bunları medeniyetimize armağan etmiş bir tarih 
ve kültür şehridir Üsküdar. Bu sebeple biz Üsküdar'a hizmet 
gayesi ile yola çıkmış olanlar, yapacaklarımızın sadece Üs
küdar için değil, topyekun kültürümüz için önemli olduğunu 
bilerek hareket etmek durumundayız. Özellikle kültür-sanat 
alanında Ü sküdar'da ortaya konulan çalışma ve ürünlerin bi
rer model olacağı bilincinin sorumluluğuyla hareket etmeye 
çalışıyoruz. 

Tıpkı diğer müesseseler gibi tekkelerin de Osmanlı kimliği

ni kazandıkları yerlerin başında yine Üsküdar'ın geldiğine 
kuşku yoktur. Başında artık "eski" sıfatını kullanmak mec
buriyetinde olduğumuz "İstanbul Beyefendisi", "İstanbul 
Hanımefendisi" nezaket ve zarafetinin tarifi her köşesinde 
bir tekkenin bulunduğu ve sokaklarında tekke kültürünün 
buram buram tüttüğü Üsküdar mahallelerincieki insanların 
birbirlerine gösterdikleri incelikli davranışlar üzerinden ge
lişmiştir. 
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Birer kültür, sanat ve eğitim yuvası olan tekkeler tarihe ka
rışmış, bu tekke kültüründen gelen insanlar birer birer başka 
bir dünyaya sırlanmış olsalar bile Ü sküdar, eski sokak ve eski 
mekanlarında bu vazifeyi yaşatarak güzelliklerin kaynağı ol
maya devam edecektir. 

İşte Balaban Tekkesi Kültür Evi de Üsküdar Belediyemiz 
bünyesinde Üsküdar'ın manevi kültürünü omuzlayarak 
geçmişten gelen güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olan 
seçkin mekanlardan biri olarak Üsküdarlılara yeniden ku
cağını açmıştır. Dersler, sohbetler, sergiler ve konserler ile 
ruhundan sımsıcak nefesler üfl.üyor ruhumuza... Geçmiş 
Üsküdar tarihinde olduğu gibi arifane sohbetleriyle, gönül 
okşayan nağmeleriyle ve süzülen sanat damlalarıyla ruhla
rımızı arındırıyor, içimizi aydınlatıyor. Gelenekli sanatları 
hem öğreterek hem sergileyerek arzulayanlara ulaştırıyor ve 
böylece onların gönül süslemesinde bir desen olu veriyor. 

Yeniden imar edip imkanlarını zenginleştirerek başta Üskü
dar lılar olmak üzere tüm İstanbullulara hizmet vermesi için 
çabaladığımız Balaban Tekkesi Kültür Evi, ona geleni hoş
lukla karşılayacak ve bir kere geleni de müdavimi yapmadan 
bırakmayacaktır. 

Başta tekkenin kurucusu Balaban Ahmet Baba ve tekkenin 
ikinci banisi Aşir Efendi olmak üzere, Balaban Tekkesi'nin 
bugünlere gelmesine sebep ve vesile olanlara sonsuz teşek
kürler... Her birinin ruhları şad olsun. Onlar bu mekana ait 
görevlerini yaptılar; Üsküdar'ımızın ineisi bu kutlu meka
nı yaşatmanın onurlu görevi ise şimdi biz Üsküdarlıların 
omuzlarında. 

Saygılarımla ... 

Hilmi TÜRKMEN 
Ü sküdar Belediye Başkanı 
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ONSOZ 

G
elişigüzel olarak, insanlardan İstanbul kelimesini 
duydukları anda akıllarına ilk gelen şeyleri ~?yleme
lerini istesek çoğunluğun ilk üç cevabını Usküdar, 

Kız Kulesi ve Boğaziçi oluşturacaktır. Anne elinin yumuşak
lığıyla alnımızı okşayan Üsküdar, efsanelerin yuvası ve gü
zel gözlerin rüyası Kız Kulesi, kederlerin rüzgara ve akıntıya 
gark olup gittiği Boğaziçi... 

Balaban Tekkesi; Boğaziçi kıyısında, Kız Kulesi'ne komşu, 
Üsküdar'ın kalbinde asil bir İstanbullu. Asil ama garip ... Tıp
kı çevresinde saklı bir avuç gerçek İstanbullu gibi köşesine 
çekilmiş, suskun. Çevresini sarmış hayrat ellerin kendisini 
daha fazla incitmelerinden çekiniyar ve hatıralara sığınarak 
yaşıyor. 
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Kendisine yaklaşıp sevgiyle dokunınaya çalışan dostlar bu
lunca onların hayal dünyasına bir pencere açıp keyifli bir 
Üsküdar manzarasının içinden tarihe bir yolculuk sunuyor, 
bütün gerçeklerini anlatıyor onlara ... Hemen önü Balaban 
iskelesi olduğu zamanlarda Boğaz'ın dalgaları eteklerini ıs
latmaktayken duvarına çıkmış balık tutan Uncular esnafıyla 
bugünlerde yeniden kucaklaşmanın sevincini yaşıyor. 

Bugünlerde içi kıpır kıpır. Talebi olanlara eski İstanbul'u, 
eski Üsküdar'ı anlatmaya hevesli. Çeyizindeki babaannesin
den kalma kanaviçeleri çıkarıp örtmüş masaya, gelenlerin 
gözlerine nur olsun diye. Dedesinden, atasından, hocasm
dan ne duymuş ise anlatıyor gelenlere. Örfü, adeti, kültürü 
ne ise ikram ediyor dostluk talep edenlere. Dostlarını, Ü skü
dar lı olmaya; Üsküdar'ı, Üsküdar içinden İstanbul'u tanıma
ya çağırıyor. Size de sesleniyor, "Buyurun içeri ... " diye. 
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Balaban Tekkesi, İstanbul sevgisini rüzgarlı bir Boğaz hava
sında yeniden yaşamanın, Ü sküdar'ın köklü geleneğini içine 
sindirmenin doğru adresi olsa gerek Üsküdar'da Boğaz ke
narının muhteşem manzaralı ahşap konaklarından biri olan 
bu güzel mekan, hep yaşamayı hayal ettiğimiz iç içe güzellik
ler bütünü. Bu mekanın varlığı yüzyıllar kadar eski. Belli ki 
geldiği yol çok uzun. Ama artık içimizi aydınlatan bir sevinç 
var ki büyüklerin gayretleriyle bu köklü mekan tekrar ayak
ta ... Üstelik son derece bakımlı ve güzel. 

Üsküdar Belediyesi çatısı altında devam eden faaliyetlerin 
yolu, bu mistik atmosferi tekrar hayatla buluşturmaya yö
nelince bu mekan çevresinde var olan ve ortaya çıkan gü
zellikleri bir kitapçıkla anlatmanın lüzumu ortaya çıktı. Bu 
çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan başta Üsküdar Bele
diye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen olmak üzere Başkan 
Y ardımcımız Zeki Bıyık, Kültür Müdürümüz Mehmet Mazak; 
bilgi, görgü ve tecrübelerini bizimle paylaşan saygıdeğer 
Necdet İşli, Prof Dr. Abdürrezzak Tek, Ramazan Kızılkaya, 
Süleyman Bilgin ve Ali Ulvi Mıhoğlu beylere özellikle müte
şekkiriz. 

Elinizdeki bu kitabı hazırlamanın bir gayesi de, ülkemizde 
benzer durumda bulunan ve tarihin tozlu koridorlarına atı
lıp unutulmaya bırakılmış nice önemli tarihi mekanların 
araştırılmasına ve bu tarihi mekanların o bölgedeki insanla
ra tanıtılmasına örnek teşkil etmesidir. Sadece bunu başara
bilmek bile bizim için bir mutluluk olacaktır. 

Şu anda geleneksel sanatlardan musikiye, konferanslardan 
sohbet akşamıarına kadar birçok faaliyetin yapıldığı bir bu
tik kültür merkezi olan Balaban Tekkesi, pek çok sayıda sa
natseverin uğrak yeri dir. 

Bu heyecanı uyandıranlara şükran ile ... 

BelginBOLU 
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GIRIŞ 

•• 

U
sküdar'ın yüzyıllar boyunca kültürel anlamda çok 
önemli bir yere sahip olduğu herkesçe bilinen bir 
gerçektir. Bir medeniyet şehri olan İstanbul'un kül

türel hayatında ayrı bir yere sahip olan ve bunu heyecanla 
devam ettiren Üsküdar'da yaşamak insana huzur veren bir 
ayrıcalıktır. Bu huzuru insanlara bahşeden, Üsküdar'da ya
şayan büyük ilim ve sanat adamlarının yanı sıra bu şirin ilçe
ye damgasını vurmuş tarihi mekanlardır. 
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Mimari ve tarihi kimliğiyle Balaban Tekkeside bu müstesna 
mekanlardan biridir. Konumu itibarıyla GülnCı.ş Valide Sul
tan Camii'nin (Yeni Cami) güneyinde yer alan tekke, Mimar 
Sinan Mahallesi'nde, Şemsipaşa ve Doğancılar caddelerinin 
Keresteciler Sokağı ile birleştiği yerde bulunmaktadır. 

Kab e toprağı olarak bilinen Ü sküdar, aynı zamanda içinde 
yaşayan ve yatan marreviyat büyükleriyle daima ruhani bir 
iklimin şehri olmuştur. Her köşede geçmiş zaman marreviyat 
adamlarının hissedilen nazarları Ü sküdar'ı ruhani bir şefka
tin sıcaklığıyla kucaklar. Bu manevi iklimin kapısını arala
yan mekanlardan biri olarak da Balaban Tekkesi karşımıza 
çıkmaktadır. 

Üsküdar'ın merkezinde yer alan tekkenin harcı 1630'lu yıl
larda, yani yaklaşık dört asır önce karılmıştır. Mekan, 2000'li 
yıllarda tarih sahnesinden silinmeye yüz tutmuş ve tekkede 
sadece az sayıdaki mezar taşları kalmıştı. Bu durum karşı
sında Üsküdar Belediyesi, yapının özgün mimarisine uygun 
olarak yeniden ihyasına karar vererek gerekli çalışmaları 
başlattı. Tekkenin araştırma kazılarıyla temelleri bulundu 
ve eski fotoğrafiarına dayandınlarak restorasyon projeleri 
çizildi. Proje, 2007 yılında Anıtlar Kurulu'nun onayından 
geçtikten sonra bina, aslına uygun biçimde yeniden hayata 
döndürüldü. Tarihi ve mimarisi bakımından mazimizden 
geleceğe izler, hoş yansımalar taşıyan tekke, bugün Balahan 
TekkesiKültür Evi adıyla hizmet vermektedir. 

Üsküdar Belediyesi'nin ısrarlı ve özenli çabalarıyla gün yü
züne çıkarak Üsküdarlılara kazandırılan bu tarihi mekanın 
kısa zamanda semt sakinleri tarafından büyük ilgi görmesi 
bizi bu konuda bir kitap hazırlamaya teşvik etti. Kitapta tek
kenin geçmişi ve günümüzdeki durumu çeşitli yönleriyle ele 
alınmaya çalışılmıştır. 
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TARİHSEL SÜRECi İÇİNDE 
•• •• 

USKUDAR 
• 

BALAEAN TEKKESI 
•• 

U
sküdar'ın, İstanbul'un fethiyle oluşmaya başlayan 
dini ve kültürel kimliğinde tasavvufi hayatın ve 
bu hayatın yaşandığı mekanlar olarak dergahla

rm önemli bir yeri vardır. Tekke mecmualarındaki bilgilere 
göre, Üsküdar'da zaman içinde ana tarikatların hemen hepsi 
ve şubeleri yer almıştır. 

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında İstanbul'da bulunan dört 
yüz civarındaki dergahtan altmış altı tanesi Üsküdar'da bu
lunmaktaydı. Her ne kadar çoğu günümüze ulaşmamışsa da 
böylesine çok sayıda tekkenin varlığı, Üsküdar'ın sufıler açı
sından önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. 

Üsküdar'daki dergahların tarikatiere göre dağılımına bak
tığımızda on yedi Celveti, sekiz Nakşi, sekiz Kadiri, yedi 
Şabani, beş Rifai, dört Bektaşi, dört Halveti, dört Sa'di, dört 
Bedevi, iki Bayrami, iki Cerrahi, bir Mevlevi ve bir Sünbüli 
dergahı şeklinde bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 

Üsküdar'da muhafaza edilerek günümüze kadar erişebil
miş ve hala dergah yapısını koruyan, yani ikametgah ve 
benzeri diğer amaçlarla kullanılmayan sadece beş dergah 
kalmış bulunmaktadır. Bunlar tarihi eskilikierine göre Ka
racaahmed'deki Karacaahmed Sultan Bektaşi Dergahı, Açık 
Türbe'deki Aziz Mahmud Hüdayi Celveti Dergahı, Doğan
cılar'daki Mehmed N asuhi Efendi Dergahı, İmrahor'daki Üs
küdar Mevlevihanesi ve Sultantepesi'ndeki Özbekler Nakşi 
Dergahı'dır. 
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üsküdarin -dergahlari 

Tekke mecmualarındaki bilgiye göre, İstanbul'da otuz iki 
Sa'di dergahı açılmıştır. Koska'daki Abdüsselam Tekkesi ile 
Sütlüce Hasirizade Dergahı İstanbul'daki en meşhur Sa'di 
dergahlarıdır. Abdüsselam Tekkesi aynı zamanda Sa'diy
ye tarikatının İstanbul'daki asitanesi olmuştur. üsküdar'da 
Malatyalı İsmail Ağa, Fethi Efendi, Hallaç ( Gani) Baba ve 
Balaban tekkeleri dergahlar kapatılıncaya kadar canlılığını 
sürdürmüş olan Sa' di dergahlarıdır. Anadolu'da Bursa, Kas
tamonu, İzmir, Edirne, Tekirdağ; Balkanlar'da ise Prizren, 
Kosova, Tepedelen, Belgrad ve Üsküp gibi şehirlerde Sa'di 
tekkeleri faaliyet göstermiştir.1 

Üsküdar'daki Balaban Tekkesi; Yağcızade Tekkesi, İsfendi
yar Tekkesi ve Sa'diler Tekkesi adlarıyla da anılır. İsfendiyar 
M escidi'ne 24 Şevval ll 77 (M. 1 764) tarihli vakfiye ile Şeyh 
Seyyid Ahmed Efendi'nin m eşihat koyması neticesinde der
gah haline gelmiştir. Tekke, Osmanlı döneminden kalma ta
rihi bir mescit-tekke hüviyetini taşımaktadır. 

Yağcızade Seyyid Ahmed Efendi'nin meşihat talebi sonucu 
şeyh tayin olmasıyla aynı zamanda tekke vazifesi de görme
ye başlayan mescitte tarikat ayinleri başlamıştır. Bu tarihten 
itibaren söz konusu mescit, Seyyid Ahmed Efendi'nin laka
bından ötürü Yağcızade Tekkesi veya ilk banisinin adından 
dolayı Balaban Tekkesi adıyla anılmıştır. 

İstanbul'daki dini yapılardan söz eden Hadikatü'l-Cevami' 
isimli eserde mescit-te kk e ile ilgili şu bilgiler yer almaktadır: 

"İsfendiyar Mescidi Der-kurb-i İskele-i Balaban: Eanisi İs
fendiyar ismiyle müsemma bir kimsedir. Mikdar-ı kifaye mu
sakkafat tedarik id üp, imam ve müezzin ta'yin eylemişlerdir. 

Ba'de-zaman mescid-i mezburun imamı ve müezzini olan 
tarik-i Sa'diyye'den Yağcızade dinmekle ma'ruf Şeyh es-Sey-

24 ÜSKÜDAR BALAEAN TEKKESİ 



yid Ahmed Efendi devr-i Sultan Mustafa Han-ı Salis'de 
derun-ı mescidde ayin-i tarik-i Sa'diyye icrasına mübdderet 
itmekle el-an Sa'diler Tekyesi denmekle meşhurdur. Asıl Mn i
sinin kabri ve tarih-i vefatı malUm değildir. 2 MezbUr Şeyh 
Ahmed'in vefatı 1191 senesinde vaki' olmuştur. Rahmetullahi 
Teala. Mahallesi yokdur." 

. ·~.;J.,ı;.wl~~ ~li)..ı,A.o J.:ı ~0~~,...~~\J~..ı.:;....\ lS""~~ . 
. rL.I !;JJ-".v> .,~.~ .... • 0\..~.J.·~ .J4\ 0:,.j ,:ı,~;~~ r~\ ~-'~.\ 
: t~~·t~.u~~ . ~) o+~0~~:0~~:~~~1J!:~ _;J:t_, .ı .J~r-' • 
:_ ~:'\ o . .)J.~;,;,. .JJ.PoJ.~llfı:,\.;..~~~~ıJ\kl.,; JJ.:ı~.J.:;\~r..\.J;.J\ · 

.15; ~~c .)~~~ ~Y\ ,~~~ .:ıJ.~~.;-o ~ ... \;-:-\ _ cL~.,~. .. ~~")" · 

.)~.:ı t.fo ·Jl;_, ~Jt:j·:~;;·~~~ .J~\ J.))J~ .~~.:ı 
~\A?--j;~j-~cl-\~ · ~~~~:.\ ~ '\\ , J ,\;_, .!.l.>,r\ -~~J~~ 

.:J.h 3. .. ı?" ~~ _JL .. j 

Elde bulunan belgelerden İsfendiyar Mescidi'nin vakıfl.arıy
la ilgili bilgilere de ulaşılabilmektedir. Hadikatü'l-Cevami'in 
beyanı ve daha başka belgeler bu hususu teyit etmektedir. 

İ sf endiyar M escidi vakfı mütevellisi Abdülgafür'un vefatıyla 
boşalan tevliyet görevinin Hafız Süleyman Halife İbn Ah
med'e verilmesinin yerinde olacağına ilişkin Üsküdar kadı
sının 23 Cemaziyelahir 1165/8 Mayıs 1752 tarihli arzı vakfın 
varlığını ve işlerliğini gösteren bir örnektir. 

2 Ayvansarayi'nin bu ifade
sine rağmen asıl bam ola
rak belirttii;i İsfendiyar
zade'nin (Balaban Ahmed 
Baba) kabri tekkenin hazi
resinde halen mevcut olup 
vefat tarihi 1047 (1637) 
dir. 

Hadikatü'l-Ceviımi'de 

İstendiyar Mescidiyle ilgili 
satırlar 
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Yine günlük üç akçe ücretle cabi olan AbdülgafUr Halife 
vefat edince yerine, İsfendiyar Mescidi vakfına ait cabilik 
görevinin aynı ücretle Seyyid Mehmed Necib bin Seyyid 
Mehmed'e verilmesi talebinin 24 Ramazan 1233 tarihinde 
Üsküdar Kadısı tarafından arz edilmesi 

11 

BOA. CV. EV. 33300 
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ve Mehmed Şakir isimli birinin, 1233 yılı Şevval'inde, İsfen
diyar Mescidi'nin boş kalan kayyımlık, Fetih ve İhlashanlık 
görevlerinin, ücreti mescit vakfından ödenmek üzere ken
disine verilmesini talep etmiş olması mescidin vakfının de
vam ettiğini göstermektedir. 

BOA. CV. EV. 33300 
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BOA. C. EV. 9099 

"Devletlü, İnayetlü, Merhametlü Sultanım Hazretleri sağ olsun 

Arz-ı hal-i kullarıdır ki Üsküdar'da Balabdn kurbünde mer
hum İstendiyar Bey Mescid-i şerifi evkaf-ı şerifi vakfından 
kayyım ve ikişer ve Fetih ve İhlas-han ciketlerine mutasarrıf 
olan Abdülgafur Efendi ve oğlu Hacı Abdulkadir Efendi dahi 
bila-veledfevt ve mahlul olmalarıyla cihet-i mezkurları mah-
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lUl olup yerleri hfı,lf, olmakla merahim-i aliyyelerinden mercu
dur ki kaydı derkenarından sarfa cihet-i mezkurları bu kul
larına tevcihe ve inayet ve ihsan huyurulmak emr ü ferman 
devletlü, inayetlü, merhametlü efendi Sultanım Hazretleri
nindir. 

Bende 
Mehmed Şakir" 

Kaynaklardan tekke şeyhlerinin ikametleri için vakıflar ya
pıldığı da anlaşılıyor. Üsküdar Rum Mehmed Paşa Zaviyesi 
yakınlarında bir evin, meşihat makamına gelenlerin otur
ması için vakfedildiği, hatta tekkeye gelenlerin ayakkabı
larının düzeltilmesi gibi papuççuluk görevini üstlenenlere 
vakfı.yeden bir gelir verildiği kayıtlarda ifade edilmektedir. 
1829 yılında Üsküdar'da çıkan yangında büyük hasar gören 
Bala b an Tekkes i sonradan onarılarak zaviyelerin kapatıldığı 
tarihe kadar faaliyetini sürdürmüşse de bu yenilenme tari
hinden sonra eski önemine uzun yıllar kavuşamamıştır. 

İSFENDİYAR- BALABAN TEKKESİ MESCİDİ 

Bu mescid Üsküdar'da Bnlabaıı i sl<:e lesi caddesinde, Yeni V3.lidc Cn
ıniinin yol aşırı doğusundadır. Ahşap üç kat halinde idi. İkisi küçük üçü 
büyük beş derviş ve şeyh odası vardı. Ben 30 Mart 1941 de burasın ı ince
leı·ken teklee harap bir halde fakat ·ayakta idi. Şimdi arsa haline gelmiş
tir. Bahçesinde dört ki tabeli mezar taşı var idi. Birisinin üzerindeki kitii
be şuydu: 

Bu, tekkeyi ve mescidi yaptıran İsiendiyar oğullar\ndan şeyh Balnbnn 
Ahmed B:"tba'nın mezarıdır. 1047 H. 1637 M: yılında ölmüştür. Bu BalaCan 
Ahmed Baba, Şemsi Pn~a manzO.mesini yaptıran Şemsi Ahmed Paşa'nın 
ve doğancılar başı Hacı Alımed Paşa'nın i ndiği İsfcndiyaı· oğullaı·a ailesin~ 
dendir. Burada 1310 H. 1892 M. yılında ölmüş şeylı hacı Mustafa Efendi'· 
nin mezar kitibesi de vardır. Bahçesi ve kabristanı duruyor. Mescid yeri 
arsa halindedir. 

Ayvansnı·ayi Hüseyin Efendi; lıftnisi l sfentliyar adi~ birisidiı·. Yeter de
recede emlak tedarik ederek mescidine imam ve müezzin ta'yin ettiğini, 
bir süre sonra bu mescidd.e imamlık yapan Sağdiyye ~nrilundnn )'"ağcız3.~ 

de şeyh seyyid Ahmed Efendinin burada S ultan 111 Murad zamanında 
tekkede Sağdiyye tari1u üzerine Qyin yaptığı için bu tekkeye Sağdiye Tek
kesi denildiğ'ini söylüyor. 

·Tekkeyi ve mescidi yaptıranın kabri ve ölüm yılı bilinmiyor.» der
ken hata etmiştir. Biz kabrini ve öli.im y ılını bu1duk. 

İbrahim Hakkı Konyalı 'nın 
Üsküdar Tarihi kitabında 
İstendiyar Tekkesi ile ilgili 
satırlar 
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Ayin günü cumartesi olan tekkede Sa'diliğin dışında Celveti, 
Nakşi-Hruidi ve Cerrahi gibi farklı tarikat usulleri icra edil
miştir. Şeyhlik görevini üstlenenlerin teamülen aynı zaman
da tekkenin imamlık ve mütevellilik görevlerini de üstlen
dikleri kayıtlıdır. 
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BALAEAN TEKKESİ 
ŞEYHLERİ* 

S a'diyye tarikatının Üsküdar'da ilk temsil edildiği yer 
olan Balaban Tekkesi'nde posta oturan şeyhleri kro
nolojik olarak şöyle sıralayabiliriz: 

1·) Seyyid Ahmed Efendi: 

Yağcızade olarak da bilinen Ahmed Efendi tekkenin bilinen 
ilk şeyhidir. Sa'diliğe dair icazetini İstanbul Koska'da Sa'diy
ye tarikatının asitanesi konumunda olan Abdüsselam (Ko
vacı Dede) Tekkesi'nin üçüncü postnişini Şeyh Mehmed 
Galib Efendi'den almıştır. Mehmed Gruib Efendi ise onseki
zinci asrın başlarında Şam'dan İstanbul'a gelen ve Sa'diliğin 

Selamiyye kolunu kuran Abdüsselam Şeybani'nin oğludur. 
Seyyid Ahmed Efendi'nin tekkede Selamiyye koluna göre 
ayin icra ettiği kaydedilmektedir. Yağcızade Seyyid Ahmed 
Efendi 1191/ 1777 tarihinde vefat ederek tekkenin haziresine 
gömüldüğü bildirilmiş olmakla birlikte hazireye ait mevcut 
taşlarda adına yazılmış bir taşa rastlanılmamaktadır.3 

• Bu bölümdeki bilgiler Hür Mahmut Yücer'in Şeyh Sa'dettin Cibavi ve Sa'dilik adlı eserinin ilgili 
bölümüyle Abdürrezzak Tek'in yazısından alınmıştır. Ancak şeyhlerle ilgili listede Zakiri Şükri 
Efendi'nin gösterdiği silsile esas alınmış, Abdürrezzak Tek'in yazısından ("Üsküdar'ın Tasavvufi 
Kimliği", www.balaban.com) ilaveler yapılmıştır. Bu ilavelerin bir kısmı ise dipnot olarak göste· 
rilmiştir. (Haz. Notu) 

3 Tomar-ı Tekaya 'nın verdiği 
bilgiye göre, Yağcızade'den 

sonra tekkeye oğlu Ah
med Efendi şeyh olmuştur. 

1199/1784'de vefat eden Ah
med Efendi hakkında kaynak
larda bilgi bulunmamaktadır. 
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Zakiri Şükri Efendi'nin 
eserinde Balaban 

Tekkesi şeyhler silsilesi yle 
ilgili bölüm 

' l 
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9. e')·Şeyh Ahmed <ibn> Mehmed Hasib Efendi. Fevt: sene 1275. 

lO. e')·Şeyh Mehmed T§lib Efendi ibn Şeyh Mehmed Haslb Efendi. 

47. ÜSICÜDAR'DA BALABAN iSKELESi KURBİNDE 
İSFENDİY AR MESCİDİNE VAZ'·l MEŞİHAT EDEN 

YA GCIZADE TEKKESİ ŞEYHLERİ 
ı. Tarikat-i aliyye-i Sa'diyye'den, Yağcızade eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi kııdd ise 

sımıhıı . Halife-i Abdüsselamzade Şeyh Melımed Galib Efendi. Ti\ı'ih-i rıh let : sene 119 1. 

2. e')-Şeyh es-Seyyid Melımed Sa'id Efendi ibn Yağcı~ade Şeyh Ahmed. Fevı : sene 1207. 

3. eş-Şeyh Mehmed Nizameddin Suzi ibn Şeyh Ya' kOb el-Mudanyavi es-Sa' di kııddi se 
sırrıı hu. Vefilt: sene fi 23 C. 1238. 

4. eş-,~eylı 1/ırfi /ıim Efendi. Fevt : sene 1245 (üzeri çizilmiş). Ruınelihisarlı Mevlevi 
Mehmed Efenıli . 

5. e')·Şeyh İvıehmed Emin Efendi ibn şeyh Nizameddin Efendi. Fevt: sene 1297. 

6. ef·{ieyh Melımed NiztımeddJn Efendi ibn Şeyh Ya 'kfib el-Mııdat~yavi. (üzeri çi zilmiş). 
Veleduhıı , Şeyh Mehmed Aşiı· Efendi. Fevt: sene (Uzerı çı zılm ış) Fevt: senefi 19 Ş. 
1323. 

( ı 6aj 48. İNADiYYE KURBİNDE 
NALÇA CI HALiL EFENDi 'I'EKKESi ŞEYHLERİ 

DER-ÜSKÜDAR 

1. Nal çacı eş-Şeyh Halil Efeneli ei-Mııd ıırnuvi el-Halveti. Rıhlet: sene 1048. Tekkecle 
tü rbede medfündur. 

2-) Mehmed Said Efendi: 

Yağcızade Ahmed Efendi'den sonra tekkenin ikinci şeyhi 
olarak posta oturmuştur. Vefat tarihi 1207/ 1 792'dir. 

3-) Ahmed Celveti Efendi: 

Bazı kaynakların aksine Tomar-ı Tekaya müellifi Ahmed 
Muhyiddin Efendi tekkenin diğer bir şeyhi olarak Ahmed 
Celveti Efendi'yi zikreder. 1220/ 1805 tarihinde padişaha 
hitaben yazılmış bir dilekçe bu bilgiyi doğrulamaktadır. Söz 
konusu belgenin imza kısmındaki 'Hadimu'l-fukara eş-Şeyh 
Ahmed, zaviyedar-ı hankah-ı mezbur" ifadesinde yer alan 
Ahmed Efendi bu zat olmalıdır. Şeyh Ahmed Efendi dilek
çesinde son derece fakr u zaruret içinde olduğunu, kalabalık 

olan ailesini geçindirmekte güçlük çektiğini, günlük on ak
çelik dahi gelirinin bulunmadığını ve yaklaşık yirmi senedir 
bu hal üzere yaşadığını belirtmekte ve durumuna Üsküdar 
ahalisini de şahit göstermektedir. Padişahtan isteği ailesini 
geçindirecek kadar hazineden bir aylık bağlanması yahut 

Zakiri Şükri Efendi'nin 
eserindeki silsileni n 
yayınlanmış örneği 
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hassa kasapbaşısından günlük bir vukiyye (1,28 kg) et tah
sis edilmesidir. İsteğikısa sürede kabul edilmiş olup verilen 
ferman gereği günlük bir vukiyye et tahsisi kararlaştırılmış
tır. Bu durum tekke vakfıyesinin zikredilen tarihlerde yeterli 
gelire sahip olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Öte 
yandan Ahmed Efendi'nin nisbesindeki "Celveti" ifadesi 
Celvetiyye tarikatından icazetli olduğunu gösterdiği gibi 
tekkede bu tarikatın ayinini icra etmiş olabileceğini de akla 
getirmektedir. 1230/1815 yılında vefat eden Şeyh Ahmed 
Efendi'den sonra yerine Nizameddin Efendi geçmiştir. 

Celveti Ahmed Efendi'nin yazdığı dilekçe ve bu dilekçenin 
gördüğü işlemlerin belgeleri: 

,: 

·:., 

.:,; 
.;·,, :,:,, 

ı: 

BOA. CV. 209/10438 
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"İnayetlü kaffe-i acizana merhametlü efendim sultanım haz
retleri mesned-i alilerinde ber-karar olsunlar. Arz-ı hal-i kul
ları old ur ki Üsküdar'da Balaba n İskelesi kurbünde meşayıh-ı 
tarıkat-i Sa'diyyeden Yacızade Tekyesi demekle müştehir 
hankahın ber-mukteza-yı kaht-ı rical bu aciz du'acıları şey hi 
bulunup zaviye-i merkumenin Allamü'l-Guyub olan Allahü 
azımişşan alimdir ki on akçe bir mahalden ta'amiyye namına 
bir şeyi Hak getüre olup ateş-i fakr ü faka ile suzan ve ıyal ü 
evladıma sedd-i selerne-i cu' idecek rfze-i nan tahsılinde gül
şen-i cihan zindan-mesıl iken bu ızdırab-ı halimi mücahede-i 
tarıkat-ı aliyyeye haml ile evliya-yı umurdan bir zata keşf-i 
raz idemeyüp yirmi seneye karıbdir ki hizane-i gaybiyye-i 
İlahiyyeden müte'ayyiş olduğum ahalı-i Üsküdar'dan rayi
ha-i kizbirn ba'dettashfh istişmam olunmaz ise Padişah başı 
içün Allah aşkınahazine-i mekarim-define-i asatanelerinden 
bir mikdar mahiyye ta'yini ile mi olur yoksa bir vukiyye lah m 
tahsisiyle mi olur yahud ahar vecihle mi olur bu pesmande-i 
vadi-i hayret du'acılarını hak-i ızdırabdan ref buyurulmak 
babında emr ü ferman devletlü inayetlü merhametlü efendim 
sultanım hazretlerinindir. 

Hadimü'l-fukara Şeyh Ahmed 

Zaviyedar-ı hankah-ı mezbUr 

İnayetlü Defterdar Efendi 

Emsal i kaydını ihrac-birle iktizasını i'lam eyleyesiz deyu 

Buyruldu 

20ZA1220 

Emsalider-kenar ola 
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Beniy-ı ta'yinat-ı Şeyh Mehmed Dede an-fukara-i medine 
an-tarik-i Nakşibendi an-mahlUli el-Hac Osman Halife ve 
Himmet Halife veledan-ı Derviş Osman Nakşibendi tevcih 
şode ez-an sebeb ki mumaileyh fakirü'l-hill ve kesirü'l-ıyal ve 
şayeste-i merhamet bUde ve beher yevm in kadar lahm-ı ga
nem an-canib-i serkassaban-ı hassa dilde fermude her-mu
ceb-i arz-ı hill-i had ve der-kenar ve telhis-i el-Hac Mustafa 
Efendi Defterdar-ı Şıkk-ı Evvel ve Ru'us-ı Hümayun el-mü
verrah fi 25 CA 1194 berat dilde fi 28 CA sene-i mi nh. 

An-can ib-i serkassaban-ı hilssa dilde fermude fi -yevm Kıse 

Kıyyel 

Şeyh-i mumaileyhe yevmiyye bir vukiyye lahm-ı ganem ser
kassahiln-ı hilssa tarafından verilmek üzre tarih-i merkilme
de bil-ru'us-ı hümayun berilt- ı şerif verildiği emsillinde mu
kayyeddir ferman devletlü inayetlü sultanım hazretlerini ndir 
fi23ZA1220 

Takrir yazıla" 
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BOA. CV. 209/10438) 

"İzzetlü Defterdar Efendi 

Emsali üzre tekye-i merkuma bir vukiyye guşt ta'yi
ni tevcihi husitsunun iktiza-yı nizarnını telhis eyle-
yesin deyü buyuruldu fi 20 CA 1220 

Meşayıh-ı tarikat-i Sa'diyyeden medine-i Üsküdar'da vaki' 
Balaban İskelesi kurbünde kdin Yağcızade Tekyesi demekle 
arifhankdhın şeyhi olan eş-Şeyh Ahmed da'ilerinin Mb-ı ali
lerine takdim eylediği bir kıt'a arz-ı hali mefhumunda zavi
ye-i mezburenin bir tarafdan bir akçe ta'amiyyesi ve kendinin 
ahar guna kat'an medar-ı ma'aşı olmayup kesirü'l-'ıyal ve 
tedarük-i nan-pareye bi-mecaZ olduğunu beyan-birle haline 
merhameten bd-hazine-i asajaneZerinden bir mikdar mahiy-
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ye veyahut hassa kassapbaşısı tarafından yevmiyye bir vu
kiyye lahm ta'yiniyle isticlab-ı de'avat-ı hayriyyesine inayet 
huyurulmasını tahrir ve istid'a ve manzur-ı hidivileri buyu
ruldukda emsal i kaydı ihraç ve iktizası i'lam olunmak babında 
ferman-ı alileri sudur etmekle mucebince kuyuda müraca'at 
olundukda meşayıh-ı Nakşibendiyye'den Derviş Osman oğul
ları Osman ve Himmet Halijelerin mahlulünden olmak üzere 
yine tarikat-i Nakşibendiyye'den ve H indi lukarasından Şeyh 
Mehmed Dede'ye M-arz-ı hal-i istid'asına mebni 1194 senesi 
evahir-i mah-ı Cemaziyyelevvelisinde hassa kassapbaşısı ta
rafından yevmiyye bir vukiyye guşt ta'yin olunup ba-ruus-ı 
hümayun berat verilmiş idüği başmuhasebeden der-kenar 
olunmuşdur. Manzur ve ma'lum-ı devletleri buyuruldukda 
emr ü ferman devletlü sa' adetlü sultanım hazretlerini ndir. 

Telhis" 

BOA. CV. 209/10438 

42 ÜSKÜDAR BALAEAN TEKKESİ 



"Telhis mucebince berat ve ilmühaberleri verilmek 
Buyruldu 

25CA1220 

Arz-ı bendeleridir ki 

işbu takrir-i çakeri balasında emsali üzre tekye-i merkuma 
bir vukiyye guşt ta'yini hususu telhis olunmak babında sa
dir olan ferman-ı alileri mucebince 1221 senesi Muharrem'i 
gurresinden i'tibaren tekye-i merkilmeye yevmi bir vukiyye 
guşt hassa kassapbaşısı tarafından verilmek üzere ba-ru'us-ı 

hümayun beratı ve kuyud kalemine ve (?) kurna defterlerine 
ilmühaberleri i'tası iktiza eylediği ma'lum-ı devletleri buyu
ruldukda mucebince başmuhasebeye kayd ve beratı ve ilmü
haberleri i'ta olunmak babında emr ü ferman devletlü sa' adet
lü sultanım hazretlerini ndir." 

4-) Mehmed Nizameddin Suzi Efendi: 

Fatih semtinde bulunan Alaeddin Tekkesi şeyhi Mudanyalı 
Yakup Efendi'nin (öl. 1223/ 1808) oğludur. Söz konusu tek
ke başlangıçta Halveti-Sünbüli koluna bağlı olsa da ondo
kuzuncu yüzyılın başlarında Celvetiliğe ve Sa'diliğe intikal 
etmiş ve bir müddet her iki tarikata birden hizmet etmiştir. 
Mehmed Nizameddin Suzi Efendi bir taraftan Balaban Tek
kesi meşihatını yürütürken diğer taraftan kardeşi Mehmed 
Nureddin Efendi ile birlikte Alaeddin Tekkesi'nin şeyhli

ğinde de bulunmuştur. O dönemde Üsküdar'da çıkan büyük 
yangında tekkenin önemli ölçüde hasar gördüğü kaydedil
mektedir. Mehmed Nizameddin Efendi 23 Cemaziyelahir 
1239'da (7 Mart 1823) vefat etmiştir.4 

4 Mecmu'a·i Tekaya'da Mehmed Ni
zameddin Suzi Efendi'den sonra 
yerine Rumelili İbrahim Efendi'nin 
(öl. 1245/1829) geçtiği yazmakta
dır. Bu zat hakkında kaynaklarda 
yeterli bilgi yoktur. Onun ardından 
Nizameddin Efendi'nin kardeşi 

Mehmed Emin Efendi'nin şeyh 

olduğuna ilişkin rivayetler bulun
maktadır. Mehmed Emin Efendi, 
Mehmed Nizameddin Sılzi Efen
di'nin kardeşidir; onun vefatından 
sonra Balahan Tekkesi'ndeki irşad 
vazifesini üstlenmiştir. Kaynak
lar, Mehmed Emin Efendi'nin bu 
görevi kardeşi ve aynı zamanda 
Celveti tarikatı şeyhlerinden olan 
Ali Dede ile birlikte 1835 tarihine 
kadar vekrueten yürüttüklerini bil
dirmektedir. Mehmed Emin Efendi 
1245/1829 tarihinde vefat etmiştir. 
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5-) Nizamed dinzade Mehmed Emin Efendi: 

Nizameddin Suzi Efendi'nin oğludur. Balaban Tekkesi'yle 
birlikte Sofular'daki Alaeddin Tekkesi şeyhliğinde bulun
muştur. Daha sonra bu görevini 5.000 kuruşa kasr-ı yed et
miştir. Vefatı 1297 / 1879'dur. 

6-) Rumelihisarı İmaını Mehmed Emin Efendi: 

Rumelihisarı'nda bulunan Durmuş Tekkesi'nin şeyhi Aşir 
Efendi'nin damadıdır. Cerrahi tarikatına dair icazetini Cer
rahi Asitanesi postnişini Galib Efendi'den almıştır. Kırım 
firarilerine kanunsuz olarak yardım ettiği gerekçesiyle me
şihat görevinden alınarak Kütahya'ya sürgüne gönderilmiş

tir. Serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a gelerek eski görev
lerine dönmeyi talep etmişse de kabul edilmemiştir. Daha 
ziyade Mevlevi sikkesiyle gezdiği ve Rumelihisarı'nda deniz 
kenarındaki bir kahvede vakit geçirdiği belirtilmektedir. 
1302/ 1885 tarihinde vefat etmiştir. 

7-) Mehmed Aşir Efendi: 

Mehmed Emin Efendi'nin oğludur. Tekkenin ikinci banisi 
kabul edilen Aişe Sıddıka Hanım'ın eşidir. Dönemin meşhur 
hattatlarından olan Aşir Efendi Seniha Sultan'ın kethüda
lığını ve bir dönem de şeyhzadelere hat hocalığı yapmıştır. 
Nakşi ve Sa'di icazeti olan Aşir Efendi, tekkede her iki tari
kat usulünce zikir ayinlerini yürütmüştür. Bazı kaynaklarda 
Cerrahi usulünün de icra edildiği belirtilmektedir. Aynı za
manda günlük 10 akçe ile tekkenin imarnet vazifesini sür
dürmüştür. 

Mezar taşındaki "Mesnevihan-ı Mevleviyye ve ure[a-yı 

meşayıh-ı Nakşibendiyye ve Sa'diyye'den olup dergah-ı şeri
fenin hani-i sanisi ve seccadenişin-i irşadı iken azm-i beka-yı 
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cavidanı eyleyen hattat-ı şehir" ifadesinden mesnev1han ol
duğu anlaşılmaktadır. Ayrıca mezar şahidesi kitabesinde ve 
tekkenin tamir kitabesinde, dergahın tamirini gerçekleştir

diği açık şekilde ifade edilmektedir. 

Beşiktaş civarında ikamet eden Mehmed Aşir Efendi'nin 
son dönemlerde tekkenin bir bölümünü Mehmed Ağa adın
da birine mesken olarak kiraya verdiği kaydedilmektedir. Bu 
durum Meclis-i Meşayıh'a şikayet olarak bildirilince Meh
med Aşir Efendi sorgulanmış, kiracı tekkeden çıkarılmış ve 
tekkenin anahtarı 8 Muharrem 1322/25 Mart 1904'de Üs
küdarlı Hasan Hüsnü Efendi'ye verilmiştir. Mehmed Aşir 
Efendi bu tarihten bir yıl sonra 19 Şaban 1323/ 19 Ekim 1905 
tarihinde vefat etmiştir.5 

8-) Balahani Hasan Hüsnü Efendi: 

Ondokuzuncu yüzyılın önde gelen Nakş1 şeyhlerinden Ha
san Hüsnü Efendi Üsküdar'da doğmuştur. Babası Şam valisi 
şair Ali Rıza Paşa b. Şeyh Halil Sahib'dir. Eserlerinde kün
yesini "el-Hac Ebü'l-Hasan Hüsnü el-Hanefi en-Nakşibendi 
el-Üsküdari İbn el-MerhumAli Rıza b. eş-Şeyh H alil Sahib İbn 
İbrahim Nazif b. Ahmed b. Mustafa Paşa" şeklinde vermiştir. 
Zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra genç yaşta tasavvufa yö
nelen Hasan Hüsnü Efendi'nin ilk şey hi Nakşibendiyye rica
linden Üsküdarlı Hoca İsmail Hakkı'dır. Sonra Üsküdar'da 
Selimiye denilen yerde "Harc Ağasızade" adıyla tanınan ve 
kendisiyle aynı ismi taşıyan Şeyh Hasan Hüsnü Efendi'ye 
intisap ederek on yıl hizmetinde bulunmuş, ardından Mek
ke'de Halidiyye şeyhi İsmail Harndi Paşa'dan icazet almıştır. 

N akşibendiyye ve Şazeliyye'nin dışında Harc Ağ asızade 
Hasan Hüsnü Efendi vasıtasıyla Kadiriyye'den, Şeyh Mu
hammed Said Efendi ile Mevleviyye'den ve Aziz Mahmud 
Hüdayi dergahı şeyhlerinden Ruşen Efendi vasıtasıyla da 

5 Tekkenin vakfıye defterinde ise 
Aşir Efendi'nin vefatı üzerine 
meşihat görevinin 22 Şevval 1328 
(27 Ekim 1910) tarihinde büyük 
oğlu Mehmed Nuri'ye verildiği 

kayıtlıdır. Babasının yerine tekke
deki irşad görevini üstlenen Meh
med Nuri Efendi'nin, hastalığı 

sebebiyle bu görevi yürütemediği 
anlaşılmaktadır. Muhtemelen te
davi amaçlı gittiği Bandırma'da 

uzun süre kalması nedeniyle şeyh
lik 18 Receb 1339/ 28 Mart 1921'de 
vekiileten Hiifız Mehmed Emin 
Efendi'ye, imarnet vazifesi de Ha
fız Mevlüd Efendi'ye tevdi edil
miştir. Hiifız Mehmed Emin Efen
di hakkında kaynaklarda yeterli 
bilgi yoktur. İstanbul Halıcılar'da 
Molla Ali Fenfui Camii'nin iç tara
fında bulunan yanmış İsa Efendi 
Zii.viyesi'nde Sa'diyye tarikatını 

temsil ettiği kayıtlıdır. Vekiileten 
Mehmed Nuri Efendi'nin yerine 
geldiği Bala b an Tekkesi şeyhli

ğine, önceki meşihat görevinden 
feragat etmesi üzerine 10 Safer 
1340/13 Ekim 1921 tarihinde 
asaleten atanmıştır. Hatta bir ara 
elindeki berat kaybolduğundan 

dolayı yeni bir berat verildiği de 
belirtilmektedir. 
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Celvetiyye'den icazet almıştır. Kaynaklarda son dönemde 
Ü sküdar'da Nuh Kuyusu'ndaki şüheda mezarlığı muhafızlığı 
hizmeti ile inadiye'de Selim Baba Türbesi'nin türbedarlığı 
da uhdesine verildiği belirtilen Hasan Hüsnü Efendi aynı 
zamanda Balaban Tekkesi'nin son postnişinidir. Tekkenin 
mütevellisi sıfatıyla 1310 (1895) tarihli padişah makamına 
yazdığı dilekçesinde, daha evvel yanmış olmasına binaen 
tamir edilen tekkenin bir takım noksanlarının bulunduğunu 
belirtmekte ve bunların giderilmesini talep etmektedir: 

BOA Y.PRK.MŞ. 4/90, 
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"Genab-ı H ak padişah-ı celilü §-şan ve şehinşah-ı 'amimü'l-ih
san şevketlü kudretlü padişahımız efendimiz hazretlerini ila
yevmi't-tenad taht-ı şevket-baht-ı mülUkanelerinde müste
dam buyursun. Huzur-ı şevket-nüşur-ı hilafet-penakilerine 
arz-ı hal-i da'iyaneme badi Üsküdar'da Balaban İskelesi kur
bünde vaki' ecille-i sadat-ı Nakşibendiyye'den İstendiyar el
Buhari merhumun üç yüz se!l'e akdem inşa eylediği mescid-i 
şerif ve dergah-ı münifteri bundan altmış sene mukaddem 
muhterik olup bu kerre saye-i me'ali-ade-yi cenab-ı şehin

şahilerinde taraf-ı çakeranemden müceddeden inşa kılınmış 
ise de mescid-i şerifin nihayet altı yedi yüz kuruş masrafta 
husule gelir bir noksanı kalup musakkafat ve sairesi bulun
madığı cihetle küşad edilememiş olduğu muhat-ı ilm-i alem
ara-yı şehriyarileri buyuruldukda noksan-ı ma'ruzun ikmali 
ve hasır ve keçe gibi levazımattan hazine-i hassa-i şahanele
rinden tefrişiyle küşadı hususuna irade-i merahim-ade-yi 
cenab-ı cihanbanUerine ihtiyac-ı tam ile istirhama mütecasir 
ve mecbUr oldum. Herhalde emr ü ferman ve lutf ü ihsan veli
ni'met-i bi-imtinan efendimizi ndir. 

Dergah-ı mezkur mütevellisi ad' af-ı 

meşayıh-ı tarik-i Nakşibendiyye'den 

Hasan Hüsni kulları" 

Mühür 
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İrşad faaliyetlerinin yanı sıra Tekke'de Mesnevi de okutan 
Hasan Hüsnü Efendi dönemin önde gelen dua-gularından
dır. 

Revnakoğlu onun bu yönüyle ilgili şunları söylemektedir: 

"Balabani merhum, irfanlı, dirayetli bir zat olduğu için dua
ları her yerde tekrar edilen muayyen sözlerden ibaret değildi. 
Yerine ve icabına göre duanın şeklini, girizgahını değiştirir, 
bir yerde ettiği dua yı aradan uzun bir zaman geçmeyince baş
ka yerde tekrar etmezdi. Çok defa yeniden dua tertip eder, irti
calen cinaslar, telmih ve tevriyeler meydana getirir, ca'liyet-i 
elfaza (söz üretmeye) dair bir hayli kelime istihdam ederdi. 

Son derece güzel ifadelerle süslediği gayetle tumturaklı, 

ahenkli, mufassal, mükemmel duaları, üslub-ı beyan, tetabü-i 
izafet, bilhassa seci sanatları bakımından fevkalade kudretli, 
saltanatlı ve zamanında her veçhile emsalsizdi. Sarayda ve 
şehirde hiçbir dua-gu onunla baş edemiyordu. Bu yüzden Ba
labani Hüsnü Efendi'yi her yerde ararlar, bir an önce gelmesi
ni hasret le ve heyecanla beklerlerdi." 

Tahirü'l-M ev levi ise, Matbuat Alemindeki Hayatı m adlı ese
rinde Hasan Hüsnü Efendi hakkında şunları söylemektedir: 

"Mevlevi muhiblerinden Üsküdarlı Şeyh Ebü'l-Hasan Hüsnü 
en-Nakşibendi el-Halidi'ye Balaban Kutbu Şeyh Hüsnü der
ler. Balaban Kutbu yahut Balabanı denilmesine sebep, Üskü
dar'da Balaban İskelesicivarında oturmasıdır. Evvelce Ndfia 
Nezareti katiplerinden imiş. Sonra işi dervişliğe ve şeyhliğe, 
daha doğrusu cenazelerde dua etmeye vurmuş, lokma parası
nı o şekilde çıkarmaya başlamıştır." 

Öte yandan nüktedanlığıyla da tanınan Hasan Hüsnü Efen
di'ye dair pek çok nükte anlatılır. 134 7/1928 senesinde vefat 
eden Hasan Hüsnü Efendi Nuh Kuyusu'ndaki Şüheda Me
zar lığı'na defnedilmiştir. 
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Hasan Hüsnü Efendi'nin, Nakşibendiliğin usul ve adabın
dan bahseden Nesemat-ı Ruhaniyye, teracim-i ahvale 
dair Risale-i Mir'atü'l-Ebrar, Şazeliyye Tarikatı ve pirle
ri hakkında Burhanü's-Salikin adlı eseri ve ayrıca Behce
tü'n-Nam, Silsile-i Çiştiyye ve Divançe'si bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Peyarn-ı Sabah'ta A. Rıfkı'nın yazdığı Bektaşi 

Sırrı'na cevaben kaleme aldığı yazılar bulunmaktadır.6 

6 Abdürrezzak Tek'e ait yazı
nın ("Üsküdar'ın Tasavvufi 
Kimliiji", www.balaban. 
com bu bölümünde başvur
duğu kaynaklar şunlardır: 

Başbakanlık Osmanlı Ar
şivi, Y.PRK.MŞ 4/90. Ah
med Muhyiddin, Tomar-ı 

Tekayfi. (Mustafa Kara'nın 
kütüphanesindeki özel 
nüsha), s. 251. Başbakan
lık Osmanlı Arşivi, Cevdet 
Evkaf, 10438. Zilir Şükri 
Efendi, Mecmu'a-i Tekıiyfi. 
(haz. M. Serhan Tayşi - K 
Kreiser). Berlin,1980, s. 26. 
Selami Şimşek, "Son Dö
nem Celveti Şeyhlerinden 
Bandırmalızfıde Ahmed 
Münih Efendi'nin Haya
tı, Eserleri ve Mecmua-yı 
Tekayiisı", Selçuk Üniver
sitesi, Türkiyat Araştırma
ları Enstitüsü, Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, 
Konya, 2007, sy. 27, s. 157. 
Başbakanlık Vakıflar Ge
nel Müdürlüğu, Defter no: 
506. Cemaleddin Server 
Revnakoğlu Arşivi, nr. 138. 
Cemaleddin Server Reva
koğlu, Eski Sosyal Hayatı
mızcia Tasavvuf ve Tarikat 
Kültürü, (haz. M. Doğan 
Bayın - İ. Dervişoğlu), İs
tanbul, 2003, s. 257-258. 
Tahlrü'l-Mevlevi. Matbuat 
Alemindeki Rayatım ve 
İstikitil Mahkeme/eri, (haz. 
A Şentürk), İstanbul, 199, 
s. 54. Abdurrezzak Tek. 
"Cunıhuriyet'in İlk Yılla
rında Bir Şeyh Portresi: 
Üsküdarlı Balaharıl Hasan 
Hüsnü Efendi ve Tasavvuf 
Anlayışı", Uludağ Üniver
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 2007, XVI/2, s. 
155-168; Doç. Dr. H ür Mah
mut Yücer, Şeyh Sa'deddin 
Cibfıvi ve Sa'dilik. İstanbul, 
2010, s.177-181. 
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BALAEAN TEKKESİ'NİN 

YANMASI VE 
• • 

YENIDEN INŞASI 

B 
alaban Tekkesi, 1829 senesinde Üsküdar'daki büyük 
yangın neticesinde yanmıştır. 

Yangında ağır hasar gören tekke, altmış yıl sonra, 
1306 (1889) yılında dergah şeyhi Mehmed Aşir Efendi ve eşi 
Aişe Sıddıka Hanım tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. 
İnşa masrafı Aişe Sıddıka Hanım tarafından karşılanmıştır. 

Onarımın tamamlandığı tarihte Mürüvvet gazetesi bu olayı 
sütunlarına taşıyarak haber yapmıştır. 25 Zilhicce 1306 (22 
Ağustos 1889) tarihli Mürüvvet gazetesinde yayınlanan ha
ber şu şekildedir: 

"Üsküdar Balaban civarında kdin Halveti Dergah-ı şeri/i alt-
' mış sene mukaddem muhterik olduğu halde bu kerre postni-

şinliğe ta'yin kılınan A.şir Efendi tarafından müceddeden ve 
mükemmelen tamir edildiği gibi yevm-i mezkurda türbe-i 
şerifeni n dahi inşasına ibtidar olunmuştur'~ 
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Mürüvvet 
gazetesinin 

tekkenin 
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haberi 
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Günümüze ulaşmış olan tamir ki tabesi şöyledir: 

1. "Şehinşah Sultan Mehemmed Han-ı lutf-mu'tad 
Serir-i saltanatda daim olsun hürrem ü dilşad 

2. Bu dergah asr-ı evvelde yanıp bir arsa kalmışken 
Zaman-ı şevketinde oldu inşa ile feyz-ahad 

3. Ona hani-i s ani oldu el-an postnişini kim 
Zehi himmetle ŞeyhAşir Efendi eyledi bünyad 

4. M ün ira hatm-ı hace eyleyüb cevher dedim tarih 
Bu Sa'di hankahıdır oku gel her seher evrad 1322" (M.1904). 

Balaban Tekkesi'nin 1322 tarihini taşıyan tamir kitabesi 

1. "Lutfu itiyat haline getirmiş olan Sultan Mehmed (Reşad) 
Saltanat koltuğunda daima gönül şadlığıyla şen olarak otursun 

2. Bu dergah önceki devirde yanıp arsa haline gelmişken 
Sultan Reşad'ın şevketli devrinde inşa edilip feyizli bir mekan oldu 

3. Dergahın ikinci hanisi şimdiki postnişini ŞeyhAşir Efendi olup 
Ki kutlanacak bir himmetle [tekkeyi yeniden] bina eyledi 

4. Ey Münir, hatm-i hace [Nakşi zikri] eyleyip mücevher bir tarih söyledim: 
Burası Sa'di dergahıdır, gel, her seher oku evrad!" 
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Tekke, 1925 yılında İstanbul Tekaya Defteri'nde şu şekilde 
kayıtlı bulunmaktadır: 

---- -- --------------------~ 

Sıra No. 

Esami 

vakıfı 

:47 

i .,.;,;.,_:.;.ı,;..~j~,ri.•.:.. _.~; . ..,. ! ~-; .. .,,, ..... 
' . i 

! 
i 
1 .. ·-~· 

_.~:....~.!ıl ! 4(/~~·ui--' ~Y'r)~~; 
ı / 

1 
i 

' ı 
1, u;~_' ,ı;; __ · ..... J ---"! ,;.,;;;.;:-~ 

: Mescid ve Zaviye 

: İsfendiyar 

Mahal ve Mevakı' : Üsküdar'da Balaba n İskelesi kurbünde 

Şeyh-i H azı rı :Şeyh HG,fız Mehmet Emin Efendi 

Evlad-ı Vakıftan Olup Olmadığı: Evlad-ı vakıftan olmadığı 
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Meşruta Hanesi Olup Olmadığı: Üsküdar'da Rumi Mehmet 
Paşa Mahallesi'nde Şemsipaşa Caddesi'nde bir bab hane ile 
tahtındaki dükkanın zaviye-i mezkurede postnişin olanlara 
meşrut olduğu 

Mülahazat: Mescid-i Şerif-i mezkur kadimden zaviye olma
yıp mescit olarak bina olunmuş iken 24 Şevval1177 tarihinde 
tarik-i Sa'diyye meşihatı ihdas ve müceddeden kaydile tevcih 
olunmuş ve 28 Rebiülahir 1341 tarihi ile mu 'ta i'lam mucebin
ce de Üsküdar'da Rumi Mehmedpaşa Mahallesi'nde Şemsi
paşa Caddesi'nde kain atik 55 ve cedid 61 numaralı hane ile 
tahtında kain atik 55 ve cedit 63 numaralı dükkanın gaZZe ve 
süknasının meşihat-ı mezkureye meşrut olduğuna dair 11 
Ağustos 340 tarihinde ilmühaberleri i'ta kılınmıştır. 

r.c. 
V A ~ IflAI\ U€11El ~lQOURI.Oc~l) 

Tekkenin 
vakıftarına ait 
Vakıftar Genel 
Müdürlüğü'nün 

24Ekim1978 
tarihli yazısı 
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Arsasında barakalar inşa 
edilmiş hciliyle Balaba n 
Tekkesi 

1925 yılına kadar faaliyetini sürdüren tekke, bu tarihte tüm 
tekkelerle birlikte kapatılarak binası kaderine terk edilmiş, 
1948 yılında kısmen onarılarak mesken hhline dönüştürül
müştür. 

1965 yılına gelindiğinde, ancak iki kısım mezarlık, bir ahşap 
baraka, bahçe duvarına monte edilmiş barok bir çeşme taşı 
ve şahideleriyle birlikte dört mezar; tevhidhanenin iki duva
rı, bir kısım bahçe duvarı ve kapı ki tabesi ulaşmıştır. 
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208 

154 
ISl'ENDIY AR MESCtD! 
(Balaban Tekkesi MI!:$Cich1 
ÜSkildar, Balahan t$kdesi Caddesi"nde bulunan bu tne:Sdd. İs· 

feııdiyu: araiın.dan. yapı::mlmıştır. U:ı:wı bir mnddeı: kadro dı.şt ~. 
hanp olm~ ve 1945'-re ~- Hilen ana halindedir. 

155 
tv AZ K.ASAP MESC.tDl 
Fadlı .. Sangüzel Dibek Cadderi'nde buluruw bu .mescld. İvu aAa. 

tarafı...-ıdıı.n ya.p~tır. Yapıldıp rarih bilinmeyen bu. :nesdd, \I.%Uil 

.süre h.vap kaJ..ro.ış ve sora k.alıno..ları. dahi on:a.d&n ka.ldın.lmlşt:ı.:r. 
156 
İYİNEB:EY'! MESC!Dt 
Fatih . .A.JQ:s.a.ray, K6.çük L.uıp'da bulunan bıı n:t.esdd. İm.nhor 

İlyas Bey'in otıu İ yine Bey urafı.ndaD. yapı:u;ıluıışc.r. 
Mescidden g{iDD.müzdl!' eser lt~. 
1.57 
!ZZE"t PAŞA n::ıaa:s1 MESC!DI 
:Eyap, Sofular'da bulunan bu ınescid. fevk.S:ni ..,.e ahşap bir bina 

id.L Harap ba1de. MU:ı.are bides:i da.hi mevcuttur. 
158 
KADl HANI MESCtot 
Ba;ıo:ı.Uz!de $cyblll.isl1m Ali Efendi euafuıdan yapc::ınlınışnr. 
Mescidden gO.nümü:ıde eser kal:ı:;um:ı~ur. 

159 
KA.DI s.A.D! MESCtol 
Fatih, Dt-un.uı Ha..ınamı. Muhittin mab.dlesi. Minç So.bk'm bu

lunan bu mescid. Hacı s.d.en:in. Efendi ta.n.fuıdan yapı:ırıl.mıto::r. 
;v'[escidden eser kalxuaın.ı:Şt:ır. 

"Yakın Tarihimizde Cami Kıyımı" adlı eserden Balaba n Tekkesi ile ilgili bölüm 

Restorasyon öncesi tekke arsası 
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Restorasyon öncesi kazı çalışmaları 

Restorasyon öncesi kapatılmış özgün m ihrabın açılması 
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• 
BALAEAN TEKKESI 

• • 
HAZIRESI 

G
ünümüze intikal eden taşların bulunduğu yerin ger
çek hazire alanı olduğu kesin değildir. Mezar taş
larının zamanımıza ulaşmış olanları saplama yön

temiyle toprağa yerleştirilmiş bir görünüm arz etmektedir. 
Tüm mezar taşlarının, elimizde mevcut -dört kişiye ait- beş 
taştan ibaret olup olmadıkları da şüphelidir. Kaybolmuş taş
lar varsa bile bunların kimlere ait taşlar olduklarına ilişkin 
bir bilgiye de sahip değiliz. Ancak mevcut taşlardan dör
dünün tekkeye mensup kişilere ait olduğuna şüphe yoktur. 
Şeyh Mustafa Hudavend1 Efendi'ye ait taşın tekkeyle ilgisi 
ise yeni ve önemli bir soru olarak karşımıza çıkmıştır. 

Bahçedeki kabir taşları 
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Mürüvvet gazetesinde, tekkenin yeniden yapılmasıyla ilgili 
olarak verilen haberde yer alan ilginç bir detay, tekkeye ait 
türbenin mevcudiyetidir. Yeniden tamir ettirilen tekkenin 
açılış gününde "tür be-i şerif e nin dahi inşaatına ibtidar olun
muştur" cümlesi tekkenin bir türbesi olduğunu ve bunun 22 
Ağustos 1889 tarihinde yenilenmesine başlandığı anlamını 
ifade etmekteyse de böyle bir türbenin ne önceden varlığı
na ne de sonradan yeniden yapılmış halinin varlığına ait bir 
bilgi elimizde henüz yoktur. 1965 yılına ait tespitte "iki kısım 
mezarlık"tan söz edilirken bu kısımlardan birinin türbeye 
ait bölge olması muhtemeldir. 

Balahan Ahmed Baba: 

Mescidin banisi olduğunu düşündüğümüz Balaban Ahmed 
Baba'ya ait taşın hazirede bulunuyor olması büyük bir şans
tır. Mescit-tekkenin ilk banisi Bala b an Ahmet Baba'nın 104 7 
tarihli mezar taşı ki tabesi şöyledir: 

1. Hüve'l-Bôki 

2. İsfendiyarzadelerden 

3. eş-Şeyh Balaba n Ahmet Baba 

4. Hazretlerinin ruhuna 

5. el-Fatiha 

6. sene 1047(1637M) 
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Balaba n Ahmed Baba'nın mezar taşı 
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Şeyh Mehmed Aşir Efendi: 

Aşir Efendi, dergahı yeniden yaptırarak ihya eden bir N akşi 
ve Sa'di şeyhi olarak bilinmesiyle birlikte mesnevihanlık ve 
hattatlık yönleriyle de öne çıkmış bir şahsiyettir; mezar ta
şındaki ifadeler bu hususu teyid etmektedir. Mesnevihanhk, 
başlangıçta Mevlevihanelerde Mesnevi takrir eden Mev
levi dedelerini ifade etmek için kullanılan bir kavramken, 
zamanla mahiyeti ve anlamı genişlemiştir. Böylece ister 
Mevlevi gelenekten gelsin, ister farklı bir muhite mensup 
olsun Me sn evi okutan ve şerh eden kişileri ifade eder olmuş
tur. Bilhassa onsekizinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
özellikle N akşi kökenli mesnevihanların sayısı artmıştır. 
Mesnevi takrirlerinin yapıldığı Mesnevihaneler tesis edil
diği gibi bunlardan başka bazı Nakşi dergahları başta olmak 
üzere, diğer tarikatların tekkelerinde, bazı medreselerde ve 
konaklarda da M es nevi okunınaya başlanmıştır. 

Mehmed Aşir Efendi'nin baş taşındaki destarh Mevlevi sik
kesi onun bu yönünü vurgulamak içindir. Mevlevilerde des
tarh sikkeler şeyhler ve çelebiler için kullanılmakla birlikte 
mesnevihanlara veya tarikate hizmeti dokunan dede ve mu
hiplere de destar sarmaya izin verildiği bilinmektedir. An
cak çelebiler, destar larını alttan sikke görünmeyecek şekilde 
saradarken çelebi olmayanıarsa sikkenin alt kısmı adeta bir 
zırh gibi pek az görünecek tarzda sararlardı. Mehmed Aşir 
Efendi'ye ait taşta yer alan destarh sikke de böyledir. Bu tarz 
sikke onun mesnevihan olması dolayısıyla mezar taşında yer 
almış bulunmaktadır. Mezar taşı kitabesinde Aşir Efendi'nin 
Nakşi ve Sa'di şeyhi olduğu belirtilirken mesnevihanlığının 
da belirtilmiş olması onun Nakşi mesnevihanlar geleneğine 
dahil olduğunu göstermektedir. 

Tekkenin ikinci banisi olan Mehmet Aşir Efendi'nin me
zar taşında vefat tarihi bölümü betona gömülüdür. Ancak 
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Mehmed.Aşir Efendi'nin mezar taşı. M ermer, destarZı ve sikkeli mezar taşı 114 x 36,5 cm 
boyutlarındadır. 
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onun 1323/1905 tarihinde vefat etmiş olduğunu Zakiri Şükri 
Efendi'nin mecmuası ve diğer kaynaklardan öğrenmekteyiz. 
Balaban Tekkesi haziresinde bulunan mezar taşı şahidesin
de Aşir Efendi şu ifadelerle tanıtılmaktadır: 

1. Hüve'l-Gafur 

2. Kudema-yı Mesnevihan-ı Mevleviyye ve arifan-ı 

3. meşayıh-ı Nakşibendiyye ve Sa'diyyeden 

4. olup bu dergah-ı şerifeni n 

5. bdni-i s ani ve seccadenişin-i 

6. irşadı iken azm-i beka-yı 

7 cavidani eyleyen hattat-ı şehir 

8. el-merhum eş-Şeyh es-Seyyid MehmedA.şir 

9. Efendi Hazretlerinin ruhuna Fatiha 

[19 Ş aba n 1323] (19 Ekim 1905 M) 

Günümüz Diliyle: 

1. Allah günahları bağışlayandır 

2. Kıdemli mesnevihanlardan ve 

3. Nakşibendiyye ve Sa'diyye tarikatinin arif şeyhlerinden 

4. olup bu dergah-ı şerifin 

5. ikinci bdnisi ve irşad makamındaki 

6. şey hi iken baki olan 

7 ebediyet alemine göçen ünlü hattat 

8. merhum Şeyh Seyyid Me h med A.şir 

9. Efendi'nin ruhuna Fatiha 

[19 Şaban 1323] (19 Ekim 1905 M) 
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Aişe Sıddıka Hanım: 

Yahya Efendi Derga.hı Türbedarı Şeyh Yusuf Efendi'nin kızı 
ve Balaban Derga.hı Şeyhi Aşir Efendi'nin zevcesi olan Aişe 
Sıddıka Hanım'a ait mezarın baş ve ayak taşları günümüze 
ulaşarak Aişe Sıddıka Hanım'ın kişiliği hakkında önemli bil
gilere ulaşılmasını sağlamıştır. Baş taşı ki tabesinde yer alan 
ifadelerden onun babası, eşi ve vefat tarihi bilgileri öğrenil
diği gibi ayak ucu taşındaki iki beyitlik manzum kitabeden 
de tekkenin ikinci defa yaptırılmasında nakdi kaynağınAişe 
Sıddıka Hanım tarafından karşılandığı bilgisi açıkça ifade 
edilmiştir. Hazireyi teşkil eden mezarlardan tek kadın m eza
rı olan Aişe Sıddıka Hanım'ın baş taşı çam kozalağı, çiçekler 
ve yapraklada süslü son devir tipik bir kadın mezar taşı ör
neğidir. Ayak taşında yer alan manzum beyitlerin anlamına 
uygun şekilde bir Mühr-i Süleyman taşın üst kısmına nakşe
dilmiştir. Mühr-i Süleyman pek çok İslami eserlerde olduğu 
gibi Selçuklu eserlerinde ve Ahlat'taki mezar taşlarında da 
görülmektedir. Osmanlı mimarisi ve diğer eserlerinde bir 
süsleme ögesi olarak sıklıkla yer alan bu motif şeytani güç
lere karşı korunma anlamını ifade etmekle birlikte hüküm 
ve hakimiyet anlamını da sembolize eder. Barbaros'un san
cağında bulunan Mühr-i Süleyman işareti denizlere hakimi
yeti ifade etmektedir. Ayrıca yeniçeri mezar taşlarında da 
Mühr-i Süleyman'ın yer aldığı sıklıkla rastlanan bir durum
dur. Aişe Sıddıka Hanım'ın mezar taşındaki Mühr-i Süley
man işaretini onun tekkeyi ihyasındaki inisiyatif ve kudre
tine bir telmih olarak yorumlamak mümkündür. Kitabedeki 
beyitlerin bağlaını ile birlikte düşünüldüğünde Mühr-i Sü
leyman remzinin bu anlamı güçlenmektedir. 

Aişe Sıddıka Hanım'ın babası Türbedar Yusuf Efendi'nin 
mezarı Yahya Efendi Dergahı türbe kapısı dışındaki mezar
lar arasında olup kab ir taşı yerindedir. 
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Aişe Sıddıka Hanım'ın baş taşı 
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Aişe Sıddıka Hanım'ın ayak taşı 
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Aişe Hanım'ın baş taşının alt kısmında yer alan tarih satırı 
betona gömülü olduğu için vefat tarihi tespit edilememiştir. 
Aişe Sıddıka Hanım'ın baş ve ayak taşlarında şu ifadeler yer 
almaktadır: 

Baş taşı: 

ı. YaHu 

2. Kutbü'l-Arifin Yahya Efendi Hazretleri'nin 

3. türbe-i şeriii hulefasından Hace Yusuf 

4. Efendi'nin kerimesi Mesnevihan-ı şehir 

5. eş-Şeyh Jı.şir Efendi zevcesi kıdvetü's 

6. salihat sahibetü'l-hayrat Aişe Sıddıka 

[Hanım ruhuna el-Fatiha] 

Günümüz Diliyle: 
ı. YaHu 

2. Ariflerin kutbu Yahya Efendi Hazretleri'nin 

3. türbedarlarından Yusuf Efendi'nin kızı ve 

4. -5. ünlü mesnevihan Şeyh Aşir Efendi'nin eşi 

6. temiz kadınların öncüsü, hayır sahibiAişe Sıddıka 

[Hanım ruhuna Fatiha] 

Ayak taşı: 
1. Zevce-i Jı.şir Efendi sarf idüp 

2. Nakd-i malın rah-ı Hak'da sıdk ile 

3. Yapdırup bu dergahı Allah içün 

4. Ş ad ola ruh-ı revanı şevk ile 

Günümüz Diliyle: 
1. -2. Jı.şir Efendi'nin eşi parasını Hak yolunda sadakatle sarf edip 

3. -4. Bu dergahı yaptırdı; ruhu şevk ile şad olsun 
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Seyyid Mustafa Hüdavendi Efendi: 

Mevlana Halid El-Bağdadi'nin tesis etmiş olduğu Nakşi
bendiliğin Halidiye kolu, onun vefatından sonra Anadolu ve 
Balkanlar'a yayılmıştır. Anadolu'ya Mehmed Vehbi (Ter
zi Baba) vasıtasıyla ulaşan kol Abdullah Mekki vasıtasıyla 
Halid-i Bağdadi'ye bağlanır. Bu silsile içinde Yanyalı İsmet 
Efendi, Şeyh Yahya Dağıstan!, Şeyh Mustafa Çorum!, Şeyh 
Mustafa Haki, Şeyh Ahmed Niksar! gibi isimlerin arasında 
Şeyh Mustafa Hudavendi Efendi de bulunmaktadır. 

Şeyh Mustafa Hudavendi Efendi aslen Eskişehirli olup Ab
dullah Mekki'nin yanında yirmi üç yıl eğitim görerek hizmet
te bulunmuştur. Hilafet alınca Üsküdar'a gelip Eski Hamam 
civarına yerleşmiştir. Akaid alanında Nehcü'l-Kavim adlı bir 
eseri vardır. Ahmed Çelebi Mescidi'nde cuma ve pazartesi 
geceleri hatm-i hacegan yaptırdığı bildirilmiştir. Mustafa 
Hudavendi Efendi seksen yaşında vefat etmiş ve Balaban 
Tekkesi haziresine defnedilmiştir. 

Mezar taşı üzerinde yer alan "ecille-i meşayıh-ı ehlüllahdan" 
ibaresi onun konumu hakkında kısa da olsa bir fikir veriyor. 
Mezar taşı üzerinde bulunan Halidi tacı rölyefı onun tarikat 
intisabını ifade eden bir işarettir. Balaban Tekkesi'nin bir 
dönem Nakşi-Halidi dergahı olarak faaliyet gösterdiği yu

karıda belirtilmişti. Ancak Balaban tekkesi silsilesi ve diğer 
kaynaklar arasında Seyyid Mustafa Hudavendi ile ilgili bir 
kayda rastlanılmadığı halde mezar taşının buradaki hazire
de bulunması Balaban tekkesiyle bir ilgisi olduğunu düşün
dürmektedir. 
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Seyyid Mustafa Hüdavendi el-Halidi Hazretleri'ne ait taşın 
kitabesi şöyledir: 

1. Ecille-i meşayıh-ı ehlüllah'dan 

2. eş-Şeyh el-Hac 

3. Seyyid Mustafa Hüdavendi 

4. el-Halidi Hazretlerinin 

5. ruhunaFatiha1310. 
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Seyyid Şeyh Mustafa Hudıivendi Efendi'ye ait mezar taşı 
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Balaban Tekkesi yan cephe görünüşü (Onaylı restorasyon projesi) Çizim: İsmail Büyükseçgin 
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BALAEAN TEKKESİ 
• • • 

RESTORASYONU VE MIMARI SI* 
•• 
U 

sküdar ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde (eski adı 
Rumi Mehmet Paşa Mahallesi), Şemsi Paşa Cad
desi üzerinde 62 pafta, 421 ada 1 parselde bulunan 

tekke, üç katlı ahşap meşruta ile buna bitişik tevhidhaneden 
oluşmaktaydı. 

Jacques Pervititch'in hazırladığı Sigorta Haritalarında Balaba n Çarşısı'na ait pafta 

• Bu bölüme ait bilgiler ve fotoğraflar Yüksek Mimar İsmail Büyükseçgin'den alınmıştır. (Haz. Notu) 
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İsiendiyar M escidi İmam ı 
Vehbi Efendi'ye ait 1931-1932 

tarihli maaş çizelgesi 

Restorasyon-Rekonstrüksiyon uygulamalarının başladığı 

2008 yılına herhangi bir binası ulaşamayan tekkenin, sade
ce bahçesindeki beş mezar taşı, tevhidhanenin iki duvarı, bir 
kısım bahçe duvarı ve kapı kitabesi mevcuttu. 

İlk kuruluş tarihi kesin bilinmeyen tesisin IV Murat devrine 
ait olma ihtimali kuvvetli görünmektedir. 
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Tekke 1925 yılına kadar faaliyetini sürdürmüş, bu tarihte 
tüm tekkelerle birlikte kapatılmıştır. Ancak eldeki Evkaf 
Umum Müdürlüğü Maaş Çizelgesi belgesinden 1932 tarihi 
itibarıyla tekke mescidinin (tevhidhanesinin) görevli imaını 
olduğu ve maaş aldığı anlaşılmaktadır. 

1948'de ahşapları kısmen çöken ve daha sonra duvarları sı
vanarak mesken ha1ine dönüştürülen tekke, zamanla harap 
olmuştur. 

1965 yılındaki tespite göre; tekkeden geriye iki kısım mezar
lık, bir ahşap baraka, bahçe duvarına monte edilmiş barok 
bir çeşme taşı ve tekke arsası kalmıştır. 

Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin 

Tekkeye ait ahşap 
meşrutan ın sokaktan 
görünüşü-1942. 

(Necdet İş li Arşivi'nden 
alınmıştır.) 

Tekkenin restorasyon 
öncesi halinden bir 
görünüm 
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Vakıflar idaresince kiraya verilen arsa üzerine daha sonra 
prefabrik ve tek katlı barakalar yapılmıştır. Bilahare 1995 yı
lında arsa üzerindeki yapılar Üsküdar Belediyesi'nce temiz
lenmiştir. 20 Kasım 1996 günü, Üsküdar Belediyesi ve Vakıf
lar yetkilileri ile tekkenin kalıntıları üzerinde, arkeolajik ve 
mimari araştırmalara başlanılmıştır. Tekkenin temel duvar
ları ile Kıble duvarında içi daha sonra ince tuğla ile doldu
rulmuş Mihrap ve iki yanında dolap nişlerine rastlanılmıştır. 
Basit yığına taş dolgulu mihrap duvarı ve doğu duvarı 2001 
Ocak ayı itibarıyla orijinalliğini kısmen korumakta idi. 

Proje çalışmasına başlamadan önce yapılan literatür tara
masında, yapı ile ilgili yeterli oranda belge bulmakta güçlük
ler yaşanmıştır; sadece İbrahim Hakkı Konyalı'nın kitabında 

"yapıda ikisi küçük, üçü büyük beş derviş ve şeyh odası bu
lunduğu" belirtilmektedir. Çalışmalarımızda, başta Hadika
tü'l-Cevami' olmak üzere Vakıflardaki vakıf kayıtları, Jacq 
Pervititch tarafından hazırlanmış Sigorta Paftalarından 64 
no'lu 1934 tarihli Balaban Çarşısı paftası ve 1920'li yıllarda 
hazırlanan Alman mavileri diye tanınan şehir paftaları, Üs
küdar paftaları, kartpostallar ve bu tekkeye ait eski fotoğraf
lardan faydalanılmıştır. Ayrıca tekke mimarisi konusunda 

İsmail Büyükseçgin Arşivi 
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doktora tezi bulunan Dr. Esin Demirel İşli hanım da önemli 
bilgileriyle çalışmamıza katkıda bulunmuştur. 

Bu kaynaklardan hareketle üç katlı ahşap bir yapıya sahip 
olduğu anlaşılan tekkenin elimizdeki eski fotoğrafiarında da 
bu durum görülmektedir. 1999 yazında kıble duvarında ya
pılan araştırmada ortaya çıkan mihrap ve her iki yanındaki 
dolap nişleri ve bu duvarın yükseltisi tevhidhanenin gabari
sini verdi. Temel duvarlarının tamamen ortaya çıkarılması 
ve planlara işlenmesi ise işi kolaylaştırmıştır. Yoğun uğraş
lar sonucu elde ettiğimiz 1920'lere ait hava fotoğrafiarında 
açık bir şekilde görülen çatı formu, olduğu gibi, hiçbir mima
ri tasarrufyapmadan projeye aktarılmıştır. 

1920'li yıllara ait havadan çekilmiş bir Üsküdar fotoğrafı İsmail Büyükseçgin Arşivi 
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1930 yılına ait bir Üsküdar 
kartpostalı 

Yine 1930'lu yıllara ait Üsküdar kartpostallarında ve avlu 
içinden çekilmiş fotoğrafiarda görülen minarede de hiçbir 
değişiklik yapılmadan projeye eklenmiştir. 

İsmail Büyükseçgin Arşivi 

Tekkenin iç durumuna ait hiçbir fotoğrafbulunmadığından 
dolayı iç mimarisi, yazılı kaynaklardaki anlatımlada genel 
tekke mimarisi işleyiş şeması kullanılarak çözümlenmiştir. 

Restorasyon projesinde ise, binanın genel olarak eğitim-kül
tür faaliyeti barındırması öngörüldüğünden olabildiğince 
geniş atölye mekanları oluşturulmuştur. Mescid-tevhidha
nenin ise asli fonksiyonunda kullanılacağı öngörüldüğünden 
hiçbir müdahale etmeden korunmuştur. Arsanın güneybatı 

tarafında bulunan son devir yapımı ateş tuğlasından, babalı, 
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ortasında kapı, iki yanında parmaklıklı birer pencere bul u
nan duvar kalıntıları, tamamlanarak avluyu çevreleyen du
varlar projelendirilmiştir. Avlu giriş kapısının sol ucunda 
1980'li yıllara kadar yerinde bulunan barok özellikli küçük 
çeşme de, fotoğraflar vasıtasıyla orijinal yerinde aslına uy
gun proj elen dirilmiştir. 

~ -.... ~----. s~--~- · 

Çizim: İsmail Büyükseçgin 
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T.C. 
KOL TOlt VE TURİZM BAKANLlGI 

istanbul VI Numaralı KültUr ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu 

Toplantı Tarihi ve No; 02.10.2007-94 
Karar Tarılı ve No : 02.10.2007-587 

KARAR 

Toplantı Yeri 
İSTANBUL 

İstanbul tu. Osküdar llçesi, Rum-i Mehmet Paşa Mahallesi, 6l pııfta, 42 ı 
ada, 1 parsel sayılı Balaban Tekkesi(lsfendiyar Mescidi), tmuıbul III NuıtuU'alı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22.04.1999 tarih ve 10871 sayılı karar ile tescil edilen 
ve temel kalıntı rOlövesi onaylanan, ilaili Vakıflar Bölge Müdtırlüetı'nün 27.06.2007 tarih ve 
187/2677 sayılı yaıısı ile Balahan Tekkesine ait restitüsyon .ve restorasyon projelerinin onAyı. 
ilgili ÜskUdar Belediye Başkanlıgı Fen İşleri Müdürlügü'nün 02.03.2007 tarih ve 186-s sayılı 
yazısı ile de Balaban Çcşnıcsine ait rölöve, restitUSyon ve restorasyon projelerinin onayı 
isteyen yazılan, hatırlanan uzman raporu okundu, ekieri ve i,lcm dosyası incelendi, yapılaıı 
görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, ÜskUda.r tlçcsi, Rum-i Mehmet Paşa Mahallesi, 62 pııfta, 421 ada, 1 
parsel sayılı yerde bulunan Balabatı Tekkesi için önerilen restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin ve Balaban Çeşmeııi için önerilen rölöve, restitasyon ve resto on projelerinin 
uygun olduguna karar verildi. 

BAŞKAN 
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bul Vakıflar Bölge Md. Teıns. 
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!\Aı ııı ı.\i ıı .. ljJV~ -· 
MlnelNCE 

istanbul B.Şehir.Bid.Tems. 

Cengi~ SİRKECt 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı 
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Böylece projelendirme çalışmalarımız tamamlanmış ve ilgi
li koruma kuruluna sunulmuş, İstanbul 6 Numaralı Koruma 
Kurulu'nun 02.10.2007-587 tarih ve numaralı kararı ile uy
gun bulunmuştur. Ardından Üsküdar Belediyesi'nin, İl Özel 
İdaresi katkısıyla, yapmış olduğu ihale sonrası 14.10.2008 
tarihli sözleşme ile Restorasyon-Rekonstrüksiyon uygula
maları başlamıştır. Uygulama öncesi sıvılaşma riski bulun
duğu tespit edilen zeminin güçlendirilmesi yaklaşık bir ay 
sürmüştür. 

Yüksek Mimar İsmail Büyükseçgin kontrollüğünde Halil 
Kara İnşaat tarafından yapılan uygulama safhası tamam
lanan tekke binası, 24.12.2009 tarihinde yapılan "kabul" ile 
belediyeye teslim edilmiştir. Belediye yönetiminde seçim 
sonucu meydana gelen değişiklikle bir müddet boş tutulan 
tekke binası, 2012 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından ya
pılan bakım, onarım ve iç mimari düzenlemelerle günümüz
deki son görünüm elde edilmiştir. 

Restorasyon uygulaması sonrası Tevhidhane'den görünüm, 2009 Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin 
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BALAEAN TEKKESİ'NİN 
•• •• •• • • • 

GUNUMUZDEKI IŞLEVI 

D 
iğer tekkeler gibi elbette Üsküdar tekkeleri de tasav
vufi terbiyenin verildiği mekanlar olmanın yanı sıra 
şiir ve musiki çalışmalarının da icra edildiği yerler 

olmuştur. Tarihi önemi bakımından geçmişten geleceğe izler 
taşıyan tekke bugün, Balahan Tekkesi Kültür Evi adıyla 
ziyaretçilerine hizmet veriyor. 

Balaban TekkesiKültür Evi'nin birinci katından bir görünüm 
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Balaba n TekkesiKültür Evi'nde icra edilen bir okuma programı 
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Balaban Tekimsi'nde günümüzde okumalar, dersler, kurslar 
ve sohbetler düzenlenmektedir. Okuma programlarında Tef
sir, Mesnevi, Üsküdar Ağzı Kur'an Tilaveti, Etimoloji; ders 
programları arasında ise Hat, Tezhip, Arapça, Farsça, Ney, 
Musiki Makamları ve Osmanlı Türkçesi yer almakta ve bu 
konularla ilgili olarak konferanslar, sergiler, konser dinleti
leri düzenlenmektedir. 

Balaban TekkesiKültür Evi'nin vazgeçilmez bir faaliyeti de musiki icralarıdır 
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Ayrıca Balaban Tekkesi'nde Ramazan aylarında, bayramlar
da ve belli haftalarda musiki meclisi, meşk meclisi ve meşk ü 

muhabbet meclisleri de tertip edilerek bu aktiviteler, konu
larında uzman olan kişiler tarafından yönetilmektedir. So h
betler de Balaban Tekkesi'nde ayrı bir özelliğe sahiptir. 

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Ramazan Sohbetleri programında 
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Bu tekkede sohbet edenler arasında Prof. Dr. Saadettin Ök
ten, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar, 
Mustafa Özdamar, Doç. Dr. Emin Işık, Hattat Hasan Çelebi, 
Memduh Cumhur, Serhan Tayşi, Fuat Başar, Hikmet Barut
çugil başta olmak üzere pek çok ilim adamı, yazar ve sanatçı 
bulunmaktadır. Üsküdar Belediyesi'nin himayesinde devam 
eden bu faaliyetlerin çeşitliliği artan kathıncılan ile birlikte 
zenginleşmektedir. 

Balahan TekkesiKültür Evi'nin giriş kısmı 
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