olan maziye ait zarafet, hikmet, güzel ahlâk da.
Zevke, ruhaniyete bürünmüştü İstanbul, şimdi
bütün bunlardan soyundu. Kitap, Cumhuriyet’le
beraber yeni bir kisveye bürünen İstanbul’da
Osmanlı’dan hâlâ taşabilen kıymetlerin, iki
devir arasında kalan zamanın, sokak sokak
mekânlarının, meşrep meşrep insanlarının
Revnakoğlu cephesinden tespitidir. Bu eserde
iki devri idrak etmiş müstesna bir kalemden
iki İstanbul’un hafızası vesika vesika yer alır.
Birçok meçhulü malûm eden Revnakoğlu, bu
İstanbul’un defnini, telkinini yapan adamdı. Edipler,
sufiler, müderrisler, tulumbacılar, tulûatçılar,
musikişinaslar, hattatlar… O, bütün bu kadroyla
yüz yüze gelmiş, onları duymuş ve yazmıştı.
Neşredemedi…
Önce Fatih. Şimdi gün yüzüne çıkıyor…

Revnakoğlu’nun İstanbul’u

beraberlerinde bir daha hayatımıza karışmayacak

İstanbul’un İç Tarihi

Güzel insanların hemen birçoğu tarihe karıştı,
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TAKDİM
“Bir şehri sevmek, bir hayatı, bir zamanı, bir dünyayı sevmektir.” der
Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul tarih sahnesinin tam orta yeridir.
İstanbul’u, sadece büyük mimari anıtları ve doğal güzellikleriyle değil,
tarihi ve onun ortaya çıkardığı estetiği, mimarisi, müziği ve edebiyatından
oluşan bütünlüklü bir eser olarak anlamak gerekir.
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Refik Halid Karay, Tahirü’l Mevlevi
gibi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan bir hayat yaşamış, kültür taşıyıcısı
aydınlarımız, giderek yok olan bir medeniyetin temsilcileri olarak
İstanbul’a bu gözle bakmış ve bizlere bu kıymetli eseri sevmeyi, korumayı
öğretmeye çalışmışlardır.
Modern hayatın zaman ve mekânı ayırması, İstanbul’un pek çok değerini
yok etmiş, şehre ait bütünlük ve aidiyet duygusu neredeyse kaybolmuştur.
Eski İstanbul’a dair korunacak emanetler sadece mimari ve sanat eserleri
değil, bu şehrin caddelerinde, sokaklarında yaşanan hayatın hatıralarıdır.
Merhum Cemaleddin Server Revnakoğlu, bahsettiğimiz bu kültür terkibini
oluşturan bütün unsurları bir bir tanıyıp arşivlemeye gayret eden değerli
bir kültür tarihçimizdir. Notlarında “İstanbul’un İç Tarihi” ifadesini
kullanan Revnakoğlu, İstanbul’u anlatan diğer araştırmacılardan farklı
olarak şehri birçok cephesiyle ele alır. Şehrin deruni tarafını, manevi
yüzünü öne çıkarır.
Musikişinaslar, dergâhlar, kütüphaneler, büyük şahsiyetler, mezarlıklar,
camiler, şairler, mektuplar, edebî notlar ve fotoğraflardan meydana gelen
Revnakoğlu arşivi İstanbul’umuz için paha biçilemez bir hazinedir.
Merhum Revnakoğlu’nun notlarından yola çıkılarak hazırlanan 5 ciltlik bu
muhteşem külliyatı kültür hayatımıza armağan etmekten iftihar ediyoruz.
Bu vesileyle kendisini rahmet ve şükranla anıyor, başta eseri yayına
hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
M. Ergün Turan
Fatih Belediye Başkanı
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A LT I N C I G Ü Z E R G Â H

Bu güzergâh, Edirnekapı’dan başlar,
Kaleboyu Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi,
Prof. Dr. Naci Şensoy Caddesi, Melek
Hoca Caddesi, Armutlu Caddesi, Eski Ali
Paşa Caddesi, Keçeciler Caddesi, Akseki
Caddesi ve Sofalı Çeşme Caddesi’ni içine
alır. Bu caddelere bağlanan sokaklarla
Karagümrük Mahallesi, Keçecipiri
Mahallesi, Hırka-i şerîf Mahallesi
güzergâhın üzerinde kısmen veya
tamamen bulunur.

Güzergah üzerindeki mekanları, başlıkların altında verilen Mahalle, ada ve parsel
bilgilerini Fatih Belediyesi coğrafi bilgi sistemleri web sayfasında ilgili bölüme
girerek harita üzerindeki yerini tespit edebilirsiniz.
https://gis.fatih.bel.tr/webgis/

Edirnekapı
II. Mahmut’un yeniçeriliği kaldırmasıyla kapı etrafında asırlarca nöbet tutmuş yeniçerilerden kalma orta-bölük işaret ve resimleri ve birtakım ifadeler silinmeye
çalışılmış, ancak birkaç tanesi okunabilecek surette günümüze ulaşabilmiştir. Çok
dikkatli bakıldığında hâlâ yeniçeri ortalarına ait servi, balık gibi işaretler görülebilmektedir. Bunlar arasında en fark edilebileni 11. bölüğe ait: “Gâziyânın menzili ya‘nî
dergâh-ı âlî - Pîr-i erkân-ı tarîkat Hacı Bektaş Velî, 1211” yazısıdır.
Kapıya sur içi kısmından bakıldığında biri kapının sağ kemer duvarına, diğeri dışarıya
çıkan kapının iç kemerine asılı iki granit gülle asılıydı. Eski fotoğrafta görülebilen ve
diğer bazı sur kapılarında da bulunan bu toplar bugün artık mevcut değildir.

Edirnekapı’da asılı
gülleler (geçen
asrın başları)

ALTINCI GÜZERGÂH

1019

Göbek Dede
Edirnekapı’nın iç surları hizasında, Kaleboyu Caddesi’nden
Mihrimah Camii’ne giderken solda bulunan Göbek Dede’nin
mezarı başındayız. (Karagümrük Mahallesi, 2491 ada, 9 parsel)
İstanbul yatırlarında dilekte usul, umumiyetle yatırdaki
şahsa dair ananenin aktardıklarıyla şekillenir. Buradaki
rivayetse Edhem Dede’nin sokaklarda göbek atarak
dolaşan bir meczup olduğuydu. Buradan bahseden
eski kaynaklar, diğer iki mezarın sahibini “Sakabaşı
Abdurrahman Paşa” ve “Saka Baba” şeklinde tarif eder.
Sulukule’nin esmerleri vaktiyle Edhem Dede’yi merkeze
alarak burasına “Göbek Dede” adını vermişti. Geçen
asrın ilk yarısında bir dişbudak ağacının gölgelediği
bu mezarlar, “çingenelerin evliyası” mertebesine yükselmiş yatırlardandı. Edhem Dede’nin mezarı başında
asılı bir fener vardı, gün doğmadan gelinir, ruhuna üç
ihlâs bir fâtiha okunur, sonra mezar taşının önünde
üç kere göbek atılırdı.
Yeşil boyanın harf aralıklarını kapattığı bu taşlardan birinde okunabilen Kaygılı’ya
göre “Şehîd olan Abdullah Paşa’nın rûhıyıçun…” yazısıydı. Etrafta “Edhem Dede”
diye de maruf olanın başında “Edhem Dede, Edhem Dede, muradımı verirsen üç
göbek atam dede….” veya “İbrahim Edhem Dede, gömleği keten dede, eğer muradım
olursa, sana üç göbek atam dede” tekerlemesi ile yapılan adak bilhassa kadınlar
arasında meşhurdu. Bu adak bir kapının duvar köşesine dönülerek üç göbek atmak
suretiyle yerine getirilirdi. Bazen de tekerleme “Al sana bir göbek, ver bana bir
bebek!” şeklindeydi.

Göbek Dede’nin mezarının
bulunduğu kabul edilen
hazire

Kocabaş, İstanbul Ansiklopedisi’ndeki notlarına ziyaretçinin çingene çocuklara sadaka
dağıtıp türbenin bakımını üstlenen Sulukuleli yaşlı çingene karısına mum parası, gaz
parası verdiğini ilâve eder. Muradı gerçekleşen kimse, yine Edhem Dede’yi ziyaret
eder, kabrin önünde yine göbek atar. Şimdi bu âdet, Sulukule’nin dağıtılmasıyla
ortadan kayboldu.
Revnakoğlu, Göbek Dede’ye dair Gölpınarlı’ya yazdığı bir mektubunda şunları söyler
(90:169):
Edirnekapı (sur
dışından)
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Üzerinde pek durulmaya değer biri değil ama İstanbul’un iç folkorunu ilgilendirmesi noktasından daha iyisini öğretmek için arz ediyorum: Fakirin hatırında kaldığına göre bu göbek atma nezriyle ziyaret edilmesi âdet olan devletli
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Çemberlitaş’taki Ali Dede değil de Edirnekapı
Câmi’-i şerîfi avlusundaki Edhem Dede’dir sanıyorum. Hatta çingeneler bunu neşe pîri bilirler, göbek atılması bundan dolayıdır. Fakat daha
garip bir şey var, dünkü yazıyla yazılmış kitabesi baş ucunda durduğu hâlde Edhem Dede’yi
nime’l-ceyşten sayanlar var, buna ne dersiniz?
Yukarıdaki bilgiye göre Göbek Dede’den farklı bir
sima olan Edhem Dede’nin mezarı Mihrimah Sultan Camii avlusundaydı ve bu mezar artık mevcut
değil. Sulukule’deki hazirede ise iki kitabe yer
alır. İlkinde “Tamir olurken çıkan şehitler rûhuna
fâtiha”, diğerinde “Merhûm ve magfûr Refî’î şehîd
Abdurrahman rûhıyıçun fâtiha” yazar.
“Revnakoğlu Dosyalarında İstanbul’un Yatırları
(Şeyh, baba, dede, gazi, âlim, devlet adamları)”
başlıklı kültür okumalarında Edhem Dede şöyle
yer almıştı (227:141):

Revnakoğlu’nun
Edhem Dede notu

Edhem Dede (Edirnekapı Câmi’-i şerîfi avlusunda): Adak adanan bazı yatırlara hayattayken meşrepleri göz önüne getirilerek ruhlarının
bundan hoşlanacakları inancı dolayısıyla buna
göre adak adamak âdeti vardır. Bu meyanda meselâ: “İbrahim Edhem Dede
- Gömleği keten dede - Eğer muradım olursa - Sana üç göbek atam dede” tekerlemesi ile yapılan adak bilhassa kadınlar arasında pek meşhurdur. Bu adak
bir kapının duvar köşesine dönülerek üç göbek atmak suretiyle de yerine
getirilirdi.

Ahmed Galip Paşa Çeşmesi
Göbek Dede’nin mezarını geçtikten biraz
sonra kale duvarlarına sırtını yaslamış
Ahmed Galip Paşa Çeşmesi önündeyiz.
Revnakoğlu, notlarında (174:361) “Sulukule Caddesi üzerinde halkın “Kale
Çeşmesi” dediği Galip Paşa Çeşmesi
1306 aşr-i Muharreminde yaptırılmıştır”
notunu düştüğü çeşmenin kitabesine
yer verir. 10 Muharrem 1306 tarihi, 16
Eylül 1888’e tekabül eder (174:353,361):

Edirnekapı - Kaleboyu Caddesi’nde tek lüleli büyükçe çeşmenin tâkında güzelce bir sülüsle “Mâ şâallâhu kâne - Ve
mine’l-mâi küllü şey’in hayy
- Sâye-i Hazret-i Abdülmecid Han-ı Sânî’de Su nâzırı elHâc Ahmed Galip Paşa’nın
fukarâ-yı ahâlînin ihtiyacına
mahsus olmak ve sakalara aslâ
müsaade olunmamak üzere
f î sebîlillâh inşa ve bin üç yüz
altı senesi aşr-i Muharreminde
[teyemmünen] suyu icra olunan hayratıdır.” (Tesbit tarihi
Mayıs 1964)

Revnakoğlu
notlarından

Ahmed Galip Paşa
Çeşmesi kitabesi
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Mihrimah Sultan Camii
Edirnekapı’da Mihrimah Sultan Camii önündeyiz.
(Karagümrük Mahallesi, 2497 ada, 13 parsel)
Revnakoğlu notlarında bu caminin kısa tarihi şöyle yer alır (174:124,131):

Mihrimah Sultan Câmi‘-i şerîfi: H.960 (M.1552)de Mimar Sinan’a İstanbul’un en yüksek mevkiindeki Aya Yorgi Kilisesi’nin bulunduğu yere yaptırılmıştır. Yaptıran, Sultan I. Süleyman’ın (Kanunî’nin) kızı ve Sadrazam Rüstem
Paşa’nın refikası Mihrimah Sultan’dır ki “hâdise-i mevt” terkibinin gösterdiği
H.965’te göçmüştür, babasının yanında medfundur. “Edirnekapı Camii” dahi
deriz. Bu sultanın Üsküdar iskele başında “İskele Camii” denilen pek güzel ve
şirin bir câmi‘-i şerîfi daha vardır ki daha önce yani H.954 (M.1547)de yaptırılmıştır. Edirnekapı’daki câmi‘-i şerîfin vakfiye tarihi ise H.978 (M.1570) olduğuna göre vefatından sonra tanzim edilmiş olduğu görülmektedir.
Edirnekapı Câmi‘-i şerîfinin inşa tarzı bir dereceye kadar Eyüp’teki Zal Mahmud Paşa Câmi‘-i şerîfine benzer, şu farkla ki orta kubbenin yanlarında üçer
tane küçük kubbe daha vardır. Son cemaat yerindeki revak, sekiz mermer ve
granit direkli sütuna dayanmış yedi kubbelidir. Bunun da minaresi kapısının
sağ yanındadır.
Caminin iç avlusu Hicrî 12., Milâdî 18. asrın içinde yeniden yapılmıştı.
1310’daki büyük zelzelede pek çok zedelenmiş olan mabetlerimizden biridir.
1326 (1908)de tamir edilmiştir.
Cümle kapısının kanatları pek ince bir sanatla meydana getirilmiştir. Mihrap
ve minberin yapılışı, renkleri ve etrafının kezâ renkli camları pek latiftir.
Kaleboyu Caddesi üzerindeki taş mektebin penceresi önünde Hilye sahibi
Hakanî Mehmed Bey medfundur ki Güzelce Rüstem Paşa’nın kızının oğludur. “İltifât-ı bekâ” H.1015 M.1606’da göçtü Hadîka sahibi, “seng-i mezârında hat yoktur” diyor.

Mihrimah Sultan
Camii’nde
şehzadeler
haziresi 1950’lerde
(300:8)

Mihrimah Sultan
Camii’nde
şehzadeler
haziresi 1955’te,
kavuk, destar
ve şahideler
yıkılmış hâldeydi
(Resimde görülen
şahıs, Revnakoğlu,
300:7)

Harimindeki Mihrimah Sultan Medresesi’nde meşhur şair Nev‘î merhum
(Atâî’nin babası) H.991 - M.1583’te müderris tayin edilmişti
Muhtelif tarihlerde vefat edip Mihrimah Sultan Camii’nin arka avlusuna defnedilen
19 şehzadeye ait mezarlardan oluşan bir hazire vardır. Dört duvarla çevrili ve üstü
çatılı bir yapı altındayken sonradan çatısı yıkılmış bu hazire geçen asrın ortalarında
perişan vaziyetteydi. Revnakoğlu aşağıdaki fotoğraflarla hazireyi tesbit eder:
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“Sokaktan geçilirken kabristanın dîvâr-ı câmi‘e karîb olan en büyük penceresinden içeri bakılsa müdevver, yeşile boyanmış bir
taş görülür ki cephesinde şu kelimeler muharrerdir: “Hüve’l-Bâkî
- Hille Hâkânî hazretler rûhıyıçun el-fâtiha!” Anlaşılıyor ya, “Hilye-i Hâkânî hazretlerinin” denilmek istenmiş. Merhumun namını
seng-i mezârına yazmak isteyen adamın bu namı “Hilye-i Hâkânî”
olmak üzere tasavvur etmesi, sonra bunu da doğru yazamaması
istigrâbdan ziyade teessüfe şayan olan hâllerdendir. Şüpheden
varestedir ki bu yazı “Hazret-i Şeyh Attâr”ı, “Pend-i Attâr hazretleri”
unvanıyla yâd edenlerden birinin eser-i hâmesidir.”
Hakanî’nin de mezarı bulunan bu ikinci hazire, Mihrimah Sultan
Mektebi’nin arka kısmına düşer.

Revnakoğlu bu
fotoğrafın altına
“Edirnekapı Mihrimah Câmi‘-i
şerîfi avlusunda,
Şehzadeler
türbesinde
sağlam kalan tek
lahit” notunu
düşer. (300:9)

Mihrimah Sultan Camii’nin medrese avlusunda, medresenin batı
kısmındaki odaları önünde 23 Ağustos 1830 (23 Safer 1246) tarihli
Gülzar Baba’ya ait mezarla ilgili Revnakoğlu şu bilgileri verir (226:157):

Revnakoğlu, Mihrimah Sultan Camii’ndeki şu bozuk vezinli levhayı da tesbit eder
(174:130):

Tâ kıyâmet haşr olunca rahmetle yâd olasın ey Mihrimâh
Taâlallâh kabûl edip ber-ney-âb olasın olasın ey Mihrimâh
Pâyitaht içinde bir gonca gülsün ey Câmi‘-i Mihrimâh
Seyr edelim ziyâ vermiş âleme Câmi‘-i Sultân Mihrimâh, 1369.

Gülzar Baba (Edirnekapı Camii avlusunda): Câmi‘-i şerîfin
batı tarafındaki medrese odaları önünde çevirme içinde ve büyük bir ceviz
ağacının altında açık merkad. Celî sülüslü, ustuvane şeklinde, mistarlı mermer taş: “Hüve’l-Bâkî - Eyyâm-ı kerâmet-irtisâm-ı cenâb-ı şehenşâhîde işbu
câmi‘-i şerîfin bazı tamirine mübaşeret ve işbu mahal hafr olundukta bir cesed-i pâk alâmeti zuhura gelip ve o gece âlem-i menâmda eşhâs-ı müteaddideye nehc-i vâhid üzere izhâr-ı kerâmetiyle görünen Gülzar Baba ruhuna
el-fâtiha, 23 Safer 1246 yevm-i pençşenbe”

Revnakoğlu
1955’te Hakanî’nin
mezar taşı
başında (300:11)

Sicil’de vefat tarihi on yıl eksik olarak 1236 gösterilmiştir. Tamir için kabri
açıldığı zaman vücudu tam olarak çıktığı, hiçbir yerinin çürümediği söylenilir.

Mektebin penceresi önünde, açıkta Hilye-i şerîf sahibi Hakanî’nin mezarı görülür. Hilye,
Hz. Peygamberimizin şekline, şemailine dair Hz. Ali’den gelen rivayettir. Levhalara
yazılıp evlerin yüksek yerlerine ve daha ziyade kıble cihetlerine asılan bu hilyeler
“hilye-i şerîf” adını taşır ve hattat elinden çıkmaları göz zevkine de hitap ederdi.
Umumiyetle Arapça olan bu hilye-i şerîfler yanında Türkçeye tercümesi olanlar da
vardı. Evlerde bulunan hilye-i şerîfler daha çok matbuydu. İslâm edebiyatında bu
tarzın ilk müellifi Hakanî Mehmed Bey oldu. 1598’de meydana getirilen bu eserin
benzerleri yazılmışsa da Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i gibi Hakanî’nin Hilye’si aşılamadı.
Hakanî’nin mezarı caminin Akdeniz kapısı sırasında, Kaleboyu Caddesi’nden Şah
Sultan Mahallesi’ne giden cadde üzerinde kapıdan itibaren başlayan pencerelerin
dördüncüsünün arkasındadır, yoldan görülür. Geçen asrın başlarında hazirede Hakanî’ye ait baş taşında cuma ve pazartesi geceleri yakılan bir kandil asılıydı. Muallim
Naci 1888 Ağustosunda şöyle diyordu:
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İstanbul Kültür Okumaları

Mihrimah Sultan’da
Hafız Esad Gerede
3 Haziran 1958’de cenazesi Fatih Camii’nden
kaldırılıp Gerede’de defnedilen Hafız Esad
Gerede’nin biyografisi Revnakoğlu notlarında yer
alır. Gerede’nin 23 Mart 1958’de Gece Postası’nda
yayımlanan Şemsi Sılkım’a verdiği mülâkatta
1931’de okulu bitirdiği, çiftçilik devresinin kurak
mevsimle son bulduğu, gittiği Kızılcahamam’da
tuğla taşıdığı, 1932’de bir Macar’ın yanında
marangozluk yaptığı, babasının köyüne dönmesini
istemesiyle izini kaybettirmek için Menemen’e
gittiği, orada hastalanıp parasız kaldığı, Menemen
olayından sonra din adamlarına karşı uyanan tavır
üzerine Aşçı Ali Ağa’nın yanında ölülerine dua
okuyarak karın tokluğuna barındığı, bir fabrikada
işe girdiği yer alır. Revnakoğlu görüşmesinde artık
Hafız Esat Gerede’nin daha ziyade sesi, musiki
mazisi öne çıkar (115:264-69):
Hafız Mehmed Esad Bey, 1333 (1917) senesi
birinci teşrinin birinci günü Gerede’nin şark-ı
cenûbîsinde ve Ankara şosesine çeyrek saat
şimalindeki Ağızörengüney köyünde doğdu.
Oranın çok eski ailesine mensup bir kökten
gelen ve “Şişmanın oğlu” yahut “Şişman oğulları”
neslinden çiftçi ve talebe-i ulûmdan Ali Rıza
Efendi’nin ilk oğludur. İlk tahsili Kur’ân-ı kerîm
taallümü ile başlamış, yedi yaşında hıfz-ı Kur’ân
müyesser olmuştur ve ilk hatm-i şerîfi Gerede’nin
tanınmış huffâz ve ta‘lîm-i Kur’ân hocalarından
çiftçi ve köy imamı Mirza oğlu Abdurrahman
Efendi’dendir. Hıfzının bir kısmını pederlerinden,
az bir kısmını da yine oranın tanınmış sıbyan
hocalarından İmrahor oğlu Hüseyin Efendi’den
tamamladı. Bundan sonra resmî tahsil hayatı
başlıyor:

1028

Revnakoğlu’nun İstanbul’u

İlk esaslı feyzi pederlerindendir. Bundan sonraki
resmî tahsili kendi köyünden bir çeyrek saat
batıdaki İnköy İlkokulu’na başlamış ve üç sene
kadar devam etmiştir. Buradaki köy muallimi
Kayyim oğlu Sadık Efendi’den de istifade
görmüştür. Daha sonra köyüne dönerek beş
sınıflı ilkokul derslerine hususî surette devam
ile o mektebin muallimi bulunan Şehriman
oğlu Hafız Cemal Yücel’den de iki sene okuyup
imtihan sonunda diploma aldı (1930)
Babasıyla beraber beş sene kadar çiftçilik ve
nalbantlıkla meşgul olduktan sonra iki sene
kadar Ankara’da marangozluk, İzmir’de de
sekiz ay kadar yine aynı sanatla iştigal ettiği
sıralarda orada İzmir’in müftü kâtibi ve eski
İzmir Sultanisi ulûm-ı dîniyye muallimlerinden
Hafız Ali Rıza Efendi’den ilm-i ta‘lîme başladı ve
o esnada İzmir’de Eşrefpaşa’daki neyzen ve udî
Şeyh Cemal ve Şeyh Râkım Efendilerin musiki
meşklerine de yine sekiz ay müddetle fasılasız
olarak devam etmekte idi. Bilâhare Ankara’ya
döndü. Ve ilk mukabelesini Ankara’daki Hacı
Bayram Câmi‘-i şerîfinde okumaya başlamış
olduğunu görüyoruz (1937). Aynı sene içinde
imtihanla kazandığı Samanpazarı’ndaki
Kurşunlu Câmi‘-i şerîfinin müezzinliğine de
başlamış bulunmaktadır.
1939 sonlarında asker oldu. Terhisten sonra
köyünde ziraat ve ticaretle uğraştıktan sonra
1945’te böbrek rahatsızlığını tedavi maksadıyla
İstanbul’a geldi. Temas etmekte bulunduğu
meslek muhitinin teşvik ve teklifi karşısında
Vakıflar idaresindeki açılan müsabaka

imtihanına girdi. Kazanarak Sultan Selim
Câmi‘-i şerîfinde imâm-ı sânî vekili tayin edildi.
Bir buçuk sene sonra Cerrah Paşa Câmi‘-i
şerîfinin başmüezzinliğine nakletti (1947). Altı
ay kadar bu hizmette bulunduktan sonra kısa
bir zaman hizmet haricinde kaldı ve sonra
1949 Şubatında Edirnekapı Mihrimah Sultan
Câmi‘-i şerîfinin ikinci imamlığına asaleten
gönderildi. Hâlen bu vazifeyi ifa etmektedir.
1951 Ağustos başından itibaren de başimam
ve hatipliğine (Hatip Bedreddin Er’in Laleli’ye
nakli münasebeti ile) geçti.
İlk musiki zevki: Daha köyde iken İstanbul’un
tanınmış hafızlarından birkaçının plağa alınmış
eserlerini tekrar tekrar dinlemek ve onları
etüt etmeye çalışmakla başladı… “Bilhassa
üstat ve hafız Sadeddin Kaynak’ın o zamanlar
köyde dinlediğim bir plağı, sûre-i Dehr beni
fevkalâde bir surette cezp ve teshir ediyor,
musikiye karşı olan çocukluğumdan beri
içimde kaynayan aşkı ilerletmeye her vesilede
saik ve amil oluyordu. Bu aşk ve alâka son
şeklini bulduğu sıralarda ben artık İstanbul’a
gelmiş, plağından eserlerini dinlediğim büyük
kudret sahibi üstatlarla tanışarak bizzat
istifadeye başlamış bulunuyordum. Üzerimde
esas tesirleri görülen şahsiyetlerden biri de
merhum Hafız Kemal olmuştur. Kendisine ne
yazık ki bizzat yetişemediğim bu büyük sanat
adamının hançere kudretini, her fırsatta çalarak
dinlediğim plaklarını yakından tetkik ve taklide
çalışmakla telâfi ediyordum.
Bu arada iki sene kadar da dinleyici sıfatıyla
konservatuarın şark müziği kısmına devam
ettim. Burada Eyyûbî Hoca Ali Rıza Bey başta
olmak üzere Kemançeci Kemal Niyazi Bey,
notist ve piyanist Şefik Beylerden de haylice
faydalandım. Bununla da iktifa etmeyerek
Saadeddin Kaynak’ın hususî meşklerine devam
suretiyle musikideki malûmat ve mümaresemi
artırdım; notayı öğrenmem de ondandır. Ayrıca

çok ta‘lîm-i
Kur’ân hususunda
Nuruosmaniye
Camii imamı
Hüseyin Efendi ile
merhum Necati
Efendi’den de
müstefit oldum.
Mevlid-i şerîfte
rehber ve üstadım
merhum Hafız
Hafız Mehmet Esat Gerede
Kemal olmuştur,
115:270)
şöyleki: 1937’de bir
aralık İstanbul’a gelmiştim. Hafız Kemal, Hafız
Kudsi ve o zaman Edirnekapı’da imam bulunan
Düzceli Çerkes Hafız Tahsin üçü birden Yeni
Câmi‘-i şerîfinde mevlid-i şerîf okuyorlardı.
Hafız Kemal’in velâdet bahrini ilk defa
burada dinlemiş ve üstadane kudretine bizzat
bağlanmış bulunuyordum. Bir defa da yani bir
sene kadar sonra İstanbul’a ikinci gelişimde
Laleli Câmi‘-i şerîfinde dinledim. Meğer bu
onun son okuyuşu, benim de son dinleyişim
olacakmış! Hatta o gün bana iltifat ederek bir
hayli teşvîk-âmîz sözler söyledi. İstanbul’da
kalarak istidadımı ilerletmek hususunda
çalışmamı ihtar ve teklifte bulunmuştu, yine
alâkası münasebeti ile o gün bana bir aşr-i
şerîf okumamı istemişti. Furkan suresinden
okuduğum bir parçayı dinledi ve takdiratta
bulundu…”
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Mihrimah Sultan Çeşmesi - Cağalazâde Çeşmesi
Mihrimah Sultan Hamamı’nın köşesinde Mihrimah
Sultan Çeşmesi - Cağalazâde Çeşmesi yer alır.
Hamamın yanındaki bu çeşme Mihrimah Sultan’dan yadigârdır. Revnakoğlu notlarında
burası kısa yer alır (174:123):

Cağalazâde İbrahim Bey Çeşmesi: Bu hamamın yanında olup bunu da Mihrimah yaptırmıştır. Sonra yanmış, vakfının evlâtlarından Cağalazâde İbrahim
Bey H.1133 (M.1720)de ihya eylemiştir. Antakyalı Şair Şehdî Mustafa Efendi
şu güzel tarihi söylemiş:
Şehdî-i dil-teşne târîhin dedi itmâmının
“Mâ-i zemzemdir bu çeşmesâr-ı cân-fezâ” 1133.
Mihrimah Sultan Hamamı
ve Cağalazâde Çeşmesi
(Belediye arşivinden)

Mihrimah Cağalazâde
Çeşmesi (Belediye
arşivinden)
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Ekmekçi Baba’nın Mezarı
Ekmekçi Hacı Muhyiddin Camii
Edirnekapı Acıçeşme’de Mihrimah Sultan’ın altında
Fevzi Paşa Caddesi üzerinde Ekmekçi Baba’nın Mezarı ve
kaybolmuş Ekmekçi Hacı Muhyiddin Camii önündeyiz.
(Karagümrük Mahallesi, 2499 ada, 20 parsel)

Ekmekçi Baba’nın
1946’da mezar
taşı toprağa
gömülüyken
(Encümen
arşivinden)

Fatih Sultan Mehmet’in ekmekçibaşısı (reîsü’l-habbâzîn) Muhyiddin Efendi, Milâdî
1469’a karşılık gelen Hicrî 874’te öldüğünde defnedildiği yer daha önce burada yaptırdığı
küçük ahşap caminin mihrabı önüydü. Şimdi Muhyiddin Efendi’nin ismini taşıyan
ne cami, ne de bu caminin arkasında bir zamanlar Balat yangınına kadar bulunan
Muhzır Yusuf Ağa Tekkesi ve Halvetiyye’den çarşamba günleri ayin yapılan Ali Efendi
Tekkesi kaldı. 1729’da çıkan ve üç gün süren Balat yangınında yanan bu cami daha
sonra basit bir tarzda yeniden yapılmış, ancak ikinci inşasından yarım asır geçince
bu sefer de caminin önce çatısı çökmüş ve nihayet bina tamamen yıkılmıştı. Bir
zaman boş kalan arsası sırasıyla otomobil tamirhanesi ve ardiye olarak kullanılmış,
şimdiyse akaryakıt istasyonu olmuştur.
Ekmekçi Muhyiddin Efendi’nin buradaki camisi yıkıldıktan sonra açıkta kalan mezarı
parmaklıkla çevrilerek bu son şeklini aldı. Geçen yüzyılın ortalarına kadar mezarın
baş ucunda camlı bir fener yakılıyor, parmaklığın
önünde geceleri mumlar uyandırılıyordu; ziyaret
sırasında kabre ekmek adandığı da oluyordu.
Bugün türbenin önünden geçen Fevzi Paşa Caddesi’nin eskiden adı da Acıçeşme ya da Acımusluk’tu. Bu üstü açık türbe de İstanbul ahalisinin
büsbütün iyi niyetinin yol açtığı tahribattan
nasibini aldı. Hazretin taşına kat kat sürülen
yeşil boya, harflerin aralarını doldurmuş, mezar
taşının alt kısmı betonla toprağa gömülmüş, en
lüzumlu tarafları görünmez olmuştu. Revnakoğlu,
kazma kürekle Muhyiddin Efendi’nin mezar taşını
bu vaziyetten kurtararak ortaya çıkarmış, ancak
şahidenin toprakta kalan tarafının zaman içinde
eridiğini de görmüştü.
Şekli ve usulü kendine mahsus bir tuhaf nesih
kırmasını andıran sülüsle yazılmış mezar kitabesinde: “el-Bâkî, Ebü’l-feth Sultân Mehemmed
Han Gâzî hazretlerinin reîsü’l-habbâzîni merhûm
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ve magfûr el-Hâc Muhyiddin Efendi’nin rûhıyıçun el-fâtiha, 876” yazılıdır. Daha önce
caminin duvarında bulunan kapak şeklindeki bir başka mermere aynı yazı tarzıyla
yazılmış bir başka kitabe de türbenin yola bakan cephesinde yer almaktadır: “Ebü’lFeth Sultân Mehemmed Han Gâzî tâbe serâhu hazretlerinin ekmekçibaşılarından
merhûm ve magfûrun leh el-Hâc Muhyiddin Efendi hazretlerinin kabr-i şerîfleridir.”
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 1992’de aldığı kararla anıt eser
olarak tescillenen bu mezar yakın zamanlarda elden geçirilerek bugünkü hâlini aldı.
Artık türbe ziyaretten mahrum, akaryakıt istasyonunun telâşı arasında kişiliksiz bir
mezara dönmüş bulunuyor:
Yukarıda kısmen özetlediğimiz Muhyiddin Efendi’nin cami ve türbesi etrafındaki
rivayetleri toplayan Revnakoğlu, bir rivayete göre Buhurîzâde Mustafa Itrî’nin bu
camide imamlık ve mektebinde hocalık yaptığını kaydeder. Sözün tamamını Revnakoğlu’na bırakıyorum (310:9-20,35-37):

Ekmekçi Baba (Ekmekçibaşı Hacı Mehmed Muhyiddin Efendi), İsa Efendi
adında bir zatın oğludur. Edirnekapı’da, Acıçeşme’de, yakın zamana kadar
kendi namıyla büyük ve eski bir mahallesi mevcut bulunan “Hacı Muhyiddin
Efendi” yahut “Mehmed Çelebi”, Hadîka’nın söylediğine ve taşında okunduğuna göre Fatih Sultan Mehmed’in ekmekçibaşısıdır. “Reîsü’l-habbâzîn” unvanını haiz bulunması, onun ekmekçiler başı ve reisi olduğunu da bildiriyor.
Yaptırdığı küçük ahşap câmi‘-i şerîfin inşa tarihi olan 874 Hicret yılında göçerek mihrabın önüne gömülmüştür.

Ekmekçi Baba
(Encümen
arşivinden)

Bugün hâlâ ziyaret edilmekte olan küçük
toprak türbesi, Edirnekapı içinde, eski taksimlere göre yine kendi adıyla söylenilen
Hacı Muhyiddin Mahallesi’nde, Acıçeşme yahut Acımusluk Caddesi üzerindedir.
Son teşkilâttan sonra buraları “Hatice Sultan Mahallesi” adını almış, türbenin bulunduğu tramvay caddesine de “Fevzipaşa
Caddesi” denilmiştir.
Kanunî’nin kızı Mihrimah Sultan’ın İstanbul’un en yüksek bir yerinde Koca Sinan’a yaptırdığı meşhur ve pek kıymettar
câmi‘-i şerîfiyle beraber meydana getirilen aynı cadde üzerindeki Çifte Hamam’ın
(Hamam hâlâ Şevki Erkan adında bir kimsenin 338 numaralı pamuk ve yün tarama evidir) alt yanında bundan 30 yıl önceye kadar bir kısım harabesi görülen
Hacı Muhyiddin Câmi‘-i şerîfi de H.1142
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(M.1729) senesi Muharreminde Balat’tan çıkan ve üç gün üç gece sürerek
Marmara kıyılarına kadar uzanan büyük Balat yangınında tamamıyla yanmış,
bilâhare yapıldıysa da basit bir şekilde olduğundan yarım yüz yıldan biraz
sonra çatısı çökmüş ve nihayet yıkılmıştır. O zamandan beri boş bulunan arsasını şimdi bir otomobil tamirhanesi ile büyük bir ardiyenin işgal etmekte
olduğunu görüyoruz.

Ekmekçi Baba’nın
türbesi, 1946’da
önünden tramvay
yolu geçerken
(Encümen
arşivinden)

Kısa bir müddet Nakşibendiyye usulü icra edildiğinden “Acıçeşme Tekkesi”
veya “Zaviyesi” denilen, mahalle çocukları için arkasındaki geniş sofada bir
de sıbyan mektebi ayrılmış olan bu câmi‘-i şerîfin hizmetinde kıymetli ve
maruf şahsiyetler vazife almışlardır. Bir rivayete göre 19. asrın en büyük musiki adamı, meşhur Buhurîzâde Mustafa Itrî’nin (ö. H.1124) burada imamlığı
ve mektep hocalığı vardır. Hatta bayram tekbirleriyle cuma salâlarını, mukaddes emanetlerin ziyaretleri sırasında okunulan salât-ı ümmiyye bestesini,
kezâ camilerde müezzinlik usulünün muayyen şekilde tertiplenmesi, tesbih
duası, orta amini, mevlid-i şerîfin bahirleriyle teravih namazında her dört
rekatta bir makam değiştirmek usulü, çocuklara kolayca Kur’ân-ı kerîm öğretmek için konulan ve bugüne kadar hâlen tatbik edilmekte olan didaktik
melodiler gibi esaslı metotlar Itrî’nin buradaki imameti sırasında lüzum görülerek yapılmıştır.
Câmi‘-i şerîfin son imamı ve mektebinin hocası merhum Hacı Mehmed
Efendi de burada uzun yıllar vazife gördükten sonra şimdiki Acıçeşme Tramvay durağının bulunduğu yerdeki fevkanî Hatice Sultan Mektebi’ne geçerek
her iki yerde bir hayli talebenin feyizlenmesine sebep olmuştur. Edirnekapı ve civar halkı
bu mübarek insanı daima saygı ile anar. Takribî olarak Balkan harbi sıralarında irtihal
etmiştir.
Oğlu Safvet Bey de şair imiş. “İmam Safvet”
denilen bu değerli halk şairi, elinde sazı ile şiir
söyler, semaî, destan, koşma, yıldız, mani, divan okur; güzel sesiyle, nükteleriyle bulunduğu meclislere revnak verirmiş. Daima beklenen ve pek sevilen bir genç olduğundan semaî
kahvelerinde kendisini zurna ve çifte nara ile
karşıladıklarını, herkesten saygı ve sempati
gördüğünü hâlâ dinliyoruz.
Hadîka’da Hacı Muhyiddin Câmi‘-i şerîfi için
bulabildiğimiz malûmat şundan ibaret: “Banisi Fatih Sultan Mehmed’in ekmekçibaşıdıdır.
Kabri mihrap önündedir, mahallesi vardır.”
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Aynı sözleri tekrar eden Sicill-i Osmânî’de “Nevbahar Mescidi dahi onundur” denilmekte… Bu câmi‘-i şerîf, Haseki civarında, eski “Avrat Pazarı” denilen yerde, bugün hâlâ mevcut bulunan Nevbahar Mahallesi’ndeydi, Önceden
mescit olarak yaptırılmış, sonra harap olmuş. Kanunî’nin zevcesi olan Haseki
Hurrem Sultan H.946’da Aksaray’dan Silivrikapı’ya giden cadde üzerindeki
kendi camiini yaptırırken artakalan malzeme ile burasını da tamir ettirmiştir. Nevbahar adında güzel ve sevgili bir cariyesinin ricası üzerine yaptırmış
olduğundan câmi‘-i şerîf onun ismiyle şöhret almış ve 1158 Hicret yılında
Halep valisi iken vefat eden Sultan Mahmud’un vezirlerinden Şehlâ Ahmed
Paşa da bu mescide minber koyup vazife tayin eylemiştir. Fakat Hadîka’nın
bu maddeyi yazarken “Bânî-i evvel Muhyiddin Efendi dahi onda medfundur”
demesi bir zühulün neticesi olabilir. Son Cibali yangınında yanıncaya kadar
mahalle camii olarak kullanılan bu eski meşhur mabedin yeri, şimdi Taşkasap’ta, “Millet Caddesi” adını alan Tramvay Caddesi üzerinde, Haseki İmareti’ne çıkan Sami Paşa Sokağı’nın sağında ve köşe başındaydı. Küçük arsasının yanında bugün 207-1 ve 207-5 numaralı marangoz ile bir bakkal dükkânı
görünüyor.
Edirnekapı’daki Hacı Muhyiddin Câmi‘-i şerîfi yıkıldıktan sonra Ekmekçi Baba’nın mihrap önüne rastlayan türbesi açıkta kaldığından üzeri sonradan kapatıldı. Şimdiki Fevzi Paşa Caddesi’ne gelen ön tarafta yeşil, tahta parmaklık
içine alınıp ziyaret penceresi hâline getirilmiş olduğundan baş ucundaki büyük camlı fenerde ve bu parmaklığın önünde gece sıra ile mumlar uyandırılmaktadır. (Ecdadımız ve eski zarif insanlar “mumu yakmak” yerine “uyandırmak”; “kapıyı kapamak” yerine “kapıyı çevirmek” yahut “sırlamak” tabirlerini
kullanırlardı ki güzel ve ârifânedir.) Ziyaret esnasında somun veya ekmek
adandığı da olur.
Yerden biraz yüksekte olan mezarının etrafını düzenlemek, içinin temizliğini muhafaza etmek gayesiyle içerisini tuğla ile çeviren bazı hayır sahipleri
yine “hasenât işliyorum” sanarak üst üste sürdükleri boyalarla harflerin arasını doldurmuşlar ve görünmez hâle getirmişlerdir. Aşağı kısmını da harçla,
sıva ile toprağa gömerek asıl tarihini gösteren en lüzumlu yerini küçük beton
kuşakla örtmüş ve körletmiş olduklarından bu hayır eserini (!) istemeyerek
yıkmak zorunda kaldım. Hemen her seferinde olduğu gibi yine kazma küreğe sarılıp bir hayli ter döktükten sonra dünya yüzüne çıkardığımız bu baş
şahidesinin toprakta çoğu erimiş, ufalanmış yüzünü görmek ancak mümkün
olabildi.
Şekil ve üslûbu kendine mahsus diyeceğimiz bir acayip nesih kırmasını andıran tuhaf bir sülüs ile yazılmış kitabe burada da yine manasız bir tarzda
tertiplenmiş: “el-Bâkî- Ebü’l-Feth Sultân Mehmed Han gazi hazretlerinin reîsü’l-habbâzîni merhûm ve magfûr el-Hâc Muhyiddin Efendi’nin rûhıyıçun
el-fâtiha, 876.”
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Evvelce câmi‘-i şerîfin duvarında bulunan fırın kapağı şeklinde bir başka
mermere aynı çeşit yazı ile kazdırılmış beyaz, yaldızlı diğer bir kitabeyi de
şimdi türbenin sağ yukarısında buluyoruz: “Ebü’l-Feth Sultân Mehmed Han
Gazi tâbe serâhu hazretlerinin ekmekçibaşılarından merhûm ve magfûrun
leh el-Hâc Muhyiddin Efendi hazretlerinin kabri şerîfleridir.”
Revnakoğlu, Tarih Dünyası’nda (31 Aralık 1950) burası hakkında (162:536) bilgi vermişti. Yaptığı
bir radyo konuşmasında Ekmekçi Baba ve etrafını şöyle özetliyordu (106:106):
İstanbul’da bir başka Ekmekçibaşı Mescidi de Tophane’dedir, yine Revnakoğlu’ndan aktarıyorum:

Ekmekçibaşı Mescidi, Tophâne-i âmire’de Kâdirîhane karşısındaki sokağın
içindedir, Ekmekçibaşı Mahallesi’nin camiidir; minberi yoktur. Camii yaptıran Ekmekçibaşı Ali Ağa’dır, halk Süleyman Ağa bilir. Mihrabın önündeki
küçük hazirede yatmakta ise de yazılı taşı yoktur, etrafı tuğla ile çevrilmiştir, sokağa penceresi vardır. Cami biraz yüksekte olduğundan basamakla ve
merdivenle çıkılır. Tahta minaresi, camiin kadro harici bırakılmasından bir
müddet sonra bakımsızlık yüzünden yıkılmıştır. Bugün 50 numaralı ikametgâh hâlinde olduğundan içinde camiin eski müezzini merhum Mevlüd Çetin
Efendi’nin kızları oturmaktadır, fakat haraplıktan çökmek üzeredir. Câmi‘-i
şerîfin eşyası Tomtom Camii’ne, o da yıkıldıktan sonra her iki camiin eşyası
yine o civardaki Bostaniçi Camii’ne verilmiştir.

Beyazıt Bey Mekteb-i İbtidâîsi - Acıçeşme Karakolu
Ekmekçi Baba’yı geçince yol üzerinde yine sağda Beyazıt
Bey Mekteb-i İbtidâîsi - Acıçeşme Karakolu vardı.
Beyazıt Bey Mektebi daha sonra karakol oldu (174:424):

Beyazıt Mekteb-i İbtidâîsi: Hâlen Acıçeşme Karakolu’nun bulunduğu binadır.
Sarmaşık şeyhi Hafız Ahmed Sıdkı Efendi, onun oğlu ve câ-nişîni Edirnekapı - Mihrimah imam ve hatibi Şeyh Hafız İbrahim Hakkı (Güner) merhumlar
burada yarım asırdan fazla hocalık etmişler, sayısız talebe yetiştirmişlerdir,
ruhları şâd olsun.
Edirnekapı Acıçeşme’de Mihrimah Sultan’dan Ekmekçi Baba mezarını geçtikten sonra
sağa dönen Hatice Sultan Sokağı’nın Fevzi Paşa Caddesi’ne bakan ön tarafında bir
zamanlar Hatice Sultan Camii, Acıçeşme ve Atiye Sultan Çeşmesi vardı. Şimdi bu
yapıların üzerinden Fevzi Paşa Caddesi geçmektedir.

Acıçeşme
Karakolu (Yıldız
arşivinden)

Revnakoğlu’nun
İstanbul’u
anlattığı radyo
konuşması
metinlerinden
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Revnakoğlu dosyalarında bu cami hakkında birbirini tamamlayan onun iki notu yer
alır. İlkinde şunlar yer alır (174:428):

Hatice Sultan Camii, şimdiki Acıçeşme tramvay durak yerindeydi. Fevkanîydi, merdivenle çıkılırdı; üstünde mahalle mektebi vardı. Hacı Muhyiddin Camii imamı Hacı Mehmed Efendi buranın hocasıydı, “Yeşil Sarıklı Hoca” derlerdi. Bu Hacı Mehmed Efendi’nin oğlu Hacı Hafız Safvet, semai söylemekle
maruftu; sarıkla gezerdi. Sonradan Küçükmustafapaşa’da eczahane açmıştı.
Camiin Çukurbostan tarafına bakan yüzünün altı kârgir, üstü ahşaptı. Altta
bakkal, eczahane, kahvehaneden ibaret üç dükkân vardı. Kahve, camiin imamı Boşnak İmam denilen Salih Efendi’nindir. Acıçeşmeler, Edirnekapı tarafına bakan yüzündeydi, daima akardı, suları gür, pek boldu; iki büyük tunç
lüleden akardı.
Taşçı Tekkesi’nin karşısındaki pazar tahtalarının bulunduğu [yer] bu camiye
karşılık belediye tarafından verilen arsadır.

Revnakoğlu’nun
Hatice Sultan
Camii notları
(174:396)

Hatice Sultan Camii, Edirnekapı tramvayı açılırken belediye tarafından istimlâk edilerek yıkılmıştır. Belediye burasını Evkaf ’tan dört bin liraya satın
aldı.
Diğer bir notta Revnakoğlu yukarıdaki ifadelerini tamamlar (174:396):

Edirnekapı - Acı Musluk Mahallesi’ndeydi. Cami, çeşme, sıbyan mektebi
külliyesinden ibaretti. Edirnekapı tramvayının işlediği tarihte istimlâke tabi
kılınmış ve yıktırılarak hâlen Acıçeşme durağının bulunduğu mahalle rast
gelmiştir. Altında mütemadiyen akan acı musluklar, Yenikapı Mevlevîhanesi banisi yeniçeri efendilerinden Mehmed Efendi’nindir. Bu Mevlevîhanenin
vakfiyesindeki mütevellisi defteri tapuya devrettiği zamanda nihayetine kaydeylemiştir. Yanındaki tatlı akan diğer çeşme Hatice Sultan’a aitti. Onun yanında câmi‘-i şerîfin medhal kapısı ve kapının üst tarafı da duvarlar içerisine
alınmış umumî helâlar vardı. Ve bu câmi‘-i şerîfin altı başında bakkal dükkânı, onun yanında kahve değirmeni imal eden dükkân vardı, sonra Acıçeşme
Eczahanesi… Bu dükkânların hizasında fakat kıble cephesinden biraz ötede
“Kör İmam” denilen İmam Refik Efendi’nin kendi mülkü kahvesi ve mahalle imamına mahsus “ihtiyar heyeti odası” tabir edilen bir hususî yer, onun
da üstünde güzel havuzlu, yüksekte kahvenin bahçesi ve ondan sonra imam
efendinin yağlı boyalı ahşap kendi evi vardı.
Diğer bir Hatice Sultan Camii, Yavedut Mahallesi’nde mülhak vakıflardandır.
H.1123’te yaptırılmıştır. Abdülvedut Caddesi üzerindedir, hâlen duruyor; altında tabutluk vardır.
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Acıçeşmeler
Semtin bu bölgesine adını veren ve halk arasında “Acıçeşmeler” de denilen çeşmeleri
Revnakoğlu şöyle anlatır (174:70):

Acı Çeşmeler: “Acımusluk” da denirdi. Şimdiki Acıçeşme tramvay durağının
bulunduğu yerdeydi. Fevkanî olarak yaptırılmış Hatice Sultan Câmi‘-i şerîfinin ve onun yanındaki mahalle mektebinin altında, yine Hatice Sultan’ın
eser-i hayrı olan büyükçe bir tatlı su çeşmesi (Âsâr-ı Ziver Paşa, s.131) ve
onun bitişiğinde yeşil mermerden ve tunç lüleden bol bol dökülen Acısu Çeşmesi durmadan akmaktaydı. Bunların önünde sırayla birbirinden ufak, biri
gayet cesîm kırmızı köfeki taşından bir yalak, onun yanında beyaz mermerden oyulmuş diğer bir yalak, yanında yine mermer taşından yaptırılmış diğer
bir yalak bu çeşmeleri çok güzel tarzda dekorlandırıyordu. Bunun altında toparlak sütun şeklinde hamallar için bir de mola taşı kondurulmuştu.
Salmatomruk Yokuşu’na inerken soldaki evlerden birkaçı bu hayratın vakıflarındandı. Yenikapı Mevlevîhanesi’ni yaptıran yeniçeri efendilerinden Kâtip
Mehmed Efendi’nin hayrı olan bu güzel su teşkilâtı cadde açılırken yola gitti.
II. Beyazıt’ın diğer bir kızı Neslişah Sultan’ın yaptırdığı bir cami de bu civardadır,
ondan da ileride bahsedilecek.
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Atiye Sultan Çeşmesi (Sultanzâde Çeşmesi)
1929’da Acıçeşme
taraflarında tramvay
yolu açılırken

Yine bu alanda Atiye Sultan Çeşmesi (Sultanzâde Çeşmesi)
bulunuyordu. (Karagümrük Mahallesi, 2507 ada, 11 parsel)
Çeşme yukarıdaki parselin önündeydi, o da Fevzipaşa Caddesi’ne karıştı (174:118-19):

Atiye Sultan yahut Sultanzâde Çeşmesi: Evvelce stadın karşısında bulunan bu
güzel yapılı ve gösterişli çeşmeye sonradan verilen isimle “Deli Yaverin Çeşmesi” de derler. Sultanzâde Ali Rifat Bey’in namına validesi tarafından yaptırılmıştı; üstündeki evde Sultan Hamîd’in yaverlerinden “Deli Latîf ” namıyla
da maruf Arnavut Abdüllatif Efendi’nin oturmasından bu isimle de söylenir
olmuştu.
Baştan aşağı kesme mermerle süslenmişti. Ortasında tunç lülesi; sağında, solunda mermer sütunlar arasında kuş yalağı şeklinde gayet zarif yapılmış ayrıca iki küçük çeşmeciği daha vardı ki buradan bakır, pirinç taslarla su içilirdi.
Gayet sanatkârane işlenmiş iki metreye yakın boyda nefis talik yazılı kitabesi
yazıktır ki 1929’da Edirnekapı Caddesi açılırken yerinden sökülerek Sekbanbaşı Kara Ali Bey Çeşmesi’nin arkasındaki viraneye taş ve moloz yığını altına bırakılmış, yoldan çıkan kamyon dolusu topraklar da buraya dökülünce
tamamıyla yerin altına girmiştir. Aynasındaki “maşallâh” taşı Eskici Hasan
Ağa’nın kulübesinin damında duruyor.
Not: Neslişah Câmi‘-i şerîfi civarındaki Sultan Çeşmesi başkadır. (Hadîka, I,
214)
1951’de toprakları kazdırarak altından güçlükle çıkarttığım kitabenin metni
(Sözü ve yazı pek güzel olduğu hâlde ne yazık ki birkaç yerde imlâsı bozuktur) şudur:
Habbezâ Sultânzâde Mîr Alî Rifat kim
Gülşen-i ömrin hazân ettikte ol nahl-i vefâ
Fî sebîlillâh şimdi mâder-i pâkîzesi
Oldu tahsîl-i rızâ-yı Hak’ta elhak bî-riyâ
Yaptı ervâh-ı şehîd-i Kerbelâ’yı şâd için
Böyle bir nev menba‘-ı dil-cûyu ol kân-ı sehâ
Teşnegânın âb-ı rûyu olduğıçun bu eser
Çeşme-i hurşîde taklîd çarha mâh ola sezâ
Mısra‘-ı târîhi hâtif eyle de bir bir hisâb
Kevser-i ayn-ı Alî’den mâ gel iç âb-ı atâ (1210)
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Ali Efendi Tekkesi ve Muhzır Yusuf Ağa Tekkeleri
Bu civarda Ali Efendi Tekkesi ve Muhzır
Yusuf Ağa Tekkeleri vardı.
Sade Revnakoğlu notlarında bu iki tekke için yalnız şu iki bilgiye rastlanır (13:110,168):

Ali Efendi Tekkesi, Edirnekapı’da Acıçeşme taraflarındaydı; Halvetiyye’den
olup çarşamba günleri zikir edilirdi.
Muhzır Yusuf Ağa Tekkesi, Edirnekapı civarında Acıçeşme yakınında
Ser-habbâzân yahut Ekmekçibaşı Hacı Muhyiddin Mescidi arkasındaydı.
H.1262’de Balat’tan Kocamustafapaşa’ya kadar uzanan ve üç gün üç gece devam eden büyük Balat yangınında yandı.

Taşçı Tekkesi - Halil Nizamî Tekkesi
Arkamızı Edirnekapı’ya verdiğimizde Hatice Sultan
Sokağı’na girildiğinde sağ tarafta 16 numarada yer alan
ve kapısı önünde Kavas Baba’nın mezarı bulunan arsa
Cerrâhiyye’den Taşçı Tekkesi, diğer adıyla Halil Nizamî
Tekkesi’ydi, (Karagümrük Mahallesi, 2507 ada, 4 parsel)
Asitanesi Karagümrük’te bulunan Cerrâhîlik’in bu merkeze yakın muhitte teşkilâtlandırdığı şubelerinden birisi de arka tarafı Hatice Sultan Sokağı’na, ön tarafı Sofalı
Çeşme Sokağı’na bakan Taşçı Tekkesi’ydi. Burada mezarı bulunan Fatih devri ricalinden ve Melâmîlerden Kavas Baba’dan, bu Cerrâhî tekkesinin kurucu şahsiyeti Halil
Nizamî’den ve tekkenin ikinci banisi Taşçı Şeyh Seyyid İsmail Aşkî Efendi’den dolayı
bu tekkenin “Taşçılar Tekkesi”, “Halil Nizamî Hankahı” “Sertarîkzâde Halifesi Nizamî
Tekkesi”, “Kavas Baba Tekkesi”, “İsmail Efendi Tekkesi” ve “Taşçı Tekkesi” isimleri vardı.

Atiye Sultan
Çeşmesi
(Sultanzâde
Çeşmesi, Deli
Yaverin Çeşmesi)
Yıkılmadan Önce
(Encümen Arşivi)

Çeşme yıkıldıktan sonra yerinde Doktor Edhem Necdet’in muayenehanesinin bulunduğu 241 (şimdi 313) numaralı apartman yükseldi. Askerî Tıbbiye menşeli Edhem
Necdet, 1913’te yayımlanan Tekâmül ve Kanunları adlı eserin sahibidir.
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Tekkenin Balkan harbinde yıkılmadan önceki şekline ait son vaziyeti ile Kavas Baba’nın
mezarının 1950’deki hâli Revnakoğlu’nun Tarih Dünyası’nda (II, Sayı: 20, 1 Şubat 1951,
s. 857-858) yayımladığı notlarına şöyle yansımıştı (162:577):

Kavas Baba hazretleri: Halk arasında mazinne-i kirâmdan yani hüsn-i zannın
yeri olan mübarek insanlardan sayıldığı için daima bu şekilde anılır. Fatih’in
kavasbaşısı olan, fakat ismi dahi bilinmeyen bu zat hakkında menbalarda hiçbir malûmat yoktur.
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Taşçı Tekkesi
şeyhi İsmail
Aşkî’nin tekke
önündeki mezarı
(162:578)

Benim İstanbul tekkeleri
tarihi münasebetiyle yıllardır yaptığım araştırmalar
neticesinde kendisinin Bayramiyye’den olduğu anlaşılmıştır. Türbesi yine Edirnekapı’da Acıçeşme civarında
bundan önce okuduğunuz
Ekmekçi Baba’nın yanından
sapan Sofalı Çeşme Sokağı’nın içindedir ki burasının
eski adı Helvacı Sokağı’ydı. H.1189’da vefat eden
Sertarîkzâde
halifelerinden Şeyh Halil Nizamüddin Efendi’nin, türbesinin
yanında uyandırdığı tekkeye Cerrâhiyye’den meşihat koyması üzerine Kavas
Baba’nın adı ve Bayramîlik’i günden güne unutulmuş, dergâh bundan sonra
“Halil Nizam”, “Halil Nizamüddin Tekkesi” isimleriyle meşhur olmuştur.
Tekkenin bu tarihten sonra sekizinci şeyhi bulunan İsmail Aşkî Efendi’nin
şeyhliği zamanında ise bu “Halil Nizam” adı da az söylenir olduğundan daha
ziyade “Taşçı Tekkesi” ismiyle bilinir olmuş.
Etyemez’de Hasan Halife’nin yaptırdığı diğer bir Taşçı Tekkesi daha vardır ki
Kâdiriyye’nin Eşrefiyye kolundan olup bir meşhur adı da Gümüş Baba Tekkesi’dir, bugüne kadar da bu suretle anılagelmiştir. Tekkeye kendi adıyla üçüncü
defa ve son olarak isim bırakmış olduğunu gördüğümüz bu zat, Karagümrük’te Hazret-i Nureddin Asitanesi’nin yani pîr evinin şeyhi Galip Efendi’nin
halifelerindendir. H.1310’da ölmüş, tekkesine gömülmüştür.
Resminde hayretle gördüğünüz gibi ne şaşılacak, ne tuhaf şeydir ki Türk ve
İslâm stilinde bugüne kadar görülmemiş şekilde, bahusus bir tekke şeyhine
yakışmayacak surette maşatlık kârı bir tarzda üstü kapaklı, kakmalı, yüksekçe
mermer bir lahidin içinde yatmaktadır. Hayatında yaptırdığı bu lahdin aynasına yapıştırılmış talik yazılı yuvarlak kitabenin sonunda ise “Kıtmîr-i bâb-ı
evliyâ Şeyh İsmail…” yani “Veliler kapısının bekçi köpeği” sözünün kazılmış
olduğu yine hayretle görülür. Bir köpeğin ölüsü, zamanında hangi kapıya
bağlı olursa olsun dünya kurulduğundan bugüne kadar böyle bir sandûka-i
saltanat içinde saklanmış değildir.
Mahviyet ve tevazu gibi ahlâk ve insanlık faziletlerinin en büyüğüne, en yükseğine bile çekinmeden riya ve samimiyetsizlik karıştırılmış olması gerçekten
çok hayret vericidir. Bahusus bu uydurma iftikar, maksat ve gayesi istihkâr-ı
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sivâ olan yani dünyayı hiçe saymak, Allah dışında kalan hiçbir şeye kıymet
vermemekten ibaret bulunan tarikat adamları arasında görülürse daha çok
çirkin oluyor, gören bir insanı da sinirlendirmeye kâfi geliyor.
Kavas Baba’nın tekke ve türbesi şimdiki Hatice Sultan Sokağı’nda 25 ve 35
numaralı evlerin arasında kalan bugünkü büyükçe bir arsanın bulunduğu
yerdeydi. 1287’de esaslı bir tamir görmüşse de Balkan harbi içinde harap olup
yıkılmıştır. Tekke oldukça büyüktü ve iki kapılıydı. O zamanki teşkilta göre
girip çıkılan büyük cümle kapısı Helvacı Sokağı’na açılıyordu.
1941 Haziranında Kavas Baba’nın kitabesini tesbit ederken kabrinin etrafını tuğla ve taşlarla çevrili bulmuştum. Üzerinde tahtadan harap bir sanduka,
baş ucunda gül ağacı ve mum feneri, başında yeşil tülbent sarılı “dal sikke”
tabir olunan kısa Mevlevî sikkesi vardı. Şimdi daha makbule geçer bir iş yapılmış (!), 18 santim kalınlığında beyaz mermere yazılı kitabeyi ortadan ikiye
bölmüşler, yazısını da mum islerinden okunmaz hâle getirmişler.
Bu defa fotoğrafa almak için yeniden temizleyip tepeşirleyip ortaya çıkardığımız kitabeyi bir de sizinle okuyalım: “Lâ ilâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn, Muhammedün resûlullâh sâdıku’l-va‘dü’l-emîn. Cennet-mekân
Ebü’l-Feth Sultân Mehemmed Han Gâzî Hazretlerinin kavasbaşısının kabr-i
şerîfidir, Sene 854. Bina sene 1287 tarih.” 40 x150 - 134x145 ebadında uzun
bir müstatil şeklinde olup talik ile yazılmıştır.
Tekkenin Sofalı Çeşme Sokağı’na bakan tarafında ve sağ cihetinde Cilvenaz
Kalfa’nın yaptırdığı küçük bir çeşme ve arkasında bir de su haznesi mevcuttur
ki hâlen akmakta ve mahalle halkının ihtiyacını görmektedir. Talik yazılı kitabesini bugüne kadar bir yerde çıkmamış olduğu için aynen alıyorum:
“Devr-i Hân Abdülazîz’de ki odur zıll-ı Hudâ - Cilvenâz Kalfa bu aynı yaptı
Hak kıldı atâ - Bende Şâkir âcizâne söyledim târîh-i tâm - Mâşaallâh çeşme-i
âb-ı hayât oldu binâ. Rebiülahir f î H.Sene 1281”
Bugün yeri garaj olan tekke kapısı önündeki İstanbul’un fethi yıllarına ait bir hatıra
olan Kavas Baba’nın mezarı muhafaza edildi. Revnakoğlu’nun tasvir ettiği Kavas
Baba’nın mezarından geriye ne ahşap sanduka ne de baş ucundaki büyük gül ağacı
kaldı, kitabesi dışında hepsi kayboldu. Mezar şimdi tekkenin Hatice Sultan Sokağı’ndan giriş kapısının soluna yerleştirilmiş, belediyece düzenlenmiş ve mezarın
kitabesi günümüze gelebilmiştir.
Şimdi bu boş arsanın üzerinde bir zamanlar var olan tekkeye dair müstakil bir bahis
açan Revnakoğlu, yukarıdaki bilgilerin bir kısmının tekrarı da olan şu girişi yapar
(232:19-22):

“Sertarîkzâde halifesi Nizâmî Tekkesi” de derler; eski bir adı da “Kavas Baba
Tekkesi”dir, sonradan “İsmail Efendi” yahut “Taşçı Tekkesi” denilmiştir. Edir-
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nekapı civarında Acıçeşme kurbünde Hatice Sultan Sokağı’ndadır. Evvelce
Kasapbaşı Mahallesi’nde Câmi‘-i şerîf sokağında idi, sonra Hatice Sultan Mahallesi oldu. Mukabele günü çarşambaydı.
Dergâh-ı şerîfin iki kapısı vardı. Cümle kapısı eski Helvacı, şimdiki Sofalı
Çeşme sokağındaydı; alt ucu bugünkü teşkilâta göre Hatice Sultan Sokağı’na
inmektedir. Yeri 25 ve 33 numaralı evlerin arasındaki arsadır. Cümle kapısı
gayet ziynetli olup önünde mermer sütunlar ve demir parmaklık vardı; tevhîdhânesi gayet büyüktü. Kapıdan içeri girince sağı tevhîdhâne, sol tarafı kahve
ocağı ve odalar, içerisinde hazneli bir çeşme, köşede makam postu, önünde
tahta parmaklık olup tekkenin ön kısmı da türbeydi. Balkan harbi sıralarında
yıkıldı ve enkazı satıldı; harem kısmı halen duruyor.
Taşçı Tekkesi’nin cümle kapısı Helvacı Sokağı’nda, harem kapısı da Hatice Sultan Câmi‘-i şerîfinin helâlarının yanına çıkan sokaktaydı. Kavas Baba’nın mezarı tekkenin kahve ocağının önüne rastlıyordu. Kavas Baba
Bayramiyye’dendir.
Etyemez’de Hasan Halîfe’nin yaptırdığı Kâdiriyye’nin Eşrefiyye kolundan diğer bir Taşçı Tekkesi daha vardır ki Gümüş Baba Dergâhı da denilmekle maruftur. Yine Kâdiriyye’den bir Taşçı Tekkesi, Kasımpaşa’da Selkapısı’nda olup
hâlen arsadır.
Arsasında etrafı taşlarla çevrilmiş, geniş toprak mezar üzerinde kısmen çökmüş harap ve ahşap bir sanduka, baş ucunda büyük gül ağacı; onun önünde 18 santim kalınlığında yeşil renkli, müstatil mermer taş, ortadan kırılmış,
kitabesi talik, üstünde fener ve mumlar: “Lâ ilâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn - Muhammedün resûlullâh sâdıku’l-va‘dü’l-emîn - Cennet-mekân
Ebü’l-Feth Sultân Mehemmed Han Gâzî (H. 856) - Hazretlerinin kavasbaşısının kabr-i şerîfidir. Binâ sene târîh 1278.”
Başında dal sikke tabir edilen yeşil tülbend sarılı kısa Mevlevî sikkesi, onun
üstünde de hırka-i şerîf yemenisi tabir edilen kenarları yazılı, ortasında kelime-i tevhîd işlemeli örtü bulunuyordu. Bu örtünün yazısı talikti. Tekkenin
arka sokağına doğru sağda duvara gömülü su haznesinin musluğu üstünde
kenarları zırhlı, kitabesi mistarlı, düz beyaz mermer taş, talik ile:
Devr-i Hân Abdülazîz’de ki odur zıll-ı Hudâ
Cilvenâz Kalfa bu aynı yaptı Hak kıldı atâ
Bende Şâkir âcizâne söyledim târîh-i tâm
Mâşaallâh çeşme-i âb-ı hayât oldu binâ (Rebiülahir 1281)
Acıçeşme kurbü Şeyh Seyyid Halil Nizameddin Dergâh-ı şerîfinin şeyhi İsmail
Efendi’nin zamanında müceddeden inşasına söylenilen tarih:
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Hazret-i Abdülazîz Hân âlemin ahyâsıdır
Çamaşır ustası onun Cilvenâz Kalfasıdır
Hak taâlâ ömrün efzûn eylesin tâ haşra dek
Böyle bir zikr-i ibâdethânenin ihyâsıdır
Tekye-i Şeyh Nizâmeddîn tevkîr eyleyip
Bâni-i sânîsi oldu tarz-ı nev inşâsıdır.
Pîr Nûreddîn Cerrâhî uluvvü’l-himmetin
Şeyh Nizâmeddîn Efendi ma‘nevî evlâdıdır
Şeyh İsmail Efendi sâhib-i seccâdesi
Pîr ola seccâdesinde sâlik-i takvâsıdır
Halka-i zikr târîh söyledim i‘mârına
Tekye-i Seyyid Nizâm’ın Cilvenâz inşâsıdır (H.1283)
Fahreddin Erenden, Envâr’ında tekkenin yakınlarında oturan matbuat mensuplarından Cavid adında
birisinin tekke haraptır diye belediyeye müracaat
ederek büsbütün yıkılmasına yol açtığını, kısa bir
süre sonra bu mahallede çıkan bir yangınla Cavid’in
akarları ve hanesinin yanıp yok olduğunu kaydeder.
Tekkenin Sofalı Çeşme Sokağı’na bakan cümle kapısının sağ cihetinde duvara gömülü su haznesinin
düz beyaz mermer taşı hâlâ duruyor. Kitabe, garaja
bu sokaktan girildiğinde hemen sağda, toprak zemine bitişiktir.
Cerrâhîlik, burada Seyyid Halil Nizameddin’in kendi
evini tekkeye dönüştürmesiyle faaliyete başladı. Halil
Nizameddin, Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi’den hilâfet almış; posta da asitanenin
şeyhi Abdüşşekûr Efendi posta oturtmuştu. Seyyid Nizam soyundan geldiği rivayet
edilen Halil Nizameddin Efendi (232:19), vefatına kadar burada beş yıl şeyhlik yaptı;
H.1189, M.1775-76 tarihinde ölünce dergâhın mihrabı önüne sırlandı.

Taşçı Tekkesi
(Halil Nizamî
Tekkesi)
yıkılmadan
önce tamiri için
çıkarılan yardım
talep bileti
(232:19)

Halil Nizameddin’in üç halifesi sırasıyla bu tekkenin post makamında bulundular:
Sertarîk Mustafa Sami Şevki Efendi (ö.H.1207, M.1792-93), Mustafa Aşkî Efendi (ö.H.1209,
M.1794-95) ve “Makarna”denilmekle meşhur Hafız Mustafa Efendi (ö.H.1219, M.1804-05).
Hafız Mustafa Efendi’den sonra Nureddin Asitanesi’nde sertarîklikleri de olan oğlu
Mehmed Salih Efendi (ö.H.1245, M.1829-30) ve onun oğlu Halil Aşkî Efendi (ö.H.1275,
M.1858-59), Taşçı Tekkesi’nde posta çekildiler. Halil Aşkî, asitanede 48 sene sertarîklik yapmış, Evrenos Dede’nin türbedarlığında da bulunmuştu. Revnakoğlu, “Futacı”
da denilen bu şeyhe dair notlarında onun için (232:19) “Pîr evinde postnişin Şeyh
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Abdülaziz Efendi’nin ilk halifesidir. Fevkalade güzel destar sararmış, şeyhinin giydirdiği feraceyi hiç arkasından çıkarmamış” der.
Tekkeye daha sonra Halil Aşkî’nin damadı Kayserili Şeyh Seyyid Osman Kemaleddin
Efendi geldi. Nureddin şeyhi Abdülaziz’in yedinci halifesi olan bu zat, tekkeyi H.1276
(M.1859-60)da bırakarak memleketi Kayseri’ye gitti ve orada vefat etti.
Halil Nizameddin’den sonra posta oturan ve mesleği taşçılık olan yedinci şeyh Seyyid
İsmail Aşkî Efendi, tekkenin yeniden inşasına muvaffak olduğu için burasının ikinci
banisi kabul edilir, tekkeye adını da verdi; Nureddin Asitanesi’nin hacet penceresinin bugünkü son şekli onun eseridir. Revnakoğlu onun için “İsmail Efendi’nin şişe
batırarak kulunç okumakta müsellem, mücerrep bir şöhreti vardı” bilgisini de verir.
Revnakoğlu’nun yukarıdaki notlarında da yer aldığı gibi İsmail Aşkî Efendi’nin (232:20)
“Tekke arsasının ortasında onun iki kat mermer zemin üzerine 98 santim yüksekliğinde,
yanları gayet sanatlı, ziynetli, nakışlı ve oymalı, kapaklı, dikdörtgen beyaz mermer
sandukası yer alıyordu, baş ucu yüzünde Halvetiyye tâc-ı şerîfi şeklinde istiflenmiş
güzel bir talik ile “Ya Allâh Hû - el-Halvetî - Nureddin el-Cerrâhî - Yâ Hazret-i Şeyh Kıtmîr-i bâb-ı evliyâ Şeyh İsmail - Sene 1310 (M.1892-93)” yazıyordu.
İsmail Aşkî Efendi kendi mezarının lahdini ölmeden yaptırmış, aynı mezara İsmail
Aşkî’nin vefatından sonra posta oturan küçük kardeşi Haffâf Şeyh Hacı Ali Efendi
de defnedilmişti. Bu mermer lahit şimdi tekkenin Hatice Sultan Sokağı’ndaki arka
giriş kapısının sağındadır.
İsmail Aşkî Efendi’den sonra postnişin olan kardeşi Haffâf Şeyh Hacı Ali Efendi (232:25),
Odabaşı’ndaki Kelâmî Tekkesi’nin şeyhliğinden gelmedir; kendisi Nureddin şeyhi
Galip Efendi’nin halifesiydi. H. 1322 (M.1905-06) tarihinde vefat edince ağabeyinin
lahdine sırlandı.
Burasının son şeyhlerinden Sertarîk Ahmed Rifat Efendi ancak yedi ay tekkede
ayin yürütebildi, şeyhliği veremden 1905-06’da vefatıyla son buldu. Bu zatla ilgili
Revnakoğlu şu bilgileri verir (232:25-26):

Sertarîk Ahmed Rifat Efendi (b. Hacı İzzet): Taşçı Tekkesi’ni Şeyh Hacı Ali
Efendi’nin mahlûlünden almıştır. Camcılar şeyhi Ali Rıza Hayrullah Efendi’nin halifesidir; Seraskerkapılı Hacı İzzet Efendi’nin oğludur. Nureddin
Asitanesi’nde sertarîk idi. Annesi Hasnâ Hanım’ın babası gümrük nazırı ve
Bursa defterdarı Ahmed Rifat Bey’dir ki Rifat’ın anne babasıdır, “Topal Rifat”
da derler; Mirâtü’l-Mekâsıd Fî Def‘i’l-Mefâsid adıyla bastırtılmış meşhur bir
kitabı Hicrî 1293’te bastırtılmıştır ve başka Bektaşilik’e dair telifatı da vardır.
Tekkenin meşihatinde üç beş ay kadar bulunduktan sonra H.1323’te vefat
etmiş ve Taşçı İsmail Efendi’nin ayak ucuna gömülmüştür. Babası Hacı İzzet Bey’in pederi Mustafa Efendi muhasebat dairesi dördüncü şube müdür
muaviniydi.
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Not: Bu Sertarîk Ahmed Rifat Efendi H.1309’da Seyyid Muhterem Efendi’nin
vefatıyla Nureddin Asitanesi’ne sertarîk olmuş ve bu hizmeti 19 sene sürmüştür. Kendisi meşhur Hattat Sami Efendi’nin çıraklarındandır. Taşçı Dergâhı’na şeyh olmazdan önce de Sarıgüzel’deki anne babası Ahmed Rifat Efendi’den kalma konağında zikir ettirirdi.
Tekkenin son şeyhi Sertarîk Rifat Efendi’nin oğlu Ahmed Hadi Efendi’ydi (232:27):

Nureddin Asitanesi son şeyh-i fâzılı Fahreddin Efendi’den tâç giymiştir. Nureddin şeyhi Yaşar Efendi’nin dervişlerindendi ve asitanenin son aşçısıdır.
Çocukluğunda kendine Eyüp Sertarîkzâde Tekkesi son şeyhi Hafız Râşid
Efendi merhum niyabet etmiştir. Binbaşı rütbeli askerî kâtiplerdendi; iyi devran ettirir, iyi de dua ederdi. Hicrî 1316’da doğmuştu. Son zamanlarda Suadiye’de oturmakta iken 1951 Temmuzunun sonlarında 52 yaşında irtihal eyledi.
18 Temmuz 1951 tarihli Cumhuriyet’te vefat ilânı şöyle çıkmıştı: “Edirnekapı’da Acıçeşme’de mülga Taşçı Tekkesi merhum şeyhi Rifat Efendi’nin mahdumu, Lv. Yzb.
Celâl Tarhan ve Tank. Üstgmn M. Ali Kaşıkçılar’ın kayınpederi, Dürnev, Selma, Faruk
ve Yüksel’in babası, 3. sınıf muamele memurluğundan emekli Ahmed Hadi Öner’in
17 Temmuz 1951 günü nerf-i dimâgîden Hakk’ın rahmetine kavuşması. Fatih’ten Edirnekapı’ya” (Ali Birinci, Vefat İlânları dosyasından)
Revnakoğlu, Fahreddin Erenden’in Ahmed Hadi Efendi için yazdığı vefat manzumesine
yer verir (232:27):

Hû
Kutb-ı âlem Pîr Nûreddîn’e mensûb pür-vefâ
Şeyh Ahmed Hâdî ya‘nî öyle bir dervîş-rızâ
Hazret-i Halîl Nizâmî Dergehi’ne şeyh idi
Hem hilâfetle olup sırr-ı tarîka âşinâ
Perde gitmişti gönülden niçe sırlar âşikâr
Vird-i ezkâra müdâvim çünkü her subh u mesâ
Bu fenâda Fahrî idi hep sevdiği şübhesiz
Kalmamıştı zerre-veş kalbinde hubb-ı mâsivâ
Vâlidinin yanında kasr-ı cennet medfeni
İşte makbûl olduğuna bu delîldir Fahriyâ
Hecr-i firkatle tefekkür eyler iken fevtini
Geldi dört nûr oldu “el-Hayyu’l-Gafûr” târîh ona
Sene 1370 9 Şevval. Tamiyelidir, 1366’ya 4 ilâve edilecek.
Bu tekkenin ikinci postnişini Mustafa Sami Şevki Efendi’nin Acıçeşme’deki bir hikâyesi,
Fahreddin Erenden’in hatıralarına şöyle geçer:
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Menkıbe-i âlîlerindendir ki beher sabah dergâhında sabah usulünden sonra Acıçeşme’ye karşı, bizim de yetiştiğimiz kahveci dükkânına çıkıp oturup
komşularıyla muhabbet etmek mu‘tâd-ı mürşidânelerindendi. Zamân-ı âlîlerinde İstanbul’da meşâhir-i mecâzibînden Yuvacı Dede nâmında bir meczup
olup elinde daima taşımakta olduğu cenaze gasline mahsus toprak bardaktan
herhangi evin kapısı önüne bir miktar su dökerse pek yakın bir zamanda o
evden cenaze zuhur ederdi. Günlerden bir gün aziz hazretleri kahvehanede oturmakta iken mezkûr meczup gelir, kahve ocağına elindeki bardakla su
döker ve ocağı söndürür. Kahveci Ali Ağa, hazret-i azîzin bendelerinden bir
derviş olduğundan “Aman şeyhim, küçük evlâtlarım vardır!” diyerek hazret-i
azîzin himmet-i âlîlerine iltica eder. Hazret-i azîz derhâl meczubun arkasından koşar, meczup ise koşmağa başlar. Aziz hazretleri, Edirnekapı önünde
meczuba yetişir, ensesinden tutar, kahveci dükkânına getirir ve zorla kahve
ocağını meczuba “Şenlendiriver” der. Meczup ocağı uyandırır, kahvehane kapısından çıkar, Edirnekapı’ya gitmekte iken yolda düşer ve irtihal eder. Hazretin bu eser-i kerâmetini müşahede edenler arz-ı şükrân ederler, “Memleketimizi belâdan halâs buyurdunuz” derler. Bu meczubun gezdiği sokakların
ahalisi heyecan içinde kalırlardı.
İlâve edelim, Etyemez’de Hasan Halîfe’nin yaptırdığı Kâdiriyye’nin Eşrefiyye kolundan
Gümüş Baba Dergâhı da denilen bir Taşçı Tekkesi ile yine Kâdiriyye’den Kasımpaşa’da
bir başka Taşçı Tekkesi daha bulunuyordu.

Sarmaşık Tekkesi
Kazasker Abdülkadir Efendi Tekkesi
Niyazi Mısrî Sokağı’na girince solda bugün bir yardım
kuruluşu olarak kullanılan Sarmaşık Tekkesi’nin,
diğer adıyla Kazasker Abdülkadir Efendi Tekkesi’nin
önündeyiz. (Karagümrük Mahallesi, 2484 ada, 24 parsel)
Fevzi Paşa Caddesi’nin bu tarafından Vatan Caddesi’ne kadar uzanan sahada vücut
bulan bir yığın tekkenin en eskisi buydu. Burası Kazasker Abdülkadir Efendi’nin
Üsküdar Celvetî Asitanesi’nde daha sonra şeyh olacak olan Sabûrî Efendi (ö.H.1130)
için yaptırdığı tekkedir. Hazret-i Hüdâî birkaç gün kaldıkları ve meydan açıp mukabele ettikleri için ikinci Celvetî asitanesi sayılırdı. Tekke 1859-60 tarihinde iyi bir
tamir görmüş, 1894 zelzelesinde yıkılmış, bir daha da yaptırılamamıştı. Bu tekkenin
arsası üzerinde bugün 1998’de büsbütün başka bir mimariyle kimsesiz çocuklar
için faaliyet gösteren bir bina yükseltilmiştir. Yan taraftaki ahşap harem binası, son
zamana kadar İsmail Hakkı Efendi’nin de oturduğu tekkenin meşrutası ve ayakta
kalan tek müştemilâtıdır.
Revnakoğlu, notlarına Muhyiddin Efendi’nin tomarından şu paragrafla başlar (117:43):

Banisi Şeyhülislâm Dürrîzâde Mustafa Efendi’nin cedd-i mâderîsi Kazasker Abdülkadir Efendi’dir; “Dede Çelebi” denmekle maruf Mehmed Sabûrî
Efendi’ye bina olunmuştur. Bânî-i müşârünileyh Edirnekapı haricinde Emir
Buhârî Zaviyesi’nde medfundur. İrtihali 1084’tür. Şeyh Sabûrî Efendi de Üsküdar’da Hazret-i Hüdâî postnişini Gafûrî Efendi’nin yanında yatıyor.
Yukarıdaki malûmata Revnakoğlu’nun tamamlayıcı ilâvesi şöyledir (174:43-44):

Cuma günleri mukabele olurdu, sonra perşembeye çevrildi.
Yeni kadastro teşkilâtına göre Neslişah Sultan Mahallesi’nde Niyazi Mısrî Sokağı’nda 1 numaradadır. Evvelce burası Tekke Sokağı idi. H.1276 tarihinde
mükemmel bir tamir görmüş, 1310 zelzelesinde yıkılmış, sonradan yaptırılmasına irâde-i seniyye çıkmış ise de Balkan harbi dolayısıyla inşaat yarıda
kalmıştır.
Asıl Sarmaşık Tekkesi burasıdır. Çevresindeki Ayşe Hatun Zaviyesi’nden başka etrafındaki bütün tekkeler sonradan yaptırılmıştır. Hazret-i Hüdâî burada birkaç gün oturdukları ve dolayısıyla meydan açıp mukabele ettikleri için
âsitâne-i sânî sayılır. Cümle kapısı tâkında yeşile boyalı müstatil uzun mermer kitabe: “Yâ Hazret-i Pîr Azîz Mahmûd Hüdâî kaddesallâhu sırrahu, ketebehu İsmail Hakkı 1276”

1050

Revnakoğlu’nun İstanbul’u

ALTINCI GÜZERGÂH

1051

Bu son cümleye Revnakoğlu, “25 Ağustos 1942 tarihinde tesbit ettiğim bu kitabeyi
yazmak için çıktığım merdivenden düşmüştüm, pantolonum yırtılmış, kendim de
hafifçe yaralanmıştım” notunu düşer.
Sarmaşık Tekkesi’nin neşesi Celvetîlikle başladı, arada farklı tarikatlara geçmişse de
kapanışı yine Celvetîlikle oldu. Posta geçip geçmediği belirsiz olan banisi Kazasker
Abdülkadir Efendi’den sonra tekkede sırasıyla denilen Kırımlı Kutb İbrahim Efendi
(ö. H.1247, M.1831-32), Şeyh Mehmed Tâhir Efendi (ö. H.1263, M.1846-47), Şeyh Hafız
Ahmed Sıdkı Efendi (ö. 1883) ve Hafız İbrahim Hakkı Efendi postnişin oldular.
Revnakoğlu, Muhyiddin Efendi’nin tomarında “Kırımlı Şeyh Halil Efendi” ismini, “Kutb
İbrahim Efendi” şeklinde tashih eder.
Yine tomarda Hafız Ahmed Sıdkı Efendi için “Mumaileyh sükûnetli, uzunca boylu,
Celvetî taçlı, güzelce bir adam idi. Hazret-i Hüdâî Hankahı’nda imamet ve hitabet
hizmetlerinde bulunurdu. Rıhlet, 4 Rebiülevvel 1300 (13 Ocak 1883) Pazartesi” bilgisi
yer alır. Revnakoğlu bu nota birkaç cümleyle şeyhin mezar kitabesini de ilâve eder
(117:45-56):

Şimdi Acıçeşme Karakolu’nun bulunduğu Beyazıt Bey Mekteb-i İbtidâîsi’nde
de hoca idi; taş mekteptir.
Sarmaşık Tekkesi haziresi, yeşile boyalı, talik yazılı, mistarlı düz mermer taş,
başında Celvetî tâc-ı şerîfi: “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî - Üsküdar’da def în pîr-i
tarîkat-i aliyye-i Celvetiyye Hazret-i eş-Şeyh Azîz Mahmûd Hüdâî kuddise
sırruhu’l-âlî âsitâne-i aliyyelerinde hitâbet hizmetlerinde iken ve bu makamın dahi seccâde-nişîni es-Seyyid eş-Şeyh Hafız Ahmed Sıdkı Efendi’nin rûhuna el-fâtiha, 4 Rebiülevvel 1300”
Tekkenin son şeyhi İbrahim Hakkı (Güner) Efendi’ydi. Hafız Ahmed Sıdkı Efendi’nin
oğlunu Revnakoğlu yakından tanır (117:47-48):

1322 tarihinden beri Edirnekapı Mihrimah Câmi‘-i şerîfi imam ve hatipliğini ifa ediyordu. 28
Ağustos 1958 Perşembe günü Bakırköy Akıl Hastahanesi’nde göçtü, Topkapı dışına sırlandı. Kendisini Sinâniyye ve Bektaşiyye meşâyihinden
“Müftü Baba” denilen Râmiz Dede gasleyledi, namazını da yine o zat kıldırdı. Beyazıt Bey Mektebi’nde babasının vefatından sonra muallimliği vardır. Karabaş Mahalleli Edhem Dedeefendi
merhum bu tekkenin devamlı zakirleri arasında
idi.
Revnakoğlu, hazirede bir başka mezarı da tesbit
eder:
Dergâhın haziresinde arkaya doğru mistarlı, düz
beyaz mermer şahide, başında işlemeli Kâdirî
müjgânlısı var: “Yâ Hû - Gelenler hep sabî geldi gidenlerden haber gelmez Bu bir ahvâl-i âlemdir giden gelmez, gelen bilmez - Tarîkat-i aliyye-i Kâdiriyye dervîşânından Sarmaşık Mektebi halifesi es-Seyyid Derviş Ahmed Efendi
rûhuna, 12 Şevval 1277”
Bir başka bu tekkeye mensup şahsiyetin mezarını Revnakoğlu, Edirnekapı’da tesbit
eder (116:264):

Sarmaşık
Tekkesi’nin son
şeyhi ve Mihrimah
Camii imamı Hafız
İbrahim Hakkı
Efendi

Edirnekapı dışında Hacı Yüzbaşı Baba’nın yanında olup talik yazılıdır, başında sikkeye benzer işlemesiz Nakşî tacı: “Hüve’l-Bâkî - Sarmaşık Mahallesi’nde Hakkı Efendi Dergâh-ı şerîfi hulefâlarından ve Cezayir muhacirlerinden
eş-Şeyh el-Hâc Ali Efendi’nin rûhuna fâtiha, sene H. 1301”

Oğlu Hafız İbrahim Hakkı (Güner) Efendi merhum, Süleymaniye Câmi‘-i
şerîfi devrhanbaşısı Hafız Ahmed Muhtâr Efendi kendisine akrabalığı münasebetiyle vekil nasb ve tayin olunmuştu. “Sarmaşık şeyhi Hakkı Efendi” derlerdi. 26 yaşında ve 3 Cumadelula 1329 (2 Mayıs 1911) tarihinde resmen şeyh
oldu. Tekkenin meşihati kendisine tevcih edildiği zaman 16 yaşında bulunduğundan 1320 yılına kadar Süleymaniye Camii’nde devrhanbaşı Hafız Ahmed Muhtar Efendi niyabet eyledi.
1301 tarihinde yedi yaşında iken Hüdâî şeyhi Rûşen Efendi’den dede tacı giymiş,
sonra Hüdâî Asitanesi postnişini Gülşen Efendi’den istihlâf edilmişti. Ayrıca
Hazret-i Hâşim Hankahı şeyhi Bandırmalızâde Mehmed Galib Efendi’den de
27 Recep 1320 (30 Ekim 1902) tarihinde kendisine teberrüken Hâşimiyye icazesi verildi. Şehremini Odabaşı’nda Firuz Ağa İbtidaî Mektebi hocası ve Hazret-i Sünbül zakirlerinden Yazmacı Hacı Mehmed Efendi’den hıfzını bitirmişti.
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Ahmed Kâmil Efendi Tekkesi
Acıçeşme’de Keçecipiri Mahallesi’nde Niyazi Mısri
Sokağı’nda 28 numaralı büyük binanın önündeyiz.
Yapıldığında da tekkenin nizam ve intizamı, şaşaası
herkesi hayran bırakan bu mekân Ahmed Kâmil Efendi
Tekkesi’ydi. (Karagümrük Mahallesi, 2524 ada, 53 parsel)
Silivri müftüsü Gürcü (Ahıskalı) Osman Efendi’nin küçük oğlu Ahmed Kâmil Efendi,
daha önce mensubu olduğu ve asıl adı Filibeli Hafız Mehmed Fehmi Efendi olan Hacı
Yüzbaşı Baba’nın bir müddet Süleymaniye’de Tiryaki Çarşısı’ndaki Hilâlci Hanı’ndaki zikir halkasına devam etmiş, kendisine “Nefes ile kafese rağbet etmeyeceksin!”
şartıyla hilâfet ve icazet verilince Sarmaşık’taki tekkesini yaptırana kadar burada,
Süleymaniye’de usul icra etmişti.
Ahmed Kâmil Efendi’nin şeyhi Yüzbaşı Baba’nın ilk hilâfeti Şa‘bâniyye’den Geredeli
Halil Efendi’den, son hilâfeti Miftâhü’t-Tefâsîr sahibi Nakşibendiyye’den Kütahyavî
Evliyazâde İsmail Hakkı Efendi’dendi. Yüzbaşı Baba 20 Ekim 1868’de öldüğünde
Edirnekapı haricinde La‘lîzâde Çeşmesi yakınlarına defnedildi. Revnakoğlu, bu şeyhin
mezarını “Edirnekapı haricinde birinci mezarcı kulübesinin arkasında talik yazılı,
başında Hamidî fesi, göğsünde destarlı ve işlemeli Nakşî tâc-ı şerîf (müjgânlı gibi)”
şeklinde tesbit eder ve kitabesine yer verir (116:254): “Hû - Kutbu’l-ârifîn gavsü’l-vâsılîn Geredeli el-Hâc Halîl Efendi hazretlerinin hulefâ-yı kudsiyyet-nümâsından ve
sultânu’l-ârifîn imâmu’l-âşıkîn müfessir-i Miftâhu’t-Tefâsîr Evliyâzâde Kütahyavî İsmail
Hakkı Efendi hazretlerinin turuk-i isnâ aşereden mürebbâ ve halîfe-i maârif-ihtivâsı
seyyid-i ehl-i yakîn hâssa süvârî yüzbaşılarından Filibevî es-Seyyid el-Hâc Hafız Fehmî
Efendi hazretlerinin rûh-ı celîl-i mukaddeseleriçün rızâen lillâhi taâlâ el-fâtiha. H.
Sene 1285 fî yevmi salı gurre-i Receb [20 Ekim 1868]”
Ahmed Kâmil Efendi, şeyhinin şeyhi olan İsmail Hakkı Efendi’nin adına tekkesini
Edirnekapı’da bu mahalde inşa etti. Posta-Telgraf vezne kâtibi Hasan Efendi’den daha
önce burada bulunan harap konak yavrusunu satın alıp konağı yıktırdıktan sonra
tekkeyi kendi mülkü olarak bu arsa üzerinde 1877-78 tarihinde yaptırmış ve nihayet
2 Nisan 1880’de vakfiyesini de tanzim ederek faaliyete başlamıştı. Vakfiyesinde bir
zamanlar bu tekkeden önce burada bir Rifâ‘î tekkesi mevcut olduğu yazılıdır.
Tekke esas olarak Nakşibendiyye usulünü takip etmekle beraber Ahmed Kâmil’in diğer
tarikatlardan, Kâdiriyye, Desûkiyye, Sa‘diyye ve Şâzeliyye’den birtakım unsurları da
ayin ve zikir muhtevasına karıştırmasıyla halk arasında adı “Şeyh Türlü”ye, tekkesi
de “Şeyh Türlü’nün Tekkesi”ne çıkmıştı. Şeyhin, Murad Molla şeyhi Mehmed Ârif
Efendi’den de ayrıca icazetnamesi vardı.
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Defter-i Hakanî kâtiplerinden Şeyh Kâmil Efendi’nin yaptırmakta olduğu tekkenin
ağır masraflarını karşılamak için çalıştığı dairede bazı tapu kâğıtlarına sahte mühür
uydurduğu, birtakım yolsuzluklara bulaştığı iddia edilmiş, bu töhmetten şeyh iki
sene kadar ceza almıştı. Daha sonra şeyh postahâne-i âmireye memur olarak devam
etmiş, maaşı sekiz yüz kuruşken masrafı dört beş yüz lira tutan bu zaviyeyi yaptırmıştı.
Maaşı ve masrafı arasında telafisi imkânsız mesafe dedikodulara meydan veren bu
tekkenin şeyhi 1894’teki büyük depremin kırkıncı gününde, 13 Ağustos 1894’te salı
günü vefat etti, tekkenin türbesindeki büyük sanduka onundur.
Edebî tarafını ortaya koyduğu matbu bir divançesi olan Kâmil Efendi’nin bazı ilâhîleri
bu tekkenin aynı zamanda zakirbaşısı olan Zekâî Dede tarafından bestelendi. Ahmed
Kâmil en-Nakşîbendî, yakın temas kurduğu Zekâî Dede’den yılan zehirlerine tesir
etmek için okunacak bir havas icazetnamesi de aldı.
Kâmil Efendi’nin vefatından kısa bir süre sonra onun sandukasının önündeki kandilden çıkan bir yangında dergâh birdenbire tutuşmuş, tevhîdhane yanmıştı.
Tekkedeki sandukasında talik edilmiş levhada şunlar yazıyordu (116:241):

Hû
Edeble kıl ziyâret bu makâm-ı Şeyh Kâmil’dir
Delîl ü pîşvâsı zümre-i lâ-havfe dâhildir
Kemâlât u kerâmâtın hüveydâ eyler âsârı
Ulûm-ı akdesi câmi‘ füyûz-ı Hakk’ı hâmildir
Rümûzât-ı Bahâüddîn Şâh-ı Nakşbendî’ye
Olup âgâh-ı ma‘nâ iltifât-ı pîre nâildir
Bu dergâh-ı muallâda mürîdân u muhibbâna
Onun eltâf-ı rûhâniyyeti sârî vü şâmildir
Devâdır işbu âlî türbenin hâk-i ıtırnâki
Açar her dîde-i a‘mâyı tûtyâya muâdildir
Aman şeyhim sezâ-yı himmetindir bu hakîr benden
Hevâ-yı nefs ile hayrettedir çün aklı zâildir
Hadîs-i “feste‘înû” sırrına tâbi‘ olup Behcet
Huzûrunda diler irşâdını lutf eyle sâildir
Revnakoğlu, yukarıdaki manzumenin altına (116:242): “Manzumenin sahibi Behcet
Bey’e “Matbaacı Behcet” derlerdi. Seyyid Velâyet Tekkesi şeyhi Sa‘îd Efendi’nin
dervişlerindendir. Şeyh Ahmed Kâmil Efendi’nin vefatına Musullu Hafız Osman
Efendi’nin de tarihi vardır. Tarihi söyleyen Behcet Bey de Ahmed Kâmil Efendi’nin
dervişlerindendir, Defterhanede mümeyyiz muavini idi; saraylar müdürü Sezai Bey’in
ağabeyidir” notunu düşer.

ALTINCI GÜZERGÂH

1055

