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‹STANBUL’UN G‹R‹fi KAPISI EYÜP...

Bu y›lki yaz›m›za son toplant› ve kitab› olmas› sebebi ile daha
önceki kitaplar›m›zdan(dokuz ciltten) k›sa al›nt›lar yaparak bafl-
lamak istiyorum.

Birinci kitab›m›za flöyle diyerek bafllam›flt›k;
“Son derece h›zl› bir de¤iflimin yafland›¤› ülkemizde, in-

sanlar›m›z gibi flehirlerimiz de h›zl› bir kimlik bunal›m› ya-
flamaktad›r.‹slam aleminin ve Osmanl›’n›n gözbebe¤i olan
tarih kentimiz ‹stanbul’umuzun Eyüpsultan ilçesi de bu
erozyondan nasibini alm›flt›r.

Osmanl›’n›n dini ve sivil mimarisinin nadide örnekleri-
nin kal›nt›lar›n› içinde bulunduran bu kutsal belde, Türk-
lerin ilk yerleflim merkezi olma özelli¤ini de kendisinde
bulundurmaktad›r.

Osmanl› ruhunun rakikli¤ini, nezafetini, zerafetini tüm
eserleriyle yaflatan ve yans›tan Eyüpsultan…içine girildi¤inde
insana huzur ve mutluluk bahfleden, ç›k›ld›¤›nda ise hasret ve
özlem veren Eyüpsultan….

Bizler tarihten bugüne kalan bütün eserleriyle Eyüpsultan’› yeni-
den Osmanl› kenti haline dönüfltürürken, insan›m›za da ecdad›m›z› tan›t-
mak istedik.Bu anlamda ümit ediyoruz ki, belediyemiz yay›n› olan bu güzel eseri
okuyarak Eyüpsultan’› daha çok sevecek, geçmifle daha çok sahip ç›kacaks›n›z.Bu
belde-i tayyibede yaflaman›n ayr›cal›¤›n› tadacaks›n›z. 

Bu k›ymetli eser otuza yak›n araflt›rmac› ve ilim adam›m›z›n I. Eyüpsultan Sem-
pozyumunda sunmufl olduklar› tebli¤lerinden bir demettir.Bu nadide GÜLDESTE’yi
sizlere bir kitap halinde sunman›n mutlulu¤unu yafl›yorum”.

‹kinci cildimizde flöyle demifltik;
“Eyüpsultan, ‹stanbul’umuzun girifl kap›s›d›r.Tafl›d›¤› misyon itibariyle kültürü-

müzde önemli bir semboldür.Bizim medeniyetimiz, ‹stanbul’la Eyüpsultan’da bu-
luflmufltur…Gerçeklefltirdi¤imiz sempozyum ve (onun kitab›) sadece bir semtin ta-
rihine için de¤il,genel anlamda flehir tarihçilerinin,‹stanbul tutkunlar›n›n, Osman-
l›-Bizans,Genel-Türk Tarihi araflt›rmac›lar›n›n da her zaman baflvurma ihtiyac› du-
yacaklar› bir köfletafl› olacakt›r.”

“Bizler sempozyumu “ yukar›da zikretti¤imiz gerekçelerle” yapt›k.Art›k bu gü-
zel toplant›da sunulan tebli¤lerin yer ald›¤› kitapla karfl›n›zday›z.‹nflallah, her biri
bir di¤erine rüçhaniyet arzetmeyen çok de¤erli tebli¤ler ve bunlarla ortaya konan
düflünceler, çoraklaflan ülkemiz kültür iklimine (inflallah) bir çi¤ tanesi gibi dü-
fler.Çi¤ tanelerinin bir dere, bir akarsu, bir nehir olup, denize oradan da okyanusa
dökülmeyece¤ini kim söyleyebilir?”

Üçüncü kitab›m›zda cümlelerimizi flöylece kurmufltuk;
“fiu anda ihtiyac›m›z olan fley, tarihin zenginliklerinden beslenen, gelene¤i kri-

tik ederek devam ettiren, evrensel olana kat›lmaya ve ona yeni unsur ve boyutlar
katmaya haz›rlanan bir Türkiye var. Bu ülke topraklar› üzerinde, Roma, Bizans ve
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Türk-‹slâm medeniyetlerinin kültürel etkilerini hala görmek mümkün-
dür. Böylesine büyük bir zenginli¤i dünya ile paylaflmak ayr›cal›k-

l› bir gururdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece bir ilçesi olan
Eyüp’ümüz, bütün bu de¤erleri içinde yaflatan tarihi bir

kentimizdir. De¤erlerimizi ülke ve dünya insan›yla pay-
laflmay› arzulad›k. Onun içindir ki, k›rk›n üzerindeki bu
heyet-i ilmiyyenin kat›l›p ve takdim etmifl olduklar›
bildiriler daha da önem kazanmaktad›r. Dünya kültür
havzas›na hangi ülke, kültür de¤erlerini en iyi flekilde
takdim ederse hiç kuflkusuz kültürel etkiyi de o ülke

elinde tutacakt›r.”

Dördüncü ciltte flunlar› dile getirmifltik;
“‹flte biz dört y›ld›r Eyüp’te bu sorular› soruyor, cevaplar

bulmaya çal›fl›yoruz. ‹nsanlar›n yeryüzündeki en büyük tecrü-
belerinden say›lan ‹slam medeniyeti, Roma (ve Bizans) Medeniyeti,

M›s›r Medeniyeti, Yunan (Helen)  Medeniyeti üzerine yo¤unlaflan diri ve dolu
beyinler önümüze çok zengin harita ve halitalar sunuyorlar. Tarih, sanat, kültür,
medeniyet üzerine beyin f›rt›nalar› estiriyorlar.”   

“21.Yüzy›lda rotam›z›n ne olaca¤›, biz kimiz,nereye aitiz, nereye gidiyoruz?” So-
rular›na, yeni sorularla ama cevaplar›n› da sunarak eklemeler yap›yorlar.Konuflan,
yazan, tart›flan, paylaflan ve üreten insanlar olarak, ülke insan›m›z›n be¤enilerine
“numune-i intisal” sunuyorlar. Zengin tarih birikimi ve donan›m›na sahip ülkemin
insan› o büyük sa¤duyusu ve hassasiyeti ile kendine uzat›lan “dostluk elini” sayg›
ve sevgi ile kabul ediyor. Ve ben bütün bunlar›n gerçekleflmesinde küçük bir katk›-
s› olmufl birisi olarak müthifl heyecan ve keyif duyuyorum.

Beflinci Sempozyum kitab›nda flunlar› demifltik;
“Befl cilt eser…2500 sayfaya yaklaflan hacim. 200 konu. 200

tebli¤ci. 300’e yak›n görsel malzeme. Âdeta bir külliyat. Bü-
tün bunlar de¤erli bilim adam› ve araflt›rmac›lar›m›z›n yo-

¤un gayretleri ile gerçeklefliyor. Hedefimiz belli. Medeni-
yet. Dün büyük medeniyetin verimleri ne ifade ediyorsa
bugün de bizim için ayn›s›n› ifade ediyor. Dünya ve olay-
lara medeniyet olgusuyla yaklafl›lmad›¤› sürece ne fert
olarak ne de toplum / millet olarak dünya sahnesinde

k›ymeti harbiyemiz olabilir.”
“Anlat›yoruz yaz›yoruz. Devam› geliyor, bitecek gi-

bi de¤il. Hala bafl›nday›z. Sürekli Eyüp’ü keflfediyoruz. Uzun
meflakkatli ama gönendirici bir yolculu¤a ç›kt›k hep birlikte.

Eyüp’te her ad›m at›flta, her bir izlekte yeni, farkl› ama nitelikli ama
özgün kültürel mirasla karfl›lafl›yoruz. Biz kendisine yaklaflt›kça Eyüp’te bize

aç›l›yor. O aç›ld›kça biz seviniyoruz.”

Alt›nc› cildimizde flunlar› dile getirdik;
“Yaz›ya geçirilmemifl bilgi zamanla unutuluyor, kayboluyor gidiyor. Bugün tek-

nik imkanlarla (bilgisayar, mikro film, video v.s)her türlü faaliyet kayda geçiriliyor

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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depolan›yor, arflivleniyor ve insanl›¤›n hizmetine sunuluyor.
Dünyan›n say›l› kültür merkezlerine bir tuflla ulafl›yor, sa-
y›s›z bilgileri edinebiliyorsunuz.”

“Biz bugün Eyüp’e ait bilinmesi gereken ne varsa
hepsi kayda geçsin istiyoruz.Yaz›l› ve görsel ola-
rak. Bu meydanda Eyüp Sempozyum’lar›n›n mün-
derecat›nda bulunan bulunan Eyüp’e ait bilgiler,
tarihe bir kay›t düflmek oldu¤u gibi, insanl›¤›n
ortak kullan›m›na sundu¤umuz bilgi numûnele-
ridir diye de düflünüyoruz. ‹nflallah hem internet
ortam›nda hem de tan›nm›fl belli bafll› (ulu-
sal/uluslararas›)kültür merkezlerinde Eyüp Sem-
pozyum kitaplar›m›z›n bulunmas› için çabalar›m›z
sürmekte. ‹stiyoruz ki sahip oldu¤umuz bu güzellikler
tüm insanl›¤›n olsun.”

“Güzeller güzeli yurdumuzun mûtena bir köflesinden yakt›¤›-
m›z bu ›fl›¤›n, yurdumuzun di¤er köflelerinden ›fl›klarla birleflip kocaman bir ayd›n-
l›¤a dönüflmemesi için hiçbir neden yok. Yeter ki o malum sinerjiyi yakalam›fl ola-
l›m. Sizlerden istedi¤imiz bu kitab› (di¤er kitaplar›) karanl›¤a karfl› yak›lm›fl bir ›fl›k
olarak kabul etmenizdir. Bu kabul sizleri ve bizleri bugünlerde (yani kat› kasvetin
yo¤un oldu¤u) ayakta tutacak en güzel bir umut kayna¤› olaca¤› kanaatindeyiz.”

Yedinci kitapta flunlar› ele alm›flt›k;
“Belediye’mizin 1997 y›l›ndan beri düzenledi¤i, bu y›l yedincisi yap›lan ve kitap-

laflt›r›lan Sempozyumlar tarihimize ve kültürümüze sahip ç›kma aç›s›ndan çok
önemli.

De¤erli ilim ve kültür adamlar›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bu Sempoz-
yumlarda Eyüp’ün meseleleri masaya yat›r›larak tart›fl›l›yor. Say›s› yüzleri bulan
tebli¤ler sayesinde zengin bir çeflit envanter ortaya ç›k›yor ve tarihi de¤erler kayda
geçiyor. Sunulan tebli¤ler kitaplaflt›r›l›yor. 

Sempozyumlar baz› y›llar özel bölümler halinde haz›rland›. 1999 y›l›nda (dör-
düncüsü) Osmanl› Devletinin Kuruluflunun 700. y›l›n’a tahsis edildi. 2002 de yap›lan
(alt›nc›s›) Eyüp’lü Meflhurlar’a ayr›ld›. 2003’te yap›lan (yedincisi) ‹stanbul’un fet-
hi’nin 550. y›l›n’a ithaf edildi.

Sempozyumlar tertip edilirken, her y›l klasik ve modern tarz› içren üsluplarda
birçok sergi aç›ld›. Hat, Tezhip, Ebru, Foto¤raf, Gravür, Kartpostal, Resim gibi. Ne-
rede ise toplant›larla özdefl hale gelen sergiler Türk Kültürü ve Sanat›’na da katk›
olarak nitelendirilebilir.

Sempozyum kitaplar›m›z Kültür/Sanat/Bilim dünyam›zda bir köfle tafl› niteli¤in-
de olaraktan yerini al›rken bu anlamda çal›flma yapacaklara da numune teflkil ede-
ce¤i kanaatindeyiz.

Bir benzetme yap›lacak olursa; flayet Eyüp yansa y›k›lsa tarumar olsa, bu müba-
rek ve muazzez beldeyi yenibafltan kurmak için elimizde belge, bilgi ve doküman-
lar mevcut olmal›. ‹flte bu anlamda Sempozyum metinleri Eyüp’ün gelece¤ine at›l-
m›fl sa¤lam temeller olarak de¤erlendirilebilir.

Ülkemizin sayg›n kurulufllar›ndan, üniversitelerden örne¤in Y›ld›z Teknik, Ha-
cettepe, Bilkent, ‹.T.Ü, Mimar Sinan, Marmara, Kültür, ‹stanbul Üniversitesi, Ata-
türk Üniversitesi, 100.Y›l Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uluda¤ Üniversitesi, Ga-

Baflkan›m›z
Ahmet Genç 10

y›ll›k sempozyum
çal›flmalar›n› mis-
afirlere anlat›yor
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latasaray Üniversitesi’nden birçok bilim adam› kat›ld›. Gazeteci, yazar, araflt›rma-
c›, sanatç› bu çal›flmalarda yer ald›. Dolay›s›yla yedi ciltlik Sempozyum kitaplar› ay-
n› zamanda ülkemizin birikimini yans›tmakta.

Semavi Eyice, ‹lber Ortayl›, Zeynep Ahunbay, ‹skender Pala, Harun Bat›rbay-
gil,,Gündüz Gediko¤lu, Burçak Evren, Örcün Bar›flta, Harun Karpuz, Baha Tan-

man…gibi simalar›n yaz›lar›n›n yer ald›¤› kitaplar›m›z; di¤er yönden de; nitelik-
li kamu ve özel kurulufllar›n ülkemiz de az da olsa var oldu¤unu ve bu-

nun yan›nda ülkemizde dünya çap›nda bilim adam› var oldu¤u gerçe-
¤ini de ortaya koymaktad›r.

Biz ç›tay› sürekli yüksek tuttuk. Hem organizasyonlardaki
kalite, hem de yay›nlar›m›zdaki nitelikle ülke standartlar›n›

zorlamakla yetinmedik. Kitabi olan bilgi, belge ve doküman-
lar› sanal ve dijital ortama tafl›d›k. Yay›nlad›¤›m›z tüm Sem-
pozyum  kitaplar›n› CD ortam›na tafl›d›k. Hem Belediye web
sitemizde, hem de sizlere sundu¤umuz CD’lerle Eyüp’e ilifl-
kin çok de¤erli bilgilere kolayca ve k›sa yoldan ulaflabilirsi-
niz.

Bizler Eyüp’e ait her ad›m at›fl›m›zda att›¤›m›z ad›m›n,
Eyüp’lülük bilincimize ne katt›¤›n›, ve ne kataca¤› düflündük.

‹stedik ki Sempozyum kitaplar›m›z, Eyüp’te yaflayan aziz
Eyüplü hemflehrilerimizden bafllayarak, ‹stanbul’umuza, ül-

kemize hatta tüm dünyaya EYÜP GERÇE⁄‹N‹ anlat›r. Dolay›s›y-
la bizim ve hepimizin gündeminde “Eyüp Gerçe¤i” sürekli olarak

kal›r.

Bu ba¤lamda Eyüp Sempozyum metinleri özgün, kal›c› ve yerli
muhteva ve motifleri içermesi hem yerel hem de evrensel olarak kapsamak-

ta dolay›s› ile bu ülkede ne, nas›l yap›lmal› sorusuna net bir cevap teflkil etmekte.
Sevgili Eyüplüler bütün ‹stanbul’u bir yüzük kabul etsek, Eyüp o yüzü¤ü taçlan-

d›ran ve anlaml› k›lan yakuttan bir taç gibidir.
Medeniyet paydas›na kat›lm›fl nice güzellik ‹stanbul mahreçlidir. ‹stanbul ve

Eyüp medeniyet ana fikrimizin mekan tutmufl hali gibidir.
Eyüp’te var olan de¤erleri ifade etti¤i büyük potansiyeli ile günümüzün uygarl›k

yar›fl›nda hak etti¤i yere tafl›mak için yeni bir dönem daha bizi bekliyor.
Bunu için 2023 Eyüp için öngördü¤ümüz büyük dönüflümü yak›n, orta ve uzun

vadeli projelerle oluflturmufl bulunuyoruz. Bu projeler, zihnimizdeki modern ve ya-
flanabilir Eyüp tasavvurunun deyim yerindeyse prototipidir.”

Sekizinci Sempozyum sunufl yaz›s›nda flöyle demifltik;
“Özetle Türkiye’nin de, bölgemizin de gerçek anlamda siyasi,askeri,ekonomik

ve kültürel özgürlü¤üne kavuflabilmesi, zengin insan ve özellikle de do¤al kaynak-
lar›n› bizzat bölge halklar›n›n kullanabilmesi Türkiye’nin medeniyet misyonu pro-
jesini hayata geçirmeye  bafllamas›ndan geçiyor. Art›k ayaklar›m›z› yere basmas›n›
ö¤renmek ve tarihte tatile son vermenin ve tarihi özne olarak bizim yapmam›z›n
yollar›n› araflt›rmak zorunday›z. Bunun anahtar›, Türkiye’nin medeniyet misyonu-
nu üstlenmesi ve yeni bir yörünge oluflturmas›d›r.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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Son cümleden hareketle bu sene (May›sta) yapt›¤›m›z VIII. Sempozyum’un me-
tinleri ve bu metinlerin kitaplaflt›r›lmas› bizim yukar›da bahis konusu etti¤imiz me-
deniyet ba¤lam›nda hangi düzlem ve izlek üzerinde oldu¤umuzu ortaya koymakta-
d›r.

Sekiz y›ld›r 400’e yak›n tebli¤ ile (8 cilt kitap) Eyüp’ün Tarihi, Kültür ve Sanat›n›
enine- boyuna masaya yat›r›p didik didik ediyoruz. ‹stiyoruz ki Eyüp’te bilinmedik
bir fley kalmas›n. Bunun ne denli zor oldu¤unu bildi¤imiz gibi, zora talip olman›n-
da ne kadar netameli bir fley oldu¤unu elbette bilmekteyiz.”

Geçen y›l dokuzuncu kitab›m›zda ise flunlar› vurgulam›flt›k;
“Bizim dünyaya yeniden esasl› fleyler verebilmemizin yegâne yolu, köklü bir ruh

ve ahlak medeniyeti olan ‹slâm medeniyetini yeniden hayata geçirecek bir özgüve-
ne ve donan›ma sahip olmam›zdan geçiyor. 

Pergelin sabit aya¤›n› ‹slam’a basmam›z ve pergelimizi flafl›rma gafletine düfl-
mememiz gerekiyor. Kültürde, sanatta, düflüncede, siyasette e¤er dünyaya e¤er
difle dokunur bir fleyler söyleyeceksek bunun tek yolu iddia sahibi olmakt›r. Bizim
iddia sahibi olmam›z› mümkün k›labilecek tek fley ‹slam’d›r.” 

“Evet bu genel de¤erlendirmelerden sonra geçti¤imiz y›l›n genel havas›n› yan-
s›tan konu ak›fl› ile yaz›m›z› sürdürcek olursak; ülkemizdeki kültürel deformasyo-
nun önüne geçmek için çok acil önlemler gerekiyor. Resmi ve özel kurumlar›n,
hatta gücü ve akl› yeten herkesin ve her kurumun acilen bu hususta “yerli” bir du-
rufl sergilemesi gerekiyor. Zira bu gidiflat sürer ise, üzerinde yürüdü¤ümüz toprak-
lar ve zeminin “kayganlaflmas›” uzak bir ihtimal olabilir.”

“‹flte bizler bu anlay›flla ve bu minval üzere bu ülkenin sesini, rengini, kokusu-
nu güçlü bir avaze ve sayha gibi harflerden kurulu binlerce cümleyle, çürümenin
önüne geçsin diye siper ediyoruz. Ciltler dolusu yay›n› bu anlay›fl üzere ebediyete
yaz›lm›fl birer mektup addediyoruz ve medeniyet dirilifline temel teflkil etmesini
umuyoruz.”

Bütün bu k›sa ve genel de¤erlendirmelerden sonra (ülkemize ve dünyaya ilifl-
kin) flu söylenebilir; ülkemizin ve insan›m›z›n siyasette, d›fl politikada, ekonomide,
sanatta, bilimde, edebiyatta, kültür alan›nda sosyal hayatta çevresi için; hatta bü-
tün dünya için bir cazibe merkezi olmas›n›n mümkün oldu¤u , bizim Eyüp’te verdi-
¤imiz “dünya standart›ndaki” katk› ve daha nicelerinin “Büyük Türkiye” için sa¤lam
zeminler teflkil etti¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz.10 y›ld›r yapageldi¤imiz bu
çal›flmalar›m›z›n özü, tarihiyle ve de¤erleriyle bar›fl›k, bugünü gelece¤e tafl›makt›.
Ve bugün gayemize ulaflman›n mutlulu¤unu tafl›yoruz. fiüphesiz gelecek nesiller
bu çal›flmalar›m›z›n de¤erini daha iyi idrak edeceklerdir.

Dünyan›n merkezi Türkiye, Türkiye’nin kalbi ‹stanbul’da at›yor. Ve Eyüp ‹stan-
bul’un girifl kap›s› olarak yeni, yepyeni fetihler müjdeliyor.

Bizleri 10 y›ld›r ç›kt›¤›m›z zahmetli ama bereketli yolculukta yaln›z b›rakmayan
tüm dostlara baflta; Prof.Dr. Örcün Bar›flta ve Gündegül Parlar Han›m olmak üze-
re 500 e yak›n kat›l›mc›ya (bilim/sanat/kültür/medya camias›) flükranlar›m› sunar-
ken mesai arkadafllar›ma da bu yorucu u¤rafllarda gösterdikleri özveriden dolay›
tekrar teflekkür ediyorum.

Yeni ve farkl› çal›flmalarda bulunmak ümidi ile sayg›lar sunuyorum. 

Ahmet GENÇ
Eyüp Belediye Baflkan›
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10 YILIN H‹KAYES‹

Söylemesi kolay, ama idraki bir hayli güç olan cümle; “10 y›l ne çabukta
geçmifl!”. Belki öyle. Ama 10 y›l› gerçekten idrak edenler aç›s›ndan – yani

bizler- çok yorucu ve hatta y›prat›c› bile oldu diyebilece¤imiz flekilde gel-
di, geçti.

Bizim sadece sempozyumlar plan›nda yapt›¤›m›z çal›flman›n 10
y›ll›k hikayesi yok. Di¤er çal›flmalar›nda elbette kendine ait hikayeleri
var. Ama bunlar baflka bir yaz›n›n konusu. Biz flimdi kendi hikayemizi,
yani sempozyum’umuzu anlatmaya bafllayal›m.

Bir seri (dizi) olmas›n› arzu etti¤imiz “Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüpsultan Sempozyumlar›”, bizim hedeflerimiz do¤rultusunda –flok flü-

kür- sapmadan bu güne ulaflt›. Hem toplant›lar›n haz›rlanmas›, gerçekleflti-
rilmeleri hem de sempozyum sonras›, bazen 50’ ye yak›n bazen de daha fazla

tebli¤in muhtevas›na yak›fl›r nitelikte bas›lmas› elbette ki bizim bafl›ndan beri “tez-
gaha koydu¤umuz” düflüncelerimizdi.

1997-2006 y›llar› aras›nda yapt›¤›m›z bu çal›flmalar›n muhasalas›n› (özet ve de-
¤erlendirmelerimizi), dört de¤iflik kalemden (tebli¤ olarak) içeride okuyaca¤›n›z
için ben ayr›ca uzun uzun dökümler yapmayaca¤›m. K›saca flunu söyleyebiliriz:
2006’dan itibaren bir projeksiyon tutmak gerekir ise, bir 50 y›l, hatta 100 y›ll›k pe-
riyotta Eyüp’e iliflkin bilgi-belge ihtiyac› duyan her kiflinin mutlaka, ama mutlaka
müracaat edece¤i mehazlar (kaynaklar) oluflturdu¤umuz kanaatindeyim. Bu
önemli birikimin, ülkemiz bilim kültür/sanat›na çok ehemmiyetli bir katk› ve hatta
insanl›k kültürüne de mütevaz› bir katk› olabilece¤ini gönül huzuru ile söyleyebili-
riz.

Burada bizi memnun edecek geliflme flu olabilirdi; 10 y›ld›r yay›nlad›¤›m›z eser-
lerle ilgili, ilgili kesimlerden (camiadan) müspet-menfi de¤erlendirmeler gelsin.
Ülkenin, çorak ilmî tenkit ortam› içinde bunu beklemek hayal. Ama bu beklentimi-
zin sürdü¤ünü belirtmeliyim. Çünkü nehir ak›p gidiyor. Bizler halâ Eyüp’ün ak›p gi-
den tarihine ç›k›nt›lar yapmay› sürdürece¤iz. Bu yönde yap›lacak uyar›lar ve ilâve-
ler elbette ki suyun debisini art›racakt›r.

10. ve son toplant› (ve kitap) olaca¤›n› ilân etti¤imiz için bu son sempozyum ki-
mi burukluklar› içinde tafl›d›. Belediye Baflkan›m›z Ahmet Genç bey bunu fark ede-
rek “ tamam bu seri burada nihayetleniyor. Uluslararas› plânda ve Eyüp’e farkl› na-
zarlar›n at›laca¤› lokal (spesifik) toplant›lara devam edece¤iz” demesi kafalardaki
kimi mübhemiyetlere ilaç gibi geldi. Bizlerde Baflkan›m›z›n bu iflaretinden cesaret-
le uluslararas› ve lokal toplant›lar için haz›rl›klar›m›z› sürdürüyoruz.

Yaz›m›za tekrar dönelim...
Art›k vazgeçilemeyenler haline gelen sempozyum aç›l›fl› seremonileride bir

hayli renkliydi. 1997’de kurdu¤umuz Mehteran-› Eyüpsultan’›n kös na¤meleriyle
sabah mahmurlu¤unu  üzerinden atan de¤erli misafirler Baflkan›m›z›n “hofl geldi-
niz” nidas› ile kordela kesmeye yöneldi.

Bu sene toplant› yerimiz “Prof. Dr. Nezih Eldem fiehir Müzesi” idi. 2005 A¤us-
tosunda yitirdi¤imiz de¤erli bilim adam›, mimar ve müzeci Nezih Eldem hocam›z›n
hat›ras›n› yaflatmak için Baflkan›m›z›n teklifi ve Eyüp Belediye Meclisinin de kabu-
lü ile müzemize Nezih Eldem ismini verdik. Eyüplüler, Eyüp afl›¤› de¤erli hocalar›-
na gereken teveccühü gösterdiler ve onu ebedi olarak yaflatacaklar› bir kültür bi-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Ahmet Genç, Örcün
Bar›flta hocam›za Eyüp’e

fahri hemflehrilik berat›n›
(Eyüp k›rklar› belgesi)

takdim ediyor

nas›na ad›n› koydular. Bizler bu son toplant›y› orada yaparak esasen tedaisi –ça¤-
r›fl›m›- çok olan bir ifle de imza atm›fl olduk. Hem müzemizi anlatt›k, hem hocam›-
z› yâd ettik. Hem Eyüp’ü ve Eyüplüleri bu güzel olay›n içine dahil ettik. Sergi
ve toplant›larla mekan› fonksiyonel bir biçimde izleyicilerin takdiri-
ne sunduk. Velhas›l bereketli bir toplant› için müze, bizlere 3
gün süre ile mekânl›k etti.

Baflkan ve de¤erli misafirlerimizin kat›l›m› ile 7 adet
sergiyi açt›k. Bizim y›llard›r dostlu¤undan memnuniyet
duydu¤umuz Hattat Yusuf Sezer’in; “Ya Hazreti Ebâ Eyyub-
el Ensari” sergisi, Ressam Ahmet Bay›nd›r’›n kuratörlü¤ü-
nü yapt›¤› “Eyüplü Ressamlar Sergisi”, Belediyemizin Cafer
Pafla Kültür merkezinin haz›rlad›¤› “çini, hat, tezhip, ebru”
sergisini, Eyüp ve Haliç Ressam› Naile Ak›nc›’n›n “Eyüp’te Za-
man- Elli Y›l›n Hikayesi” sergisini, yine Belediyemizin Eyüp Oyuncak-
lar› Atölyesi’nin haz›rlad›¤› “Eyüp Oyuncaklar›” sergisini, Sempozyumun 10 y›-
l›n› hikaye eden “10. Y›l Sempozyumdan An›lar-Esintiler” sergisini ve nihayet haz›r-
l›klar›n› Ahmet Bay›nd›r’›n yapt›¤› “Yüzde100/Sempozyumdan Portreler Karikatür”
sergisini büyük ilgi ve dirlerle izledik. Her bir sergi bizleri sanat›n, kültürün derin
labirentlerine ald› götürdü.

Bu vesile ile sergilerin haz›rl›klar›nda bize son derece hasbiyane emek ve des-
tek veren de¤erli dostlar› ayr› ayr› flükranlar›m› sunuyorum.

Sergileri gezdikten sonra Toplant› Salonuna geçtik. Yaklafl›k 250 kiflinin s›¤abi-
lece¤i salonu, toplant› için özel olarak haz›rlad›k. Gayet fl›k ve düzenli bir ortamda
3 gün süreyle misafirlerimiz çok önemli konuflmalara kulak verdiler, dinlediler.

Benim 10 y›l› özetleyen ve 10 y›ld›r destek verenlere teflekkür konufl-
mam, ayn› zamanda takdim konuflmas› oldu. Belediye Baflkan›m›z›n
aç›l›fl konuflmas›ndan sonra protokolün k›sa selâmlamalar› ol-
du. Peflinden Prof. Dr. Örcün Bar›flta hocam›z›n kat›l›mc›
tebli¤ciler ad›na yapt›¤› konuflmadan sonra, plâket takdi-
mine geçildi. Bütün tebli¤ciler için haz›rlad›¤›m›z Eyüp
camii ve türbesi kristal /plaketlerimizi sembolik olarak,
Prof. Dr. S. Eyice, Prof. Dr. Ö. Bar›flta, Prof. Dr. Gönül
Cantay, ve G. Parlar’a  protokola dahil muhterem zevatça
takdim edildi. Sembolikte olsa kristal, ilgililerin çok takdiri-
ni toplad›.

Plâket takdiminden sonra Eyüp Sempozyumlar›n›n 10 y›l› ko-
nulu 20 dakikal›k sunum izlendi. 1994’te bafllayan hamleler zinciri
1997’de Sempozyumla taçland›. 10 y›ll›k süreçte bir çok ad› önde olan olmayan bir
çok kahraman taraf›ndan bu çal›flmalar gerçeklefltirildi. Haz›rlad›¤›m›z CD bunla-
r› anlatt›. Biraz hüzünlü, biraz buruk eh birazda gurur verici kareler tüm izleyicile-
ri 10 y›ll›k yak›n  tarihte nostaljik bir gezintiye ç›kard›.

Sempozyum aç›l›fl merasimin ard›ndan Cuma aras› verildi. Ö¤le sonras› ilk otu-
rum ayn› mekânda yap›ld›. Birinci oturumunun baflkanl›¤›n› duayen sanat tarihçi
Prof. Dr. Oktay Aslanapa yapt›. ‹lk oturumun konuflmac›lar› ve tebli¤ konular› flun-
lard›. Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdo¤an Medine Topra¤› Eyüpsultan, Prof. Dr. Semavi
Eyice “Eyüp’ten Görünen ‹stanbul” Prof. Örcün Bar›flta “Eyüpsultan Sempozyumla-
r›n›n Ülkemiz Bilimine Katk›lar›” Gündegül Parlar “10. Y›l›nda Eyüpsultan Sempoz-
yumu” Yrd. Doç. Dr. Hülya Do¤ru “Sempozyumlar›n Türk Sanat›na Katk›s›” Necdet
Sakao¤lu “Eyüp Havass-› Refia Kad›l›¤›” S. Faruk Göncüo¤lu (kat›lamad›lar ama

Hattat Yusuf Sezer Baflkan
Ahmet Genç ve Eyüp

Kaymakam› Salih
Karabulut’a bilgi verirken



14

tebli¤ini verme nezaketinde bulundular) “Eyüp’ün fiehir Kültürüne
Katk›lar›” Doç. Dr. Bilal Kemikli “Eyüp’te Sükûna Eren Ruh: Os-

man Kemâli’nin Serencam›”.
Birinci oturumdan sonra akflam üzeri misafirlerimizi di¤er

oturumlarda buluflmak üzere yolcu ettik. 13 May›s 2006 Cu-
martesi günü II. Oturumu saat 10’da bafllatt›k. Prof. R. Erol
Ülgen’in baflkanl›k yapt›¤› oturumun konuflmac›lar› ve teb-

li¤leri ise flunlard›. Prof. Dr. Gönül Cantay Eyüpsultan’da Os-
manl› Yap›laflmas›, Prof. Dr. Erol Ülgen-Seden Acun “Tarihi Ya-

p›larda Horasan Harc› ve Eyüp’teki Restorasyonlar ‹çin Bir Harç
Önerisi” Prof. Dr. Zekiye Yenen-Dr. Elif Örnek Özden “Eyüp’ün Planlan-

mas›nda Ad›mlar” Gülnur Kaday›fç›-Ayfle Zengin-Betül Yavuz “Niflanc› Meydan› ve
Çevresinin ‹ncelenmesi” A. Bilgin Turnal› “‹dris Köflkünde Çolak Hasan Tekkesi ve
Hasan Bali Sorunu” Dr. Sinan Genim “Pierre Loti (‹dris Köflkü Tepesi) de Yap›lan
Düzenlemeler” Ayla Ayy›ld›z Potur- Gülhan Benli “Tarihi Süreç ‹çerisinde Eyüp Ko-
nut Dokusunun Oluflumu” Ahmet Bay›nd›r “Eyüp’teki Mimari Eserlerde Plastik De-
¤erler” Dr. H. Fahrunnisa (Ensari) Kara kat›lamad› ama tebli¤lerini verdiler. Tebli
konusu ise “Eyüp’te Yatan Bir Büyük Osmanl› Devlet Adam› Sokollu Mehmet Pafla”
idi.

Ö¤le aras›ndan sonra III. oturumu Prof. hc. U¤ur Derman yönetti. Bu oturuma
Nejat Eralp “Eyüp Nezih Eldem fiehir Müzesi projesi Üzerine” Prof. Dr. hc. U¤ur
Derman “Kad›asker Mustafa ‹zzet Efendi’nin Eyüpsultandaki Talik Kitabeleri” Dr.
Candan Nemlio¤lu “Osmanl›’n›n Eyüp’te Bahçe Anlay›fl›” Yrd. Doç. Dr. Y›ld›z Aksoy
“Eyüp ‹lçesi Yeflil Alan Durumunun Deprem Öncesi ve Sonras› ‹htiyaçlar Aç›s›ndan
‹rdelenmesi” Dr. Zübeyde Cihan Özsay›ner “Vak›f Müzelerindeki Eyüp’ten Gelen

Eserler” Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya “Eyüp Oyuncak Atölyesi” Oturuma ka-
t›lmayan Dr. Süleyman Berk daha sonra “Eyüpsultan Temal› Hat Levha-

lar›” konulu tebli¤lerini verdiler.
Günü tamamlad›ktan sonra ertesi günü Pazar günü 14 May›sta sa-

at 10:00’da Müze Toplant› Salonunda bulufltuk. IV. Oturuma Prof.
Dr. Gönül Cantay baflkanl›k yapt›.  Bu oturumda Prof Dr. Yakup
Çiçek “Haririzade ve Eseri” Prof. Dr. Atilla Çetin “Müstakimzade
Mustafa Süleyman Sadettin Efendi” Talat Koçak “Eyüb-el Ensa-

ri’nin fiehit Oldu¤u ‹stanbul Kuflatmas›n›n Sebebi; Bizans ‹mpara-
torlu¤unda Bir Generalin ‹syan›”  fiefaattin Deniz “Eyüp’te Kurulmufl

Bir Vak›f; Safranbolulu ‹zzet Mehmet Pafla” Dr. Yaflar Kalafat “Hz. Eyüp
Türbe ve Ma¤aras› Etraf›nda Geliflen Halk ‹nan›fllar›” Dr. ‹lhami Yurdakul “Va-

kanuvis Ahmet Lütfi Efendi’nin ‹stanbul ve Biladi Selase Müslüman Mezarl›klar›na
Dair Layihas›: Mekabir-i Müslimane Dair Hat›ra-i Kas›ra” Ahmet Semih Torun
Bey’de “Lala Mustafa Pafla ve Vakfiyeleri” konulu Tebli¤lerini gecikmelide olsa ver-
diler. Ö¤le aras›nda Belediyemiz yemekhanesinde verilen yemek molas› yorgun
di¤malara doping oldu. Ö¤le sonras› 14:30’da salonda bafllayan V. ve son oturumu
Nejat Eralp yönetti. Bu oturumda Prof. Dr. Mahmut fiakiro¤lu “Eski ‹stanbul Hari-
talar›nda Eyüp ve Civar›n›n Tasviri” Yrd. Doç. Dr. Naci fiahin “19. YY. da Eyüp’te Kül-
türel Yap›” Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaram›fl “Yavuz Sultan Selim’in K›z› fiah Sultan’›n
Eyüp’teki Hayrat›” Mustafa Arma¤an “Rami Mehmet Pafla” M. Nuri Yard›m “Osman
Cemal Kayg›l›’da Eyüp” Hülya Yalç›n “Eyüp’teki Vak›f Milli An›t Eserlere Yap›lan
Müdahale Örnekleri” Dr. H. Mahmut Yücer “Eyüp’te Medfun Ebussud Efendi ve Du-
a Mecmuas› Üzerine” Sedat Balkan “Eyüp’te Karay Mezarl›klar›” konulu tebli¤leri-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

10. sempozyumda tebli¤i
sunanlar Baflkan Ahmet

Genç’le birlikte veda
karesi içerisinde

10 sempozyum
aç›l›fl›ndan bir görünüfl
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E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Ya Hazreti Eba
Eyyüb’el Ensari

Radiallahü Anhülbari
(Hat Yusuf Sezer, 10.

sempozyum sergisinden)

ni takdim ettiler.
Oturumlar›n bitmesinin ard›ndan Prof. Dr. Örcün Bar›flta de¤erlendir-

me konuflmas›n› yapt›. Hocam›z flöyle dedi; “Bizler, yani bilim, sa-
nat, kültür, camias›n›n temsilcileri olarak Eyüp Belediyesine te-
flekkür borçluyuz, onlar bizi hem biraraya getirdi, yedirdi içir-
di konuflmalar›m›z› dinledi ve yay›nlad› (9 cilt’i kastederek).
Bütün bunlar bir ilçe belediyesi aç›s›ndan çok mühim fley-
ler. Keflke di¤erleride yapabilse. Bizler Eyüp’ün farkl›l›¤›n›
ve rüchaniyetini tasdik ediyor bu vesile ile sn. Baflkan nez-
dinde eme¤i geçenleri kutluyoruz” dedi.

Daha sonra bende sempozyumlarla ilgili olarak kat-
k›s› ve eme¤i olanlara teflekkürden sonra “ülkeye sahip ç›kma,
ifl yap›yor olma gibi hamasi ve retorik içeren konuflmalardan b›k-
t›k. ‹fl yapal›m art›k. Nas›lm›. ‹flte böyle. Yani bizim yapt›¤›m›z gibi” di-
yerek bizim çal›flmalar›m›z›n ‹stanbul’a, hatta tüm ülkeye mütevaz› ama nite-
likli numune teflkil etti¤ini söyledim.

Teflekkür ve kapan›fl fasl›ndan sonra topluca Pierre Lotiye ç›kt›k. Haliçte
motor gezisi yapacakt›k. Ama çok geç kald›k yapamad›k. Akflam saatlerinde Pier-
re Loti’de ‹BB Tesislerinde çay ve kahve molas› verdik. Foto¤raflar çektik. Telefon
ve adreslerimizi çek ettik, helâllefltik. “Bir baflka vesile ile yine Eyüp’te olmak üze-
re” deyip misafirlerimizi yolcu ettik. 

Sempozyumun hemen ard›ndan tebli¤lerin haz›rl›klar› için verdi¤imiz süre
biter bitmez çal›flmalar› toplad›k. 40’› aflk›n tebli¤i dercettik. Bask›ya haz›r hale ge-
tirdik. Ve hamdolsun baflar›l› bask› sürecinden sonra kitap olarak sizlere takdim
etme imkân›na sahip olduk.

Ben 10 y›l›n hikayesini ve 10. kitab yaz›m› burda noktalarken tekraren bafl-
ta Belediye Baflkan›m›z Ahmet Genç olmak üzere tüm mesaî arkadafllar›ma (‹sim-
siz kahramanlara, floförler,temizlikçiler, hizmetliler, bas›n bürosu elemanlar›
velhas›l hepsi) flükran borçluyum. Onlarla y›llard›r bir tak›m olarak ça-
l›flt›k, baflar› hepimizindir. Sa¤olsunlar varolsunlar. Ve yine de¤er-
li tebli¤ci kat›l›mc›lara flükran borçluyum. Örcün hocan›n yakt›-
¤› meflaleyi elden ele dolaflt›rd›k. ‹tfaiye tak›m› baflta Günde-
gül Parlar han›m olmak üzere cansiperane çal›flt›lar. Onlar
olmasa idi ben çok zorlan›rd›m. Bu kesin. Bu sebeple onlara
özel bir teflekkür borcum oldu¤unu itiraf etmeliyim. 10 y›l bo-
yunca 400’ü aflk›n tebli¤ciyle konufltum. Bazen tatl›, bazen üzü-
cü diyaloglar yaflad›m.Bütün bunlar az bir fley de¤il. 5000’e yak›n
sayfa, 4000 civar›nda görsel malzeme yer ald› 10 ciltte. ‹flte bunlarda
eme¤i olan bütün tebli¤cilere (isimlerini saysam sayfalar tutar) ayr› ayr› teflekkür-
lerimi sunuyorum. Her fley onlarla oldu ve güzeldi.

Bitirirken flahsi bir temennim olacak. Bu 10 y›ll›k süreçte yol arkadafllar›mdan
ve tebli¤ci dostlardan bilerek bilmeyerek bir k›rg›nl›¤a sebebiyet verdimse özür di-
leklerimi sunuyor. Affola diyorum. Ben cümle ehlü irfana ve yarana varsa hakk›m›
helâl ediyorum.

Güzel memleketimin güzel insanlar›na lây›k bir ifl oldu¤u içinde flükrediyorum.
Yeni ve daha güzel çal›flmalarla olabilme¤i diliyor, sayg›lar sunuyorum. Gayret biz-
den baflar› Allah’tan.

‹rfan ÇALIfiAN

Sempozyum kat›l›mc›lar› ve
misafirleri ile ‹dris Köflkü
Tepesinde, ‹.B.B. Beldiyesi

Pierre Loti tesislerinde veda
çay›n› yudumlarken
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EYÜP ‹LÇES‹ YEfi‹L ALAN

DURUMUNUN DEPREM ÖNCES‹

VE SONRASI ‹HT‹YAÇLAR

AÇISINDAN ‹RDELENMES‹

Yrd. Doç. Dr. Y›ld›z AKSOY

Y›ld›z Aksoy A¤r› Do¤umlu. ‹lk ve Ortaokul e¤itimini Bak›rköy Halilbedii Yönetken ‹lkö¤retim Okulunda
Lise e¤itimini ise Ataköy Lisesinde tamamlad›. 1987 y›l›nda girdi¤i ‹.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤›

Bölümünden 1991 y›l›nda mezun oldu. Ayn› y›l ‹.T.Ü Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Anabilim
Dal› Peyzaj Planlama Program›nda Yüksek Lisans E¤itimine Bafllad›. 1994 y›l›nda “‹stanbul Kenti Yeflil

Alan Kullan›m› Üzerine Bir Araflt›rma (Bak›rköy Zuhuratbaba, Osmaniye ve Ataköy 7-8.k›s›m örne¤i) isimli
Yüksek Lisans Tezini tamamlad›.  2001 y›l›nda “‹stanbul Kenti Yeflil Alan Durumunun ‹rdelenmesi” bafll›kl›

doktora tezini tamamlayarak doktor ünvan›n› ald›. (1992-1998) y›llar› aras›nda Orman Bakanl›¤›
Çobançeflme Orman Fidanl›k Müdürlü¤ünde sat›fl mühendisi olarak çal›flt›. ‹.B.B Kaynak Gelifltirme ve

‹fltirakler Daire Baflkanl›¤› ad›na Yerleflmeler ve Kentsel Dönüflüm Müdürlü¤ü bünyesinde kurulan fiehir-
cilik Atölyesinin temsilcisi olarak görev ald›. Y›ld›z Aksoy halen Bahçeflehir Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Ö¤retim Üyesi ve Bahçeflehir Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Tasar›m Atölyesi Koordinatörü olarak
çal›flmaktad›r. 

dokuman_21  11/20/06  9:43 AM  Page 2



3

Bu bildiride Eyüp ilçesinin mevcut

yeflil alan durumunu deprem öncesi ve

sonras› ihtiyaçlar aç›s›ndan irdelemek

için nüfus-yeflil alan iliflkisi içerisinde

son 30 y›l›n bir de¤erlendirilmesi yap›l-

m›flt›r. Mevcut aktif ve pasif yeflil alan-

lar›n kifli bafl›na düflen miktarlar›n›n,

belirtilen yeflil alan standartlar›na uy-

mad›¤› hatta bu orana eriflemedi¤i sap-

tanm›flt›r. ‹mar planlar›nda yeflil alan

kapsam›nda belirtilmifl olan çocuk

oyun alanlar›, park alanlar›, spor alan-

lar› ve pasif yeflil alanlar›n›n (a¤açlan-

d›r›lm›fl alanlar, çay›r, fidanl›k ve or-

manlar, görsel yeflil alanlar, refüj ve

meydanlar, mezarl›klar)  gerçekleflme

oranlar› saptanarak, bugün için kifli ba-

fl›na düflen yeflil alan miktarlar› belir-

lenmifltir. Yeflil alanlar›n etki alanlar›

itibariyle homojen bir da¤›l›m göster-

medi¤i ortaya ç›km›flt›r.

AMAÇ VE KAPSAM
‹stanbul 2600 y›ll›k geçmifli ile tüm

dünya tarihi boyunca dini, kültürel ve

politik bir merkez olmufltur. Üç ayr› di-

ne ve imparatorlu¤a ev sahipli¤i yap-

m›flt›r. Eyüp’de tarih boyu tüm bu özel-

likleri bünyesinde tafl›m›fl bir ilçemiz-

dir  (Ensari K, 1994).

Eyüp ayn› zamanda zengin bitki ör-

tüsü, su kaynaklar› ve avc›l›¤a müsait

denizi ve yeflil alanlar›yla dinlenmek

için gelenlere sundu¤u son derece gü-

zel manzaralar› ile ra¤bet edilen bir

yerdi. 

Evliya çelebi Eyüp’de dokuz mesire

yerinden söz etmektedir: (Sedad H,

1973).

-Eyüp Mesiresi: Ka¤›thane yolu üzerin-

dedir. Rivayete göre hummaya yakala-

nan kimse buradaki ayazma suyundan

üç hafta seher vakti içerse flifa bulur-

mufl.

-A¤a Eskisi Mesiresi: Haliç’e Bakan çi-

menlik bir yerdi.

-Kalam›fl Mesiresi: Kayabal›¤› avlanan

adac›klard›.

-Deniz Hamam› Mesiresi: Cuma Gün-

leri  kay›klarla giderek yüzülen sonra-

da bu adaya ç›k›larak günefllendikleri

ve yiyip- içerek dünya dertlerini unut-

tuklar› yerdi.

-Can Kuyusu Mesiresi: Eyüp’ün kuze-

yinde mezarl›k alan›n›n içindeydi. Riva-

yete göre buradaki kuyuya sorulan so-

rular›n cevaplar› al›n›rm›fl. Önce ab-

dest al›n›r., iki rekat namaz k›l›n›r son-

rada bir fatiha okunduktan sonra ‘ey

Sahab-i pir! Hazreti Yusuf-u S›dd›k afl-

k›na olsun, benim falan akrabam, yada

flu eflyama ne oldu’ diye kuyuya do¤ru

seslenilirmifl. Kuyudan gelen ince bir

ses soruyu yan›tlarm›fl.

-Bülbül Deresi Mesiresi: Buradaki bir

çok bülbülün ötüflü insan kalbine fe-

rahl›k verirmifl. 

Ayr›ca Fulya Ba¤› olarak an›lan me-

sirede çiçek bahçelerinin oldu¤u, gül,

sümbül, lale, fulya yetifltirildi¤i, Cuma

günleri Eyüp’deki oyuncakç›lar çarfl›-

s›nda büyük bir çiçekçiler pazar›n›n

kuruldu¤u anlat›lmaktad›r. 1800-

1905’lerde Fulya  Ba¤›nda, yaz›n genç-

lerin pefltemallar›na sar›larak burada-

ki havuzda yüzüp alem yapt›klar›n›,

hatta buras› ile ilgili kanto dahi beste-

lendi¤ine iliflkin notlar vard›r. 

Ancak giderek h›zlanan flehirleflme

ve özellikle Prost’un planlar›ndan son-

ra artan sanayileflme ile kapat›lamayan

konut aç›¤›, kaçak yap›laflma, arsa spe-
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külasyonu yo¤unlu¤un artmas›na ne-

den olmufltur. Plans›z geliflme sonu-

cunda Eyüp’de bofl olan hemen hemen

hiç yer kalmam›flt›r. (Ensari K, 1994).

‹lçede nüfusun h›zla artmas› yeflil alan

ihtiyac›n›da artt›rm›flt›r. 1980’lerde

bafllayan “Haliç k›y›lar›n›n sanayiden

ar›nd›r›lmas› ve yeniden düzenlenme-

si” çal›flmalar› neticesinde; k›y› boyun-

ca tüm fabrika ve imalathanelerin yer-

lerine halka aç›k park alanlar› düzen-

lenmifltir. Ancak Eyüp ilçesine kazand›-

r›lan yeflil alan miktar›, kaybedilen ye-

flil alanlar›n özellikle mesire alanlar›-

n›n miktar›na karfl›n oldukça düflük dü-

zeydedir. 

17 A¤ustos 1999 ve sonras›nda dep-

rem ülkemizin özelliklede ‹stanbul’un

ve tüm ilçelerimizin gündemine gir-

mifltir. ‹l ve ilçe genelinde alanlar›n da-

¤›l›m›n›n gelifli güzel bir flekilde oldu-

¤u, etki alanlar› yönündende bir denge-

sizli¤in bulundu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Çünkü deprem sonras›nda sokaklara

dökülen ve günlerce evlerine girmeye

cesaret edemeyen Eyüp halk› gidebile-

ece¤i yeflil alanlar› bulmakta ciddi so-

run yaflam›flt›r. 

Araflt›rmada rekreatif fonksiyonlar

ve insan sa¤l›¤› için büyük önem tafl›-

yan: halk›n kullan›m›na aç›lan (aktif) ve

halk›n kullan›m›na aç›lmayan (pasif)

yeflil alanlar›n deprem öncesi ve son-

ras› ihtiyaçlar aç›s›ndan irdelenmesine

ve yeflil alanlar›n mekan içerisindeki

planlama kararlar›n›n ortaya konulma-

s›na çal›fl›lm›flt›r.

METOD VE YÖNTEM
‹lçe genelinde mevcut olan yeflil

alan durumunu ortaya koyabilmek ve

yeflil alanlar›n deprem öncesi ve son-

ras› ihtiyaçlar aç›s›ndan yeterli olup ol-

mad›¤›n›n tespit edilebilmesi için yap›-

lan bu araflt›rmada Co¤rafi Bilgi Siste-

minden yararlan›lm›flt›r. Sistemin veri

taban›n› oluflturan bilgiler 2001 y›l›nda

‹.T.Ü Fen Bilimleri Enstitüsünde ta-

mamlanan “‹stanbul Kenti Yeflil Alan

Durumunun ‹rdelenmesi” Bafll›kl› Dok-

tora Tez Çal›flmas› Ve 2005 Y›l›nda Bah-

çeflehir Üniversitesi Taraf›ndan Yap›l-

m›fl Olan “Zeytinburnu ‹lçesi’nde Risk

Ve Afet Yönetimi Kapsam›nda Mevcut

Ve Öneri Yeflil Alanlar›n Deprem  Önce-

si Ve Sonras› De¤erlendirilmesi Risk

Yönetim Çerçevesinde Yeflil Koridor

Dönüflüm Projesi “bafll›kl› araflt›rma

projesinden elde edilmifltir.

‹LÇE DÜZEY‹NDE YEfi‹L
ALAN ENVANTER‹

Çocuk Oyun Alanlar›

Eyüp ilçesinde 1975 y›l›nda toplam

23250 m2 olan 15 adet çocuk oyun ala-

n› mevcuttur. Yaklafl›k 19479 çocu¤un

bu alanlardan yararland›¤› varsay›l-

makta; çocuk bafl›na 1.2 m2 düflmekte-

dir. (1976-81) y›llar› aras›nda toplam

1600 m2 olan 1 adet çocuk oyun alan›

yap›lm›flt›r. 1980 y›l›nda toplam 24850

m2 olan 16 adet çocuk oyun alan› mev-

cuttur. Yaklafl›k 22618 çocu¤un yarar-

land›¤› varsay›lmakta; çocuk bafl›na 1.1

m2 düflmektedir. 1985 y›l›nda toplam

24950 m2 olan 17 adet çocuk oyun ala-

n› mevcuttur. Yaklafl›k 75457 çocu¤un

bu alanlardan yararland›¤› varsay›l-

makta; çocuk bafl›na 0.3 m2 düflmekte-

dir. 1990 y›l›nda toplam 21850 m2 olan

15 adet çocuk oyun alan› mevcuttur.

Yaklafl›k 40809 çocu¤un yararland›¤›
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varsay›lmakta; çocuk bafl›na 0.5 m2

düflmektedir. (1991-96) y›llar› aras›nda

toplam 11900 m2 olan 32 adet çocuk

oyun alan› yap›lm›flt›r. 1995 y›l›nda top-

lam 19160 m2 olan 40 adet çocuk oyun

alan› mevcuttur. Yaklafl›k 46359 çocu-

¤un yararland›¤› varsay›lmakta; çocuk

bafl›na 0.4 m2, kifli bafl›na ise 0.08 m2

çocuk oyun alan› düflmektedir. (1996-

2000) y›llar› aras›nda toplam 6240 m2

olan 7 adet çocuk oyun alan› yap›lm›fl-

t›r. 2000 y›l›nda toplam 25400 m2 olan

47 adet çocuk oyun alan› mevcuttur.

(Aksoy, 2001) 

(2000-2006) y›llar› aras›nda çocuk

oyun alanlar› yap›lmam›flt›r. 2005 y›l›n-

da mevcut çocuk oyun alanlar›ndan

yaklafl›k 51663 çocu¤un yararlanaca¤›

varsay›lmakta; çocuk bafl›na 0.5 m2;

kifli bafl›na ise 0.1 m2 çocuk oyun alan›

düflmektedir. Eyüp ilçesinde mevcut

durum ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›n›n

önermifl oldu¤u 1.5 m2/kifli çocuk oyun

alan› normunun çok alt›na düflmekte-

dir. Bu duruma göre kifli bafl›na 1.40

m2’lik çocuk oyun alan› aç›¤› ve 354550

m2’lik çocuk oyun alan›na gereksinim

ortaya ç›kmaktad›r. (Aksoy, Aygün, Çe-

lik, Ören, 2005) 

Eyüp ilçesinde planda önerilmifl fa-

kat uygulanmam›fl toplam 3050 m2 ço-

cuk oyun alan› vard›r. ‹mar plan›nda

belirtilen çocuk oyun alanlar›n›n %89’u

uygulanm›flt›r.(Tablo 1)

Tablo 1. Eyüp ‹lçesi Aktif Yeflil 

Alanlar›n›n Gerçekleflme Durumu

Planlanan çocuk oyun alanlar›n›n

%100’ü kamu (‹stanbul Büyükflehir Be-

lediyesi) mülkiyetindedir.Uygulanma-

m›fl toplam çocuk oyun alanlar›n›n ta-

mam›n› bofl alanlar oluflturmaktad›r.

(Aksoy, 2001).

Park Alanlar›

Eyüp ilçesinde 1975 y›l›nda toplam

6400 m2  olan 3 adet park mevcuttur.

95486 kiflinin kulland›¤› varsay›m›na

göre kifli bafl›na 0.06 m2‘lik park alan›

düflmektedir. (1976-81) y›llar› aras›nda

yeni park alanlar› yap›lmam›flt›r. 1980

y›l›nda mevcut olan park alanlar›ndan

110871 kiflinin yararland›¤› varsay›m›-

na göre kifli bafl›na 0.05 m2’lik park

alan› düflmektedir. (1981-86) y›llar›

aras›nda toplm 69190 m2 olan 14 adet

park yap›lm›flt›r. 1985 y›l›nda toplam

75590 m2 olan 17 adet park mevcuttur.

369887 kiflinin kulland›¤› varsay›m›na

göre kifli bafl›na 0.2 m2‘lik park alan›

düflmektedir. (1986-91 ) y›llar› aras›nda

toplam alan› 383275 m2  olan 15 adet

park yap›lm›flt›r. 1990 y›l›nda park say›-

s› 32’e, alan› ise 458865 m2‘ye yüksel-

mifltir. Parklar› kullanacak kifli say›s›

200045 olmufltur. Bu duruma göre kifli

bafl›na 2.3 m2‘lik park alan› düflmekte-

dir. (1991-96) y›llar› aras›nda toplam

alan› 88840 m2 olan 29 adet park yap›l-

m›flt›r. 1995 y›l›nda park say›s› 61’e,

alan› ise 547705 m2‘ye yükselmifltir.

227250 kiflinin kulland›¤› varsay›m›na

göre kifli bafl›na 2.4 m2‘lik park alan›

düflmektedir. Eyüp ilçesinde (1996-

2000) y›llar› aras›nda toplam alan›

79540 m2  olan 5 adet park yap›lm›flt›r.

(Aksoy, 2001) 

2000 y›l›nda park say›s› 66’a, alan›

ise 627245 m2‘ye yükselmifltir. 2005 y›-
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l›nda parklar› kullanacak kifli say›s›

253252 olmufltur. Bu duruma göre kifli

bafl›na 2.5 m2‘lik park alan› düflmekte-

dir. Bu sonuç Eyüp ilçesinde ‹mar ve ‹s-

kan Bakanl›¤›’n›n önerdi¤i norm de¤e-

rinin üzerinde kifli bafl›na düflen park

alan› oldu¤unu ve norm aç›¤› olmad›¤›-

n› göstermektedir. (Tablo 2)

Tablo 2. ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Yeflil Alan

Normlar›n›n Yabanc› Normlarla Karfl›laflt›r›l-

mas› ‹stanbul Kenti ve Eyüp ‹lçesi Yeflil Alan 

Aç›¤› 

Eyüp ilçesinde mevcut olan parkla-

r›n 56 adedi küçük parklar, 7 adedi ma-

halle park›, 3 adedi ise semt park›d›r.

Eyüp ilçesinde planda önerilmifl fakat

uygulanmam›fl toplam 131570 m2  park

alan› vard›r. ‹mar plan›nda belirtilen

park alanlar›n›n % 83’ü uygulanm›flt›r.

(Tablo 1)

Tablo 1. Eyüp ‹lçesi Aktif Yeflil 

Alanlar›n›n Gerçekleflme Durumu

Planlanan park alanlar›n›n %100’ü

kamu (‹stanbul Büyükflehir Belediyesi)

mülkiyetindedir. Planda önerilmifl fa-

kat uygulanmam›fl toplam park alanla-

r›n›n %24’ünü bofl alanlar, %16’s›n› ifl-

galli alanlar, %45’ini pasif yeflil alanlar

ve %15’ini ise bofl alanlar ( çok e¤imli

arazi ) oluflturmaktad›r. (Aksoy, 2001)

Spor Alanlar›

Eyüp ilçesinde 1975 y›l›nda toplam

7500 m2 olan 1 adet spor alan› mevcut-

tur. 95486 kiflinin yararland›¤› varsay›-

m›na göre kifli bafl›na 0.07 m2 düflmek-

tedir. 1980 y›l›nda ise mevcut olan spor

alan›ndan 110871 kiflinin yararland›¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 0.06 m2

düflmektedir. 1985 y›l›nda toplam

22150 m2 spor alan› mevcuttur. 369887

kiflinin yararland›¤› varsay›m›na göre

kifli bafl›na 0.06 m2 düflmektedir. 1990

y›l›nda mevcut olan spor alan›ndan

200045 kiflinin yararland›¤› varsay›m›-

na göre kifli bafl›na 0.1 m2 düflmekte-

dir. 1995 y›l›nda 227250 kiflinin yarar-

land›¤› varsay›m›na göre kifli bafl›na 0.1

m2 düflmektedir. (Aksoy, 2001)

(2000-2006) y›llar› aras›nda 1500

m2’lik spor alan› yap›lm›flt›r. 2005 y›l›n-

da ise mevcut olan 23650 m2’lik spor

alan›ndan 253252 kiflinin yararland›¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 0,04 m2

düflmektedir. Eyüp ilçesinde mevcut

durum ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤›n›n

önermifl oldu¤u 3 m2/kiflilik normun

çok alt›na düflmektedir. Bu duruma gö-

re kifli bafl›na 2.91 m2’lik spor alan›

aç›¤› ve 736960 m2’lik spor alan›na ge-

reksinim ortaya ç›kmaktad›r.  (Tablo 2)

Tablo 2. ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Yeflil Alan

Normlar›n›n Yabanc› Normlarla Karfl›laflt›r›l-

mas› ‹stanbul Kenti ve Eyüp ‹lçesi Yeflil Alan 

Aç›¤› 

Eyüp ilçesinde imar plan›nda belirtilen

spor alanlar›n›n tamam› uygulanm›flt›r.
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Park alanlar› içerisinde ise 18 basket-

bol, 8 futbol, 4 voleybol yer almaktad›r. 

A¤açland›r›lm›fl Alanlar 

Eyüp ilçesinde 1995 y›l›nda toplam

40870 m2 a¤açland›r›lm›fl alan mev-

cuttur. 227250 kiflinin yararland›¤› var-

say›m›na göre kifli bafl›na 0.2 m2’lik

alan düflmektedir. 2005 y›l›nda toplam

220870 m2 a¤açland›r›lm›fl alan mev-

cuttur. 253252 kiflinin yararlanaca¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 0.9 m2’lik

alan düflmektedir.(Aksoy, Aygün, Çelik,

Ören, 2005) 

Eyüp ilçesinde imar plan›nda belir-

tilen a¤açland›r›lm›fl alanlar›n %38’i

uygulanmflt›r. (Aksoy, 2001) 

Çay›r, Fidanl›k ve Ormanlar

Eyüp ilçesinde 1985 y›l›nda toplam

187500 m2 yeflil alan mevcuttur.

369887 kiflinin kulland›¤› varsay›m›na

göre kifli bafl›na 0.5 m2’lik alan düfl-

mektedir. 1990 y›l›nda 200045 kiflinin

kulland›¤› varsay›m›na göre kifli bafl›na

0.9 m2’lik alan düflmektedir. 1995 y›l›n-

da 227250 kiflinin kulland›¤› varsay›m›-

na göre kifli bafl›na 0.8 m2’lik alan düfl-

mektedir. (Aksoy, 2001)

2005 y›l›nda ise 253252 kiflinin kul-

lanaca¤› varsay›m›na göre kifli bafl›na

0,7 m2’lik alan düflmektedir.Eyüp ilçe-

sinde imar plan›nda belirtilen yeflil

alanlar›n %100’ü uygulanm›flt›r. 

Görsel Yeflil Alanlar, Refüj ve 

Meydanlar

Eyüp ilçesinde 1980 y›l›nda toplam

6200 m2 yeflil alan mevcuttur. 110871

kiflinin kulland›¤› varsay›m›na göre kifli

bafl›na 0.05 m2’lik alan düflmektedir.

1985 y›l›nda toplam 15400 m2 yeflil alan

mevcuttur. 369887 kiflinin kulland›¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 0.04

m2’lik alan düflmektedir. (1986-91) y›l-

lar› aras›nda toplam 116600 m2 yeflil

alan yap›lm›flt›r. 1990 y›l›nda yeflil alan

miktar› 132000 m2’e yükselirken; yeflil

alanlar› kullanacak kifli say›s› 200045

olmufltur. Bu duruma göre kifli bafl›na

0.7 m2’lik alan düflmektedir. (1991-96)

y›llar› aras›nda toplam 357850 m2 yeflil

alan yap›lm›flt›r. 1995 y›l›nda yeflil alan

miktar› 489850 m2’e yükselirken yeflil

alanlar› kullanacak kifli say›s› 227250

olmufltur. Bu duruma göre kifli bafl›na

2.2 m2’lik alan düflmektedir. (1996-

2000) y›llar› aras›nda toplam 56750 m2

yeflil alan yap›lm›flt›r. 2000 y›l›nda top-

lam 546600 m2 yeflil alan mevcuttur.

253252 kiflinin kullanaca¤› varsay›m›na

göre kifli bafl›na 2.2 m2’lik alan düfl-

mektedir. (Aksoy, 2001)

(2000-2006) y›llar› aras›nda ise 9260

m2 yeflil alan yap›lm›flt›r. 2005 y›l›nda

mevcut olan 555860 m2’lik yeflil alanla-

r› 253252 kiflinin kullanaca¤› varsay›-

m›na göre kifli bafl›na 2,20 m2 yeflil

alan düflmektedir.

Eyüp ilçesinde imar plan›nda belirtilen

yeflil alanlar›n %100’ü uygulanm›flt›r.

Mezarl›klar

Eyüp ilçesinde 1975 y›l›nda toplam

527350 m2 mezarl›k mevcuttur. 95486

kiflinin kulland›¤› varsay›m›na göre kifli

bafl›na 5.5 m2’lik alan düflmektedir.

1980 y›l›nda 110871 kiflinin kulland›¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 4.8 m2’lik

alan düflmektedir. 1985 y›l›nda toplam

556350 m2 mezarl›k mevcuttur. 369887

kiflinin kulland›¤› varsay›m›na göre kifli
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bafl›na 1.5 m2’lik alan düflmektedir.

1990 y›l›nda toplam 585850 m2 mezar-

l›k mevcuttur. 200045 kiflinin kulland›¤›

varsay›m›na göre kifli bafl›na 2.9 m2’lik

alan düflmektedir. 1995 y›l›nda 227250

kiflinin kulland›¤› varsay›m›na göre kifli

bafl›na 1.6 m2’lik alan düflmektedir.

2000 y›l›nda ise 253252 kiflinin kullana-

ca¤› varsay›m›na göre kifli bafl›na 2.4

m2’lik alan düflmektedir.

Eyüp ilçesinde imar plan›nda belirtilen

mezarl›klar›n tamam› uygulanm›flt›r.

(Aksoy, 2001) 

Eyüp ‹lçesi Yeflil Alan Durumu

Eyüp ilçesinde 1975 y›l›nda toplam

564500 m2 yeflil alan varken 1980 y›l›n-

da bu de¤er çok az bir art›flla 572300

m2’e yükselmifltir. 1980 y›l›nda 38750

m2 olan aktif kullan›lan yeflil alanlar

toplam yeflil alan›n %7’sini olufltur-

maktad›r. Kifli bafl›na ise 0.3 m2 aktif

kullan›lan yeflil alan, 4.8 m2 aktif kulla-

n›lmayan yeflil alan olmak üzere top-

lam 5.1 m2 yeflil alan düflmekte-

dir.(Tablo 3)

1985 y›l›nda toplam 881940 m2 yeflil

alan vard›r. Bunun %14’ü olan 122690

m2’si aktif kullan›lan yeflil alanlar,

%86’s› olan 759250 m2’si aktif kullan›l-

mayan yeflil alanlar grubuna girmekte-

dir. 1990 y›l›nda ise toplam yeflil alan

miktar› 1408215 m2’e yükselmifltir.

502865 m2 olan aktif kullan›lan yeflil

alanlar toplam yeflil alan›n %36’s›n›

olufltururken; 905350 m2 olan aktif

kullan›lmayan yeflil alanlar ise toplam

yeflil alan›n %64’ünü oluflturmaktad›r.

(Tablo 3)

Tablo 3. Eyüp ‹lçesi Y›llar ‹tibariyle Nüfus-Aç›k

Yeflil Alan Durumu

Eyüp ilçesinde 1985 y›l›nda kifli ba-

fl›na 0.3 m2 aktif kullan›lan, 2.1 m2 ak-

tif kullan›lmayan yeflil alan olmak üze-

re toplam 2.4 m2 yeflil alan düflmekte-

dir. 1990 y›l›nda ise kifli bafl›na 2.5 m2

aktif kullan›lan, 4.5 m2 aktif kullan›l-

mayan yeflil alan olmak üzere toplam

7.0 m2 yeflil alan düflmektedir. (Tablo

3)

1995 y›l›nda toplam 1893085 m2 ye-

flil alan vard›r. 589015 m2 olan aktif

kullan›lan yeflil alanlar toplam yeflil

alan›n %31’ini oluflturmaktad›r. 2000

y›l›nda toplam yeflil alan miktar›

2215615 m2’e yükselmifltir. 1540820

m2 olan aktif kullan›lan yeflil alanlar

toplam yeflil alan›n %30’unu oluflturur-

ken; 1540820 m2 olan aktif kullan›lma-

yan yeflil alanlar ise toplam yeflil alan›n

%70’ini oluflturmaktad›r. 

1995 y›l›nda kifli bafl›na 2.6 m2 aktif

kullan›lan; 5.7 m2 aktif kullan›lmayan

yeflil alan olmak üzere toplam 8.3 m2

yeflil alan düflerken 2000 y›l›nda kifli

bafl›na 2.7 m2 aktif kullan›lan; 6,1 m2

aktif kullan›lmayan yeflil alan olmak

üzere toplam 8,8 m2 yeflil alan düfl-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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mektedir. (Tablo 3)

Tablo 3. Eyüp ‹lçesi Y›llar ‹tibariyle Nüfus-Aç›k

Yeflil Alan Durumu

2005 y›l›nda ise toplam yeflil alan mik-

tar› 2226375 m2’e yükselmifltir. 676295

m2 olan aktif kullan›lan yeflil alanlar

toplam yeflil alan›n %30’unu oluflturur-

ken; 1550080 m2 olan aktif kullan›lma-

yan yeflil alanlar ise toplam yeflil alan›n

%70’ini  oluflturmaktad›r.

Bir kifliye 10 m2 aktif kullan›lan yeflil

alan normundan 2005 y›l›nda 2532520

m2 yeflil alan olmas› gerekirken; ger-

çekde 676295 m2 vard›r. Bu de¤erde

yap›lmas› gereken alan›n %27’sini

oluflturmaktad›r. (Tablo 2)

Tablo 2. ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Yeflil Alan

Normlar›n›n Yabanc› Normlarla Karfl›laflt›r›l-

mas› ‹stanbul Kenti ve Eyüp ‹lçesi Yeflil Alan 

Aç›¤› 

SONUÇLAR
Eyüp ilçesinde mevcut yeflil alanlar

(gerçekleflmifl) toplam› 226375 m2 ola-

rak hesaplanm›flt›r. Bunun 676295

m2‘si yani %30’u aktif yeflil alan,

1550080 m2‘si yani %70’i ise ise pasif

yeflil alan olarak saptanm›flt›r. Rekre-

asyon amaçl› kullan›lan aktif yeflil

alanlar›n %4’ünü çocuk oyun alanlar›,

%94’ünü  park alanlar› ve  %2’sini ise

spor alanlar› oluflturmaktad›r. Pasif

yeflil alanlar›n ise %14’ünü a¤açland›-

r›lm›fl alanlar, %12’sini çay›r, fidanl›k

ve ormanlar, %36’s›n› görsel yeflil

alanlar, refüj ve meydanlar, %38’ini ise

mezarl›klar oluflturmaktad›r. 

Uygulama imar plan›nda kifli bafl›na

düflen toplam yeflil alan 10,6 m2/kifli-

dir. Bunun 3,2  m2/kiflisi aktif yeflil

alan, 7,4 m2/kiflisi ise pasif yeflil alan

olarak hesaplanm›flt›r. Mevcut yeflil

alan kullan›m› içerisinde ise kifli bafl›na

2.7 m2/kifli aktif yeflil alan; 6,1 m2/kifli

ise pasif yeflil alan düflmektedir. Böyle-

ce kifli bafl›na düflen mevcut kullan›m

içerisindeki toplam yeflil alanlar 8,8

m2/kifli olarak saptanm›flt›r. Uygulama

imar plan›nda ön görülen kifli bafl›na

düflen toplam yeflil alanlar›n, mevcut

yeflil alan kullan›m›ndaki kifli bafl›na

düflen toplam yeflil alan miktarlar› ara-

s›nda 1,8 m2/kiflilik fark bulunmakta-

d›r. Ayn› fark 1.3 m2/kifli olmak koflu-

luyla pasif yeflil alanlar aras›nda da gö-

rülmektedir. Planlanan aktif yeflil alan-

lar ile mevcut kullan›m içerisindeki ak-

tif yeflil alanlar aras›ndaki fark ise çok

farkl› olmamakla birlikte 0,5 m2/ki-

fli‘dir. 

Eyüp ilçesinde hem planlanan

hemde  mevcut aktif yeflil alanlar›n ki-

fli bafl›na düflen miktarlar›, belirtilen

yeflil alan standartlar›na (10 m2/kifli)

uymamakta, hatta bu orana yaklafla-

mamaktad›r. Buradan da görülen flu-

durki: Uygulama imar planlar›n›n ya-

p›m›nda nüfus art›fllar› iyi tahmin edi-

lememekte ve yeflil alan standartlar›

dikkate al›nmamaktad›r.

‹mar plan›nda belirtilen aktif yeflil
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alanlar›n gerçekleflme oran› %83’dür.

Gerçekleflmemifl aktif yeflil alanlar›n

tamam› kamu mülkiyetindedir. Ger-

çekleflmemifl aktif yeflil alanlar›n kul-

lan›m biçimine bak›ld›¤› zaman; aktif

yeflil alanlar grubunda ele al›nan çocuk

oyun alanlar›n›n tamam›n› bofl alanla-

r›n, park alanlar›n›n %45’ini ise pasif

yeflil alanlar›n oluflturdu¤u ortaya ç›k-

m›flt›r.

Eyüp ilçesinde kamu mülkiyetindeki

alanlar›n s›n›rlar›n›n belirlenemedi¤i

ve bu alanlara fonksiyon kazand›r›la-

mad›¤› için belirtilen yeflil alanlar kul-

lan›m d›fl› kalm›flt›r. Uygulama imar

plan›nca belirlenen aktif yeflil alanlar›n

gerçeklefltirilebilmesi için kamu mül-

kiyetindeki bofl alanlara öncelik tan›na-

rak bu alanlar›n  yeflil alanlara dönüfl-

türülmesi sa¤lanmal›d›r. 

Eyüp ilçesinin mevcut yeflil alan duru-

munu alansal aç›dan incelemek için;

nüfus yeflil alan iliflkisi içerisinde son

30 y›l›n bir de¤erlendirilmesi yap›lm›fl-

t›r. Yap›lan de¤erlendirme sonucunda;

2005 y›l› durumuna göre 1977.622

m2’lik aktif yeflil alan aç›¤›  ortaya ç›k-

maktad›r ki bu da kifli bafl›na 7,8 m2’lik

yeflil alan aç›¤› demektir. (Tablo 2)

ÖNER‹LER
Eyüp ilçesinde yeflil alanlar›n da¤›l›-

m›n›n etki alanlar› itibariyle homojen

bir da¤›l›m göstermemesi nedeniyle;

deprem s›ras› ve sonras›ndaki organi-

zasyonlar›n da planl› bir süreklilik gös-

termemesi  sonucu ortaya ç›km›flt›r. 

Eyüp ilçesinde yo¤un yap›laflma sonu-

cu yeflil alanlar›n yetersiz kald›¤›, gü-

venli araç ve yaya trafi¤ine olanak ver-

meyen ve hiyerarjik büyüklük iliflkileri

bar›nd›rmayan bir doku oluflturdu¤u

görülmüfltür. 

Mevcut olan yeflil alanlar›n fiziksel

kalitesinin düflük olmas›, alansal bü-

yüklüklerinin az olmas›, döfleme mal-

zemelerinin kalitesizli¤i, yetersiz alt

yap› servisleri, kent mobilyalar›ndaki

tercihler, bitki türlerinin do¤ru ve sa¤-

l›kl› seçilmemesi, yeflil alanlar›n dep-

rem sonras› üstlenece¤i hizmet olana-

¤›n› k›s›tlamaktad›r. 

Yeflil alanlar›n gerek donat›m ve ge-

rekse nitelik yönünden önemi alansal

önemi kadar büyüktür. Bu nedenle

alansal yeflil alan yetersizli¤inin, kali-

tatif aç›dan iyilefltirilerek kullan›m yo-

¤unlu¤unun artt›r›lmas› gerekmekte-

dir. Bunun için, mevcut aktif yeflil alan-

larla, pasif yeflil alanlar›n revizyon ça-

l›flmalar› yap›larak, kalitatif bak›mdan

iyilefltirilmesinin sonucunda bu alanla-

r›n kullan›m yo¤unluklar› artt›r›lmal›-

d›r. 

Mevcut aç›k alanlar›n ve yeflil alan-

lar›n bulundu¤u yerler ve büyüklükleri

deprem sonras› ortaya ç›kan yang›n ve

benzeri sorunlar için güvenli bir ortam

sa¤layamay›fl› nedeniyle zarar›n ve et-

kilerin azalt›lmas› ifllevi gerçeklefle-

memektedir. 

Deprem öncesi halk›n rekreatif is-

tek ve ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya çal›flan

aktif yeflil alanlar, yeflil alan standart-

lar› gözüne al›narak artt›r›lmal›, dep-

rem sonras› kullan›m içinde gerekli

donat›lar ile fonksiyonel hale getirile-

rek kullan›ma aç›lmal›d›r. 

Deprem sonras› ihtiyaçlar olarak

depremzedelerin baflta güvenlik olmak

üzere acil ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤›,

müdahalelerin yap›labildi¤i, kentsel
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servislerin kayd›r›ld›¤› yeflil alanlar ya-

flam›n yeniden bafllad›¤› yer olma özel-

li¤indedir.

Eyüp ilçesinde ilk etapda aktif yeflil

alanlar›n›n mahalle ölçe¤inde ele al›-

narak,  minimum yeflil alan standartla-

r› do¤rultusunda yeniden gözden geçi-

rilmesi gerekmektedir. Ard›ndan da

al›nan kararlar›n uygulanmas› mevcut

yeflil alanlara yans›t›larak aktif yeflil

alanlar›n iyilefltirilmesi zorunluluk ka-

zanmal›d›r.

Her mahallede en az 1 adet olmak

üzere deprem park› planlanmal›d›r. 

(resim 1)

Resim 1. Deprem Park› Projesi (JICA)

D e p r e m

park› dep-

rem s›ras›

ve sonra-

s›nda bir

helikopter

pisti olarak, aç›k hastane olarak, geçici

iskan alan› olarak, tahliye/boflaltma

alan› olarak kullan›ma cevap verebil-

melidir. Ayr›ca deprem park›n›n alt ko-

du malzeme ve g›da temini için depo

olarak kullan›ma cevap verebilecek fle-

kilde infla edilmelidir. (Tablo 4 )

Tablo 4. Deprem Park› Fonksiyon Alanlar›

Deprem sonras› kurtarma operas-

yonlar›, çad›rkentlerin kurulmas›, geçi-

ci iskan alanlar›n›n düzenlenmesi gibi

çal›flmalarda yaflanan sorunlar, dep-

rem sonras› örgütlenmenin ve yeniden

yap›lanman›n büyük ölçüde flehrin d›fl›-

na ç›kar›lmas› ihtiyac› yeflil alanlar›n

deprem sonras› ifllevlerini yerine getir-

mede yetersiz kald›¤›n› göstermekte-

dir. 

17 A¤ustos depremi kentsel peyzaj

planlamas›nda ve kent planlamas›nda

yeflil alanlar›n planlamas›n› deprem

öncesi ve sonras› için yeniden ele al-

man›n gereklili¤ini ortaya koymufltur.

Yeflil alanlar planlaman›n sonuç ç›kt›s›

olmak yerine öncelikli girdisi olarak ele

al›nmak zorundad›r. 
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Görmedim ben Rami Pafla gibi bir hâz›r-

cevâb

Her sözü darbu'l-mesel, her nüktesi

fazlu'l-hitâb

Osmanzâde Tâib (Reisü'fl-fiuarâ)1

Rami Mehmed Pafla (1654-1708) Ey-

yubî'dir, yani Eyüp semtinde dünyaya

gelmifltir ve bugün Eyüp ilçesinde bu-

lunan Rami semtine ad›n› vermifl, ifl

bafl›na getirildi¤i makamlarda sayg›de-

¤er hizmetleri bulunan bir devlet ada-

m›d›r. Kaynaklar babas›n›n Terazici

Hasan A¤a oldu¤unu yazmaktad›r.2

Rami Mehmed Pafla, Osmanl› tari-

hine sessiz sedas›z aç›lan bir perdeden

dalm›fl ve yine sessiz sedas›z Akde-

niz'deki bir adada, gövdesi üzerine ru-

tubetli topra¤› perde olarak çekmifltir.

Onun hayat›, sokaktan ald›¤› bir çocu¤u

Sadrazaml›¤a kadar yükselten ama

idarede en ufak bir kusurunu gördü-

¤ünde de ac›ma nedir bilmeyen Os-

manl› yönetim felsefesinin bir kesitini

de verir bize. Yani küçük hayatlar›n bü-

yük hayatlara hangi te¤ellerle tutturul-

du¤unun ve bu yüzden de ba¤land›¤›

kadar kolayca kopar›labildi¤inin müc-

mel bir örne¤idir. K›sacas› o, Osmanl›

tarihini içeriden tan›mak için el at›lma-

s› flart olan renkli köflebentlerindendir.

Bugün daha çok toptanc› hali ile ta-

n›nan Rami semti, ad›n› burada daha

önce mevcut bulunan Rami Çiftli-

¤i'nden alm›flt›r. Bu çiftlik Sultan II.

Mustafa'n›n son dönemlerinde sadra-

zam olan Rami Mehmed Pafla'ya hedi-

ye olarak verilmifltir. Ancak k›fllan›n

Sultan II. Mahmud döneminde yenilen-

di¤ini biliyoruz. Nihayet devlet erkân›-

n›n Rami civar›na yerleflmesi Sultan II.

Abdülhamid döneminde gerçekleflmifl

olup nispeten yeni say›labilecek bir

kentsel geliflmedir. II. Abdülhamid, sa-

ray erkân›na ve devlet ricaline burada

baz› arazi parçalar› hediye etmifl ve

çevre, bu teflvik sayesinde arazi sahip-

leri taraf›ndan k›sa zamanda konaklar-

la bezenmifltir. 

Bir diplomat yetifliyor 

Genç Mehmed, günün birinde Zey-

rek sokaklar›nda oynarken Cafer Efen-

di ad›nda bir sarayl›yla karfl›lafl›r ve

onun tavassutuyla Divan-› Hümayun

kalemine 'kâtip yama¤›' olarak dahil

olur. Kalemde fiair Urfal› Nabi'nin hiz-

metine girmekle kalmaz, ayn› zamanda

onun "flâkird-i hâssu'l-hâss›" (en has

ç›ra¤›) olur. Nabi de, padiflah›n yak›nla-

r›ndan Musahib Mustafa Pafla'n›n hiz-

metinde bulundu¤u için onun vas›tas›y-

la Rami Mehmed Efendi, Pafla'yla ta-

n›flt›r›lm›fl ve Pafla hizmetine girmifltir.

Musahip Mustafa Pafla'n›n 1686'daki

ölümüne kadar gerek ‹stanbul'da, ge-

rekse Mora yar›madas› ve Çanakka-

le'de onun hizmetinde bulundu¤u yaz›-

l›d›r kaynaklarda. 

Özellikle Nabi ile birlikte geçirdi¤i

uzun y›llar, Rami Mehmed Pafla'ya yal-

n›z dünyay› tan›ma f›rsat›n› de¤il, ayn›

zamanda Türkçe ifade kudretini, fliir

zevkini ve dillere destan üslupçulu¤u-

nu da kazand›rm›flt›r. Hatta kendisi de

devrinin önemli bir flairi olan Osmanzâ-

de Tâib Efendi, Hadîkatü'l-Vüze-

râ's›nda. Rami Mehmed Efendi'nin ne-

sirde Nabi'yi geçti¤i kanaatindedir. Be-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Osmanzâde Taib Ahmed,
Hadikatü'l-Vüzerâ, Freiburg
1929 (t›pk›bas›m), s.158-159.

2‹smet Miro¤lu, Bin Atl›n›n
Ak›nlar›, ‹stanbul 2005, Bab›ali
Kültür Yay›nc›l›¤›, s. 200.
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lirtilmesi gereken ince bir ayr›nt› da,

Rami Mehmed   Efendi'nin,   üstad›

Nabi'ye   ünlü   Hac   yolculu¤unda   yol-

dafll›k   yapm›fl olmas›d›r. Bilindi¤i gibi

Nabi bu yolculuktan Tuhfetu'l-Hara-

meyn adl› eserini ç›karm›flt›r (1682).

Kaynaklarda Rami Mehmed Efendi'nin

bir de Divan'› oldu¤undan (Nâbî ve Sâ-

mî mahlaslar›n› kullanm›fl), Arapça ve

Farsçay› iyi bildi¤inden bahsediliyor. 

Musahip Mustafa Pafla'n›n ölümün-

den sonra "paflas›z" ve dolay›s›yla "ka-

p›s›z" kal›p Divan-› Hümayun'a dönen

Hac› Rami Mehmed Efendi, kendisini

Karlofça'ya uçuracak olan zorlu kariye-

rine bafllar, yani Reisülküttâbl›k daire-

sine tayin edilir. Burada bütün gizli ya-

z›flmalar elinden geçti¤i için devletin

girdisini ç›kt›s›n› iyice tan›ma imkân›n›

bulur. 1694 y›l›nda, yani tam 40 yafl›n-

dayken Reisülküttâbl›k makam›n›n ba-

fl›nda görürüz onu. 4 y›l sonra ise Kar-

lofça'da Osmanl› heyetinin baflmüza-

kerecisi olarak iflbafl›nda görece¤izdir

kendisini. 

Karlofça'daki uzun ve yorucu müza-

kerelerden aln›n›n ak›yla ç›kan Rami

Mehmed Efendi, kazand›¤› baflar›yla

Reisülküttâbl›k görevinin çerçevesini

de geniflletmifl, bundan sonra Reisül-

küttablar, art›k d›fliflleri bakanlar›n›n

yetki ve sorumluluklar›n› da bilfiil üst-

lenir olmufllard›r. Kazand›rd›¤› bu yeni

çerçeveyi elimizde tutarak d›fliflleri ba-

kanlar›m›z›n ilki olarak da selamlaya-

biliriz kendisini.3

Baflar›, ödülü getirir Osmanl› siste-

minde, baflar›s›zl›k ise cezay›. Nitekim

18. yüzy›l›n ikinci y›l›nda onu art›k Sad-

razaml›k mührünü eline alm›fl olarak

görürüz. Ancak kaynaklar Rami Meh-

med Pafla'n›n Sadrazaml›¤›n›n, Reisül-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

3Bkz. ‹lber Ortayl›,
"Osmanl› diplomasisi ve
d›fliflleri örgütü", Tanzimat'tan
Cumhuriyet'e Türkiye
Ansiklopedisi, cilt 1, ‹stanbul
tarihsiz, ‹letiflim Yay›nlar›, s.
278.

Bosphorus. 
by Miss Pardoe. 

The Golden Horn. 
sf. 13
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küttabl›¤› kadar baflar›l› geçmedi¤inde

neredeyse ittifak halindedir. Yine de ic-

raat› aras›nda dikkati çeken bir nokta

mutlaka zikredilmelidir:

Vergi usûlünün düzeltilmesi, Hacc

yolunun güvenli hale getirilmesi, imar

ifllerine önem verilmesi, göçer Türk-

menlerin yerleflik düzene geçirilmesi,

belki de en önemlisi, uzun müddetten

beri ihmal edilmifl bulunan -özellikle

de- Selanik'de çuha dokuyan Yahudi-

lerle Bursa'daki dokuma ustalar›n›

Edirne'ye davet ederek bir nevi ekono-

mi zirvesi düzenlemesi ve mevcut atöl-

yelerin daha verimli bir hale getirilme-

si suretiyle Fransa'dan diba, hatayi, çu-

ha ve di¤er ülkelerden  kumafl ithalinin

önlenmesi, atalet kesbetmifl bulunan

tersanenin aya¤a kald›r›lmas› gibi ted-

birler4 Rami Mehmed Pafla'n›n sadece

ehil bir bürokrat ve diplomat de¤il, ayn›

zamanda yerli ekonomiyi güçlendirmek

ve desteklemek gibi "merkantilist" gö-

rüfle yak›n düflünen bir baflbakan oldu-

¤unu göstermektedir. 

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

4‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, IV. Cilt, 1.
K›s›m: Karlofça Anlaflmas›ndan
XVIII. Yüzy›l›n
Sonlar›na Kadar, 5. bask›,
Ankara 1995, Türk Tarih
Kurumu Yay›nlar›, s. 20.

Eyüp, ‹stanbul. 
Clement Alzonne. 1936.

sf. 112
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Hayat›n›n dönüm noktalar› 

Onun yaflad›¤› döneme damgas›n›

vurdu¤u iki kritik olay› ve oynad›¤› rol-

leri daha önce ayr›nt›l› olarak yazd›¤›m

için5 burada özetle geçiyorum. Bunlar-

dan birincisi, 1698- 1699'da 4 devletle

cereyan eden Karlofça bar›fl müzake-

releri ve 1699 Ocak'›nda at›lan sanc›l›

imzad›r. ‹kincisi de, 1703 y›l›nda ger-

çekleflen Edirne Vak'as›d›r. 

Rami Mehmed Pafla birinci olayda

Reisülküttabd›r, ikinci olayda ise Sad-

razam (ancak sadrazaml›¤›n›n yaln›zca

6 ay, 27 gün sürdü¤ünü hat›rlatal›m).

Rami Mehmed Pafla'n›n Karlofça'daki

performans›, kendi yazd›¤› (veya yaz-

d›rd›¤›) Vekâyi-i Sulhiyye adl›   yazma

eserinden   yola   ç›kan   ça¤dafl   bir

tarihçi   taraf›ndan   flu   flekilde de¤er-

lendirilmifltir: 

Özellikle müzakerelerin bütün saf-

halar›nda so¤ukkanl›l›¤›n› koruyan, bü-

yük bir sab›r, metanet ve ikna kabiliye-

ti gösteren Osmanl› murahhas heyeti-

nin bafl› Rami Mehmed Efendi'nin Edir-

ne protokolünün ba¤lay›c› kararlar›na

ra¤men baz› yerlerin boflalt›lmas›, baz›

kalelerin y›kt›r›lmas› gibi antlaflman›n

mümkün mertebe Osmanl› menfaatine

uygun olabilmesi hususunda önemli

çabalar sarf etti¤i belirtilmelidir. Hatta

Rami Mehmed Efendi'nin bu konfe-

ransta en baflar›l› murahhas oldu¤u

söylenebilir. Gerçekten Mehmed Efen-

di'nin bar›fl görüflmelerinin bafl›ndan

itibaren her meseleyi en ince detay›na

kadar inceleyerek baz› hususlar için

eski antlaflma metinlerini tetkik etti¤i,

uzmanlar›ndan tavsiye ve raporlar ald›-

¤›, böylece müzakerelere haz›rl›kl› gel-

di¤i, bundan dolay› da muar›zlar›n› ko-

layca susturmay› baflard›¤›, bizzat tut-

turdu¤u sulhnâme zab›tlar›ndan anla-

fl›lmaktad›r.6

Ça¤dafllar› taraf›ndan, Sadrazaml›k

gibi sorumlu bir mevkide bulundu¤u

halde bir nevi "Onbinlerin K›yam›"

olarak özetleyebilece¤imiz Edirne

Vak'as›'na seyirci kald›¤› için suçlama-

lara maruz kalan Rami Mehmed Pafla

hakk›nda o zamanlar söylenen flu beyit

halk aras›nda meflhur olmufltur:

Harem arabac›s›zâde'de pinhân ol-

dun

Hay Rami Çelebi, flân-› vezâret bu

mudur? 

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

5Mustafa Arma¤an,
"Cumhuriyetimiz 302 yafl›nda!",
Osmanl› Tarihinde Maskeler ve
Yüzler, ‹stanbul
2005, Timafl, s. 108-111;
"Karlofça'da bir Türk olmak",
K›r Zincirlerini Osmanl›, 2.
bask›, ‹stanbul
2006, Ufuk Kitaplar›, s. 91-103.

6Abdülkadir Özcan, "300.
y›l›nda Karlofça Antlaflmas›",
Akademik Araflt›rmalar
Dergisi, Say›: 4-5,
fiubat-Temmuz 2000, s. 250-
251 (italikler bana ait - M. A.).

Haliç, Adalar, Bahariye
Mevlevihanesi, ‹plikhane,

Sütlüce, (arflivden)
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Beyit, ‹stanbul'da bafllay›p Edirne'ye

kadar ulaflan ve sonunda II. Mustafa'y›

tahttan indirip III. Ahmed'i "flartl› ola-

rak" tahta ç›kartarak Lale Devri'nin

dü¤mesine basan, ayn› zamanda da

Osmanl› idare sisteminin merkezinde

ciddi bir iktidar k›r›lmas›na yol açan bu

halk hareketi esnas›nda en yetkili ko-

numda bulunan Rami Mehmed Pa-

fla'n›n olaylar›n ak›fl›na müdahale et-

mekte acz gösterip Harem arabac›s›n›n

o¤lunun evine s›¤›nmas›n› elefltiriyor

ve Sadrazaml›¤›n flan›n› yere düflürdü-

¤ünü söylüyor.

Bu olay, Pafla'n›n ikbalinin sonun

olmufl ve darbeden sonra kurulan yeni

hükümet taraf›ndan ceza olarak kale

hapsiyle Rodos adas›na sürülmüfltür.

Bu zor y›llar›nda borçlanm›flt› ve bor-

cunu ödeyemedi¤i için ‹stanbul'daki

bütün mal varl›¤›na el konulmufltu. Ra-

kibi olan, günümüzde gençlerin nargile

içmek için Beyaz›t'taki medresesinin

bahçesine dolufltuklar› Sadrazam Çor-

lulu Ali Pafla'n›n s›k›flt›rmalar› yüzün-

den Rodos sürgününde tam 5 y›l geçir-

dikten sonra üzüntü ve sefalet içinde7

"istilâ-y› enbûh-i endûh ile", yani afl›r›

gamlanma neticesinde vefat etmifltir. 

Vefat›na "Tuhfetü'l-mü'minîn" iba-

resi tarih düflürülmüfltür.8 Eyüp'te Ni-

flanc›lar Camii diye tan›nan yerde mek-

tebi ve çeflmesi vs hay›r eserleri oldu-

¤u, Hadîka'da zikredilmektedir.

Son sözleri kendisini tan›yan Os-

manzade Taib Efendi'ye b›rakal›m yine.

Bak›n bu usta sanatkâr, 52 yafl›nda ve-

fat eden Pafla'n›n portresini nas›l art›-

fl›yla ve eksisiyle ustaca aksettiriyor bi-

ze: 

Akl u rüfldiyle yegâne-i zaman, zarif

ve nüktedân..., flâir-i azbü'l-beyând›.

Amma hak-nâ-flinâs ve icrâ-y› resm-i

bi-vefâide nâdire-i devrân, vezir-i kesi-

rü'n-noksând›.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

7Naz›m Tektafl,
Sadrâzamlar: Osmanl› 'da
‹kinci Adam Saltanat›, ‹stanbul
2002, Çat› Kitaplar›, s. 332.

8Haf›z Hüseyin
Ayvansarâyî, Vefeyât-› Selâtin
ve Meflâhir-i Rical, Haz›rlayan:
Fahri Ç. Derin, ‹stanbul
1978, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, s.
72.

9Gül Aky›lmaz, Osmanl›
Diplomasi Tarihi ve Teflkilat›,
Konya 2002, s 35'den aktaran:
Onur K›nl›, Osmanl›'da
Modernleflme ve Diplomasi,
Ankara 2006, ‹mge Kitabevi, s.
103. Bu konuda ayr›ca bkz.
Oral Sander, Anka'n›n Yükselifli
ve Düflüflü: Osmanl› Diplomasi
Tarihi Üzerine Bir Deneme, 2.
bask›, Ankara 2000, ‹mge
Kitabevi, s. 126-131.

Reisülküttabl›¤›n modern serüveni
Divan-› Hümayun kâtiplerinin bafl›ndaki görevliye "Reisülküttab" ad› verilirdi. Bu

makam›n kesin olarak hangi tarihte ortaya ç›kt›¤› tespit edilememifltir.9 Reisülküt-

tab,

Divan-› Hümayun üyelerindendi ve Reisülküttablar›n Divan'daki muamelata vu-

kuflar›ndan dolay› ehemmiyetleri pek büyüktü. Zamanla siyasî ifller, d›fl temaslar,

yabanc› elçiliklerle muameleler de bunlar vas›tas›yla tedvin olunmufl ve nihayet

Tanzimat'›n arefesinde D›fliflleri Bakan› vazifesini görür olmufllard›r. Reisülküttab-

lar, Divan-› Hümayun'un büyük amiri olan Niflanc›'n›n maiyetinden say›l›rve terfi

ederlerse Niflanc› olurlard›. Reisülküttablar 16. yüzy›ldan itibaren ba¤l› bulundu¤u

Niflane'inin görevlerinin bir k›sm›n› devralarak Sadrazaml›k makam›na yaklaflm›fl

ve Bab›ali'nin oluflumuyla birlikte burada hizmet vermeye bafllam›flt›r. Nihayet

1836 y›l›nda Reisülküttabl›k makam› ilga olunmufl ve Umur-› Hariciye Nezareti ku-

rulmufltur. Böylece son reisülküttab›m›z olan Yozgatl› Akif Efendi, ayn› zamanda ilk

D›fliflleri Bakan›m›z olmufltur.

Genifl bilgi için bkz. Midhat Serto¤lu, "Reis ül-küttab", Osmanl› Tarih Lügati, 2. bask›, ‹stan-

bul 1986, Enderun Kitabeyi, s. 283.
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EYÜP’TE KARAY 

MEZARLIKLARI

Av. Sedat BALKAN-Eyüp Hazine Avukat›

1969 y›l›nda ‹stanbul-Bak›rköy’de do¤du. ‹lk,orta ve lise e¤itimimi Bak›rköy’de tamamlad›.1992
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hakimlik s›nav›n› kazanarak

Beyo¤lu Adliyesinde staj›n› tamamlad›. Antalya’n›n Kafl ilçesinde Hakim olarak atand›. Bir süre
sonra askerlik hizmeti için  Adana 6.Kolordu Komutanl›¤› Askeri Savc›l›¤›na atand›. Tehisten sonra

Kafl Adliyesindeki görevine geri döndü. 2002 y›l›nda bakanl›k de¤ifltirerek Maliye Bakanl›¤›
bünyesindeki Hazine Avukatl›¤› görevine bafllad›. Halen Eyüp bölgesinden sorumlu olarak görevine

devam etmekte. Evli ve 2 k›z çocuk babas›.‹ngilizce ve Makedon dillerini bilmekte.
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Kutlu belde ‹stanbul’un en güzel il-

çesi Eyüp, birçok önemli Müslüman

flahsiyete ebedi istirahatgah oldu¤u gi-

bi,H›ristiyan ve bugünkü konumuzu

oluflturan Musevi mezarl›¤›na da sahip

idi.Sahip idi diyorum çünkü Nisan 2006

sonu bizzat yerinde yapt›¤›m araflt›r-

malara göre art›k bu zenginli¤imizi

kaybetti¤imizi itiraf etmemiz gerekiyor.

Bugünkü konumuz olan Karay

Türklerinin 2 adet mezarl›¤› da Eyüp il-

çemiz s›n›rlar›nda idi. Ancak ilgisizlik-

ten olsa gerek art›k Karay Türklerinin ,

Türkiye’de ve ‹stanbul yegane mezarl›-

¤› kalm›flt›r. O da Hasköy Türk Karaim

Mezarl›¤›d›r. Yak›n bir zamana kadar

‹stanbul’da bile  10 adet mezarl›¤a sa-

hip olan bu kardefllerimiz elde kalan

tek mezarl›klar›n› korumaya çal›fl›yor-

lar. Mezarl›klar›n›n tapusunu bile yeni

alabildiler. ‹badetlerini yapabildikleri

tek Kenesa’lar› da Hasköy,Mahlül so-

kak’ta hüzünlü bir flekilde kapal› dur-

makta,ibadet yapacak cemaat kalma-

maktad›r. Kendi deyimleriyle Kocaman

Türk a¤ac›n›n bir dal› olan Hazar Türk-

lerinin gerçek temsilcileri olan Karaim

Türkleri,anavatanda yok olmak üzere-

ler. Say›lar› 50’nin alt›na düflmüfl,du-

rumdad›r. A¤ac›m›z›n önemli bir dal›,

kültürü ile birlikte yok olmak üzeredir.

E¤er salonda haz›r iseler belki de son

defa Hazar Türklerini görmektesiniz.

Bir zamanlar›n tüm Kafkaslara ve Ka-

radeniz’e hükmeden Hazar imparator-

lu¤unun varisleri  ne yaz›k ki dünya

üzerinde bile toplam say›lar› 2000’in al-

t›na düflmüfltür. Karaylar›n kat› evlilik

kurallar› onlar› yok olma seviyesine ge-

tirmifltir.

‹mparatorluklar baflkenti ‹stan-

bul’umuzun mübarek ilçesi Eyüp,tarih-

çi Mehmet N.Haskan!a göre 2 ayr› yer-

de Karay Mezarl›¤›na sahipti.Yans›daki

haritadan da görülece¤i üzere 1.ve bü-

yük olan mezarl›k,bugünkü ‹HE genel

müdürlük binas› yak›n›nda ,Rum Me-

zarl›¤› karfl›s›nda,Savaklar semtindey-

di.Mezarl›¤›n yan› bafl›nda Müslüman-

lara ait M›s›r Tarlas› Mezarl›¤› da bu-

lunmaktad›r. Yani sadece Kuzguncuk

yada Ortaköy’de de¤il ‹stanbul’umuzun

bu güzel ilçesinde de 3 büyük dinin me-

zarl›klar› koyun koyuna yer almakta

idi.Yeni Kuflat soka¤› ve Meflatl›k soka-

¤›n›n birleflti¤i çoban çeflmesinin ya-

n›nda büyük Karay mezarl›¤› bulun-

makta idi. Buran›n devam› olan Otakç›-

bafl› soka¤› ve Cebecibafl› caddesi üze-

rinde daha eskiden bu mezarl›¤›n ilk

yeri bulunmakta idi. Bugün ise çekilen

foto¤raflardan gördü¤ünüz üzere ço-

ban çeflmesinden bile eser kalmam›fl-

t›r.Çeflme civar›nda ‹branice yaz›l›

mermer sandukadan bahsedilmifl ise

de aramalara ra¤men bulunamam›flt›r.

Bu büyük mezarl›¤›n ne zaman ne fle-

kilde ortadan kald›r›ld›¤›,Karaim ce-

maatinin  ve Belediyenin Mezarl›klar

arflivinde araflt›r›lmay› beklemektedir.

Buradaki mezar tafllar› ve mermer

sandukalar kurtar›labilmifl midir?Bile-

miyoruz. ‹branice bilen,cemaatin nüfus

kay›t bilgilerini bilen bir araflt›rmac› el-

de kalan tek mezarl›k olan Hasköy Ka-

raim Mezarl›¤›ndaki mermer tafllar› ve

sandukalar› inceleyerek Eyüplü hem-

flerilerimize dair kay›tlar bulabilirler

belki de.. Karaylar konusu o kadar ba-

kir ve öksüz K‹ araflt›rmac›lar›n, akade-

misyenlerin ilgisine muhtaçt›r. Kara-

imler,tarih sahnesinden çekildiklerin-

de yaz›l› ve sözlü kaynaklara da ulafla-

mama riski mevcuttur.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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2.Mezarl›k ise ;   bugünkü Üçflehit-

ler mevkiindedir. Foto¤raflar›ndan da

görülece¤i üzere burada da bir iz kal-

mam›flt›r. Üçflehitler camii önündeki

Meflatl›k  soka¤› bize bir ipucu verse de

kalan bir fley yoktur. Taraf›ma gösteri-

len ziyaret yerinin Karaylara ait oldu¤u

flüphelidir.

Yine Haskan’da bahsedilen ‹branice

kitabeli Mermer sanduka, Rami, Dikili-

tafl sokakta aranm›fl ise de bulunama-

m›flt›r. Oysa 1996’da yerinde oldu¤u

söyleniyordu. Sandukaya ne oldu¤u, ni-

ye o zamana kadar ortal›k yerde b›ra-

k›ld›¤› da ilginç birer sorudur. 

K›sacas› Eyüp, Karay kültürümüze

dair tüm de¤erlerini zamanla kaybet-

mifltir. Geriye kalan merkezdeki Kültür

iflleri müdürlük binas›n›n bahçesinde

olan,benim de bu konuflmay› yapmama

sebep olan ,henüz içeri¤i bilinme-

yen,‹brani harfleriyle Karay Türkçesiy-

le yaz›ld›¤›n› tahmin etti¤im Karay Me-

zarl›k s›n›r tafl›d›r.Bu tafla benzer tafl-

lar› bizzat Hasköy mezarl›¤›nda gör-

düm.‹nternet vas›tas›yla yapt›¤›m arafl-

t›rmalarda gördü¤üm Dünya üzerinde-

ki di¤er Karay mezar tafllar›yla uyumlu

oldu¤unu gözlemledim.Karaylar›n hak-

k›nda afla¤›da verece¤im bilgilerle kar-

fl›laflt›r›nca bu tafl›n Karay Türklerine

ait oldu¤una kanaat getirdim.Bu me-

zarl›k s›n›r tafl› di¤er Musevi mezar

tafllar›na benzemedi¤i gibi,Musevi me-

zar tafllar›nda bulunan Siyon y›ld›z›n›

içermemektedir.Zaten Hasköy Mezarl›-

¤›n› da gezerseniz,siyon y›ld›zl› 1-2 me-

zara rastlars›n›z.Ço¤unlukla ‹brani

harfli ancak Karay Türkçesi içerdi¤i

Karaim vakf› yetkililerince bildirilen

mezar tafllar›n›n yan› s›ra Latin alfabe-

siyle Türkçe ve Kiril alfabesiyle Türkçe

mezar tafllar›na rastlamaktas›n›z.

10 adet Karay Mezarl›klar›n›n nas›l

olup ta bire düfltü¤ü,di¤er mezarl›klara

ne oldu¤u, araflt›rmac›lar›n bilhassa

Karay Türklerinin içinden ç›kacak

araflt›rmac›lar›n ilgisine muhtaçt›r.Ce-

maatin Cumhuriyet tarihindeki tek ta-

rihçisi olan Ça¤atay Bedii Avramo¤lu

ise henüz 34 yafl›nda vefat etmifl-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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tir.‹kinci bir Avramo¤lu ç›kacak m›-

d›r?Bilemiyoruz ama biz Türk kardefl-

leri onlara her türlü deste¤e haz›r›z.

Haskan’›n çal›flmas›na esas ald›¤›

bilgi Simon fiiflman’a aittir.1957’de

neflredilen bu makale ile ‹stanbul Ka-

raylar› bir nebze olsun kendilerini tan›-

tabilmifllerdir.1991’e dek geçen y›llar-

da hiçbir Türkçe araflt›rma yap›lmam›fl

iken Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr.

fiaban Kuzgun “Hazar ve Karay Türk-

leri” adl› kitab› ile Karaylar› günümüze

getirebilmifltir.

Ekim 2003’te ise Atlas dergisi Türk

ve K›r›m Karaylar›n› kapak konusu ya-

parak bilgileri güncelleyebilmifltir. An-

cak ‹stanbul Karay Türkleri sessizli¤e

gömülerek yay›n yapmamay› tercih et-

mektedir.Onlar›n yay›n yapmak,kitap

basmak,kültürlerini tan›tmak üzere

Kültür Bakanl›¤›m›zca teflvik edilmele-

ri gerekmektedir.Cemaate dair bütün

yaz›l› evrak ve sözlü bilgi yok olma teh-

didi alt›ndad›r.Cemaat ,etnografik ve

folklorik deste¤e muhtaçt›r.Dini kitap-

lar› koruma alt›na al›n›p,ihtivas› elek-

tronik kay›t alt›na al›nmal›d›r.Sözlü ta-

rih çal›flmas› bir an önce yap›lmal›-

d›r.Sessizlik,Karaylar› yok etmek üze-

redir.Çocuklar›m›z ,Karaylar› hat›rla-

mayacakt›r bile…Tarihe kar›flm›fl bir

Türk kavmi olarak görülecektir.

Peki ama kimdir bu kardefllerimiz?

Karaylar kimlerdir?Neye inan›rlar?Ni-

ye Yahudilerden farkl›d›rlar?

KARAYLAR
fiu s›ralar yay›nlan›yor mu bilmiyo-

rum ama Discovery Channel bir ara

Unesco’nun kültürel bir program›n›n

fragmanlar›n› yay›nl›yordu.Bu frag-

manlardan birini izlerken,fonda gelen

konuflman›n tan›d›k oldu¤unu fark et-

tim.Konuflan Litvanya,Trakai’den Diana

Lavrenovich isimli bir han›mefendiydi.

Aynen flu sözcükleri kullan›yordu

”Menim ad›m Diana Lavrenoviç.Biz gel-

dik Trakai’ye 600 sene kadar ön-

ce.Anam ulusumuzun aflama¤›n› ya-

p›r.K›b›n; Karaylara has bir adettir.Bu

adet kald› atalar›m›zdan.Hamurun içne

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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et konur,ta ortas›ndan çekiçlenir.”

Afallam›flt›m.Konuflan Litvanyal› bir

Türktü ve ne konufltu¤unu gayet iyi an-

layabiliyordum.Karaylar ile ilgili arafl-

t›rmalar›m iflte böyle bafllad›.

Karaylar; Türk kavimleri içinde Mu-

sevili¤i seçen iki kavimden biridir.Di¤er

Musevi Türkler; K›r›mçak’lard›r.Ancak

onlar›n Hazar Türk ‹mparatorlu¤u ile

bir ilgileri yoktur.

Hazar imparatorlu¤unun varisleri

olan Karaylar yaflanan sürgünler,sa-

vafllar,cemaatin kat› kurallar›ndan s›y-

r›lmak için din ve mezhep de¤ifltirme

olaylar› sonucu Dünya üzerinde toplam

say›lar› 2000 civar› olan yok olmak üze-

re olan bir Türk kavmidirler. Öz be öz

Türk kardefllerimizdir.Biz maalesef

onlar› ihmal ettik t›pk› Gagavuz H›risti-

yan Türkleri gibi,farkl› dinden olufllar›

bizleri etkiledi.Oysa onlarda “Kocaman

Türk a¤ac›n›n bir dal›yd›lar.”

Karay mezhebinin kurucusu Anan

Ben David isimli Ba¤datl› bir haham-

d›r.Ba¤dat’taki di¤er hahamlar›n Tev-

rat’› tahrif etmelerine çok içerleye-

rek,sadece Tevrat’› baz alan,Talmud’u

(hahamlar›n sözlü yorumlar›n›) redde-

den yeni bir mezhep kurdu.fiikayet

üzerine cezaevine at›ld›.Ancak ceza-

evindeki oda arkadafl› ondan daha ün-

lüydü ve mezhebinin kurallar›n› koyar-

ken ondan çok etkilendi.”‹mam-› Azam

Ebu Hanife”…‹nsan›n oda arkadafl›

‹mam-› azam olunca,Karayl›kta ‹slam

etkileri aç›k olarak görülebilmekte-

dir.Karayl›¤›n dini esaslar› anlat›l›rken

bu konuya yine dönülecektir.

Anan B.David ;Ba¤dat’› terk etmesi

flart›yla hapisten ç›k›nca Kudüs’te ilk

Kenesas›n› “Mezmur,130” gere¤i

“Hz.Davut’un dedi¤i gibi-Yerin alt›ndan

gelen sesimi iflit ey Tanr›m” ayeti nede-

niyle, yeralt›nda infla etti.Günümüzde

de ‹stanbul Hasköy Kenesas› da dahil

olmak üzere Karaylar›n tüm kutsal iba-

dethaneleri yerin alt›nda infla edilir.

Daha sonra Karayl›k M›s›r ,Bizans ve

Kafkasya ile Karadeniz’in Kuzey bölge-

lerinde yay›lma alan› buldu.Di¤er Orto-

doks Yahudi mezhepleri gibi anneye

dayal› kan ba¤› ile Musevilik devam›

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

1. Mezarl›k yan› Osmanl›
Türk mezarl›¤›

( M›s›r Tarlas› Mezarl›¤› )
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sa¤lanm›yordu.Karaylar flimdiki duru-

mun aksine Musevili¤in yay›lmas› dini

propaganda yap›yor,kendine yeni ce-

maatler ve dindafllar buluyordu.Baflka

dinlerden Karayl›¤a geçifl mümkün-

dü.Oysa Ortodoks Yahudiler,saf kan

ba¤›n› ileri sürerek Musevili¤e geçifle

izin vermemektedirler. ‹flte bu ilk Mu-

sevi Misyonerlerden ‹shak Ben Sang-

hari,(ki Sakaryal›,Bizans’ta yaflayan bir

Karay oldu¤u rivayet edilir.) 

Hazar ülkesi imparatorunun üç bü-

yük temsilcilerini dinlemek, Putperest-

likten ç›k›p hak dinlerden birine kat›l-

mak istedi¤ini duymufltur. Bir misyo-

ner için bundan iyi f›rsat bulamaz.fiim-

diki Hazar gölünün bat› k›y›lar›nda ku-

rulmufl bulunan Hazar ‹mparatorlu¤u

baflkenti ‹til’e var›r. Tarihler M.S. 740’›

göstermektedir. Ak›ll› ve kurnaz bir

Karay olan ‹shak, o zaman ki Hakan

olan Bulan Han’› ikna eder.Han ve sa-

ray efrad› din olarak Musevili¤i seçer-

ler.Halk kendi dinini seçmekte özgür

b›rak›l›r.asl›nda Bulan Han’da ince bir

hesap yapm›flt›r.Çünkü komflular› olan

Bizans,H›ristiyanl›k,Arap Emeviler ise

Müslümanl›k konusunda Hakan’› s›k›fl-

t›rmaktad›r.Hakan komflular›n› bu fle-

kilde idare etmeyi baflarm›flt›r.11.yüz-

y›la kadar devam eden Hazar impara-

torlu¤u;Ruslar ve Araplara daha fazla

dayanamay›p,y›k›larak tarih sahnesin-

den çekilmifltir.Ancak torunlar› olan

Karaylar onlar›n miraslar›n› devam et-

tirmektedirler.

Han mezarlar›,Hazarlar›n su ile ilgi-

li adetleri nedeniyle Don-Dinyeper ›r-

maklar› aras›nda üstünden su geçen

alanlara yap›lm›fl iken 20.yüzy›lda

SSCB’nin bu ›rmaklarda yapt›¤› Baraj-

lar ve Baraj göllerinin alt›nda kalm›fl-

t›r.Ancak Hazarlar› Musevili¤e sokan

‹shak Ben Sanghari’nin mezar› K›r›m-

Akmescit(Simferepol)’te bulunan ünlü

BaltaTi¤mez Mezarl›¤›nda yap›lan ar-

keolojik kaz›lardan sonra bulunmufl-

tur.BaltaTi¤mez ve Karaylar›n kutsal

yeri olan Ç›f›tkale arkeolojik h›rs›zl›k-

lar ve rabbinik Yahudilerin sald›r›lar›na

karfl› koruma alt›na al›nm›flt›r.

Osmanl›n›n K›r›m› fethi üzerine tek-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

M›s›r Tarlas› Mezarl›¤›
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rar Türk kardefllerine kavuflan Karay-

lar, K›r›m özerk Han idaresinde önemli

idari görevler üstlenmifller,ekonomi ve

mali teflkilat› güvenilir olmalar› nede-

niyle ellerinde tutmufllard›r.Karay-

lar;hem Osmanl›dan hem de K›r›m

Hanlar›ndan ayr›cal›k sa¤layan berat-

lar alm›fllard›r.18.yüzy›lda K›r›m eli-

mizden ç›k›p Ruslar›n eline geçince de

ekonomi bilgileri nedeniyle Çariçe

2.Katerina döneminde bile el üstünde

tutulmufllard›r.Hatta onlar›n dürüstlü-

¤ünü gören Katerina ne istediklerini

sormufl,Karay lideri Hac›a¤a Baboviç

,cemaatiyle birlikte Osmanl›ya göç et-

mek isteyince Rusya’da bugünde ata-

sözü olarak kullan›lan”-Kurdu ne ka-

dar beslersen besle,sonunda ormana

kaçar” sözünü söylemek zorunda kal-

m›flt›r.Görülece¤i üzere anavatan hep

Türkiye’dir.Çünkü onlarda Türk’tür.

Rus idaresinde zor günler yaflayan

Karaylar zekalar› ile Çarl›k Rusyas›n-

dan da ekonomik ayr›cal›klar kopara-

bilmifllerdir. Ancak 1917 Ekim Devrimi

sonras› sanc›l› günler bafllam›fl,Sta-

lin’in iktidar›na May›s 1944’de yaflanan

Büyük Türk Sürgününden onlarda di-

¤er kardefllerimiz gibi nasiplerinin al-

m›fllard›r. Bir k›sm› Özbekistan ve

Türkmenistan’a bir k›sm› da Sibirya’ya

sürülerek yok edilmek istenmifller-

dir.‹badethaneleri kapat›lm›fl,dillerini

kullanmalar› engellenmifl,Karayca

unutturulmaya çal›fl›lm›flt›r.Ancak Lit-

vanyada ve Polonya’da bulunan Karay-

lar bu etnik soyk›r›m› atlatabilmeleri

için K›r›m ve Kiev Karaylar›na yard›mc›

olmufllard›r.Halen y›l›n belli aylar›nda

kutsal kabul edilen Balta Ti¤mez ve Ç›-

f›tkale’ye tüm Karaylar gelmekte,ba¤-

lar›n› sa¤lamlaflt›rmaya çal›flmaktad›r-

lar..Halen okuduklar› kutsal kitab›n ad›

”Karaj D›nl›l›lar›n Jalmarbach Jarg›-

alar› yani Karay Dinlilerin Yalvarma

Yaz›lar›”.Kulland›klar› Türkçe;Gök-

türklerin bir kolu olan K›pçak lehçesi-

dir.‹lk yaz›l› kaynaklar› ;1528-1529’da

Venedik’te bas›lm›fl,‹brani harfli dua ki-

taplar› idi.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Itri’nin evi
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KARAYLARIN D‹N‹ ‹NANÇ-
LARI VE KÜLTÜRÜ  

Karay sözcü¤ü okumak anlam›na

gelen ‹branice “kara”, Arapça ”ikra”

kelimesinden türetilmifltir.Karaylar

tüm dini kurallar›n› do¤rudan Tev-

rat’tan ve kelimenin yal›n anlam› ile al-

d›klar› için hahamlar›n Tevrat yorumla-

r›n› içeren Talmud kitab›n› reddeder-

ler.Rabbinit (Talmudist) Yahudilikten

en büyük farklar› budur.Kendilerine

Bene Mikra (Tevrat›n evlatlar›) da den-

mektedir.

Kenesalar›n› Tevrat-Mezmurlar

130. ayet gere¤i”Davut peygamberin

Allaha seslendi¤i gibi yerin alt›nda” in-

fla ederler. Sinagog kelimesini kullan-

mazlar.‹badet yerlerine Kenesa ve ka-

hal demeyi tercih ederler.

Karaylarda din adamlar› s›n›f› yok-

tur,haham olmad›¤› gibi ayini yönete-

cek din adamlar› s›n›f› da yoktur.Sade-

ce din büyü¤ü anlam›nda Gahan,Gabay

ve Gazan’lar› vard›r.‹stanbul’da son

Gazan,Yusuf Sad›k bey idi.Karaylar di-

¤er Yahudiler gibi tanr›lar›na Yahova

demezler,Türk soylu olduklar› için

“Tengri” s›fat›n› rableri için kullan›rlar.

Kenesalar›nda kad›n-erkek ayr›

yerlerde ibadet ederler.Oturma s›ralar›

yoktur(Son zamanlarda adet de¤ifl-

mektedir).‹badethaneye,ayakkab›lar ç›-

kar›larak ve bafl örtülerek girilir.Duay›

Gazan yapt›r›r,ancak yoksa önde gelen

birisi de duay› yapt›rabildi¤i gibi,”Ari-

ka” denen bir eylemle dua ettirme hak-

k› da sat›n al›nabiliyor.Dua s›ras›nda

mutlaka diz üzerine çökülüyor.Yans›da

buna dair bir foto¤raf say›n ‹rfan Unut-

maz’›n kitab›ndan al›nm›flt›r.Diz çök-

tükleri yerin alt›na bizim seccadelere

benzer kilimlik koyuyorlar. Bafllar›na

“kavuk” denen küçük bafll›¤› takarak

dua ediyorlar.

‹badet öncesi,Kenesada çekti¤im

foto¤raftan da görülece¤i üzere elleri

ve ayaklar›n› y›k›yorlar (Abdest…..) Ya-

p›lan bütün dualar ‹branice de¤il Ka-

rayca…Ve dualar›n günefl do¤duktan

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Itri’nin evi

2. Mezarl›k üçflehitler camii civar›

2. mezarl›k sokak girifli

Üçflehitler camii civar›
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sonra ve batanan kadar yap›lmas› il-

ginç….Ne kadar da Müslüman inançla-

r›na yak›nlar….Mezheplerinin kurucusu

Anan Ben David’in hapishane arkadafl›-

n›n ‹mam-› Azam oldu¤unu burada bir

kez daha hat›rlatmakta fayda vard›r.

Kenesa’daki foto¤raflara dikkatle

bak›l›rsa bize benzer baflka bir inançta

kurban kesimidir.Kesilen hayvan›n

as›ld›¤› ask›,temizleme için kuyu ve

çeflme Karaylar›n ,Türklük ve Müslü-

manl›ktan ne kadar çok etkilendikleri-

nin canl› bir kan›t›d›r.Her y›l 21 A¤us-

tos’ta Baran(koç) gününde kurban ke-

serler.Kurban Tanr›n›n r›zas›n› kazan-

mak için k›bleye(Kudüs’e)dönülerek

kesilir.

Karay inanc›na göre Tanr› birdir.bü-

tün alemin rabbidir.Ancak fiamanist

kökenli bir uygulama da vard›r.‹ki ulu

ruhtan bahsederler,iyi ruh ve kötü

ruh…‹ki güç vard›r.Akgüç ve Kara-

güç…Karagüç olan Kargal Ata gün

a¤armadan haftada bir çan sesi ile

sembolik olarak kovulur.Ancak Karay-

lar di¤er Yahudilerin aksine Hz.‹sa ve

Hz.Muhammed peygamberimizi de

peygamber s›fat›yla tan›r ve kabul

ederler.Tanr›lar›na yakar›rken Yahudi-

ler gibi “shema ‹srael,Adonay-‹flit sesi-

mi ‹srail” demezler “Shema Karai”

derler.‹flit sesimi Karai….

Karaylarda Cenab-› hak;kadiri mut-

lak olup,ezeli ve ebedidir.Birli¤i ve kud-

reti hiçbir fley ile ölçülemez.Allah, me-

leklerini yaratt›¤› gibi,Hz.Musa kulunu

insanlara göndererek onun arac›l›¤›yla

Hak dinini bildirmifltir.On emir kesin ve

mutlak olup,de¤ifltirilemez,kald›r›la-

maz,ikame edilemez.

Hay›r iflleri yaparken gizli tutmay›

tercih ederler,Gelirlerinin 1/10 unu fa-

kirlere verirler (Zekat…), bu amaçla

oluflturulan yard›m sand›¤›na her gün

elde edilen gelirin % 10 u at›l›r.

Karaylarda  Hac far›zas› da mevcut-

tur. Eskiden Kudüs’e gidilirken,Yahudi-

lerle olan s›k›nt›lar nedeniyle gidilme-

mekte,ikinci kutsal mekan olan Ak-

mescit yak›nlar›ndaki Ç›f›tkale ve Balta

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Dikilitafl sok. Karay sandukas› yeri

Dikilitafl sok. Sandukan›n bulundu¤u yer

Mezar kal›nt›s›

Karay 1. mezarl›k ‹HE arkas› mezar kal›nt›s›
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Ti¤mez Mezarl›klar› hac niyetiyle ziya-

ret edilmektedir.Y›lda bir kez tüm dün-

ya Karaylar› tan›flmak ve kaynaflmak

amac›yla Gözleve (Evpatoriya) ye gider-

ler.

Karaylarda ibadet sabah ve akflam

olmak üzere günde iki kez dua okuna-

rak yerine getirilir.‹badet öncesi mutla-

ka abdest al›n›r.

Karaylarda Oruç’ta vard›r.Üç tür

oruç vard›r;su içmenin mümkün oldu-

¤u oruç,gündüzleri su içilmeyip yemek

yenilmeyen oruç ve adak oruçlar›….On

günler oruçlar› denen oruçlar› oldu¤u

gibi,et yenmeyen 7 gün oruçlar› da

mevcuttur.

Prof.Yaflar Kalafat beyin aktard›¤›na

göre Karaylarda ”taaddütü zevcat” ta

vard›. Monogamik olmad›klar› bildiril-

mifltir.Yak›n akraba ile evlilik yasak ol-

du¤u gibi,ölen kad›n›n miras›ndan ko-

cas› pay alamamaktad›r.

‹badet ve cenaze merasimlerinde

müzik yoktur,t›pk› bizim gibi a¤›t ya-

kar,türkü söylerler…Cenazeler için

mutlaka yas tutulur.7 gün evden ç›k›l-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

M›s›r tarlas› mezarl›¤›

Tür Karçim Vakf› Baflkan› Mihail Örme
(ortadaki)

Tür Karçim Vakf› 2. Baflkan› Sacha Örme
(sa¤dan ikinci)

Hasköy Karay Kenesas›
(Ehal K›sm›)
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maz,7 gün yemek piflmez ve 7 gün et

yenilmez.

Mefle ve ebem a¤açlar› kutsal kabul

edilir. Mezarl›klar›nda mutlaka bulun-

durulur. Balta Ti¤mez kutsal mezarl›-

¤›nda binlerce mefle ve 21 adet ebem

a¤açlar› vard›r. 21 say›s› mutlaka ikmal

ettirilir. Mezarl›klarda ölünün bafl›

mutlaka k›bleye çevrili olur.‹stanbul

Karay Hasköy büyük mezarl›¤›nda t›pk›

Müslüman camilerinde oldu¤u gibi Mu-

salla tafl› mevcuttur.Ölü için 1. ve 4.

haftalar ile 11. ayda yemekli mevlit ic-

ra edilir. Mezar tafllar›nda Davut y›ld›z›-

birkaç istisna d›fl›nda- yoktur.Türkçe

ve ‹brani harfleriyle Karay Türkçesi ya-

z›l›d›r.

Her Karay›n biri Türk  di¤eri dini

olan iki ad› mevcuttur.Pasaport,kimlik

ve mezar tafllar›na Karaim olduklar›n›

gösterir ifadeleri mutlaka yazd›r›r-

lar.Türkiye uygulamas›nda Karaim di-

nini din hanesinde yazd›ramad›klar›n›

ifade etselerde yeni ç›kan Nüfus Kanu-

nuna göre din hanesi vatandafllara ser-

best b›rak›laca¤› için Karaim yazd›rma-

lar›nda yasal bir sak›nca da kalmaya-

cakt›r.

Kültürel gelenek olarak,evin kap›la-

r›na nazara karfl› at nal› as›l›r.ölünün

nafl› üzerine demir parças› konur.Ce-

nazeye gidenler tabuta mendil sü-

rüp,mendil ve ellerini evde y›kar-

lar.Ölümün oldu¤u gün evdeki saat

durdurulur.soban›n veya oca¤›n küllü-

¤ü aç›l›r.Evdeki aynan›n k›r›lmas› u¤ur-

suzluk say›l›r.Ölünün bulundu¤u yerde

atefl,mum ,›fl›k yak›l›r.Her ölüm y›ldö-

nümünde ölünün yak›nlar› 1 gün yas

orucu tutarlar.Karaylar kurakl›k oldu-

¤unda ya¤mur duas›na bile ç›karlar.

Din büyü¤ü gabay’lar›n k›yafeti si-

yah cüppe olup bizim imamlar›m›z›n k›-

yafetlerine oldukça benzemektedir.Ba-

fla da beyaz tülbent sar›lm›fl fes tak›l-

maktad›r.

Karaylar›n evlenme, nikah,ölüm,

bayram törenleri de Yahudilerden fark-

l›d›r. Bir Karay baflka dinden ve mez-

hepten biriyle evlenmez. Karay olun-

maz,Karay do¤ulur. Karay inanc›na

sonradan girilemez.

Karaylarda sünnet adeti de vard›r.

Erkek çocuklar› do¤umlar›n› izleyen 8

gün içinde mutlaka sünnet edilirler. 

Daha fazla inanç ve ibadet ayr›nt›s›-

na girmeden bahsi kapat›rken flu soru-

yu sormakta fayda vard›r?Bize her ba-

k›mdan bu kadar benzeyen kardeflleri-

mizi bugüne kadar niye ihmal ettik?Ni-

ye dertleri ile ilgilenmedik.Onlar› az›n-

l›k olarak gördük,nüfus cüzdanlar›na

Karay yazd›rmalar›na bile izin verme-

dik.Oysa onlar öz be öz Türk çocuklar›-

d›r.
Karay cemaatinin birçok sorunla

bo¤ufltu¤unu bilmekteyiz.ancak Karay-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Hasköy Karay Kenesas› (Mahül sok. No:4)
D›fl girifl

Polonya Karay cemaati
(karaim:.org)

Kenasa içi 2. kattan Ehal’in görünüflü
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lar kendi içlerine kapan›kl›¤› b›rak›p
Türk dünyas› ve devletimizle irtibat
kurmal›,kendilerini tan›tmal›,yay›n fa-
aliyetinde bulunmal›d›r.rahmetli Ça¤a-
tay Bedii Avramo¤lundan bu yana hiç-
bir yay›n faaliyetinde bulunmamalar›
çoküzücüdür.Cemaat kendi içinden ye-
ni bir Ça¤atay Bedii ç›karmal›d›r.Te-
mas kurulacak bir adresin dahi olmay›-
fl›,internet ortam›na kat›lmamalar› bü-
yük eksikliktir.Kendileriyle nas›l temas
kurulaca¤› flansa kalm›flt›r.Vak›flar›n›n
mal varl›klar›yla ilgilenememektedir-
ler.Üzerine ölü topra¤› serpilmifl son
kalan 50 kifli, yok olmay› beklemekte-
dir.

Oysa K›r›m Karaylar derne¤i,K›r›m-
da çok etkindir.Litvanya Karaylar› ve
Polonya Karaylar›n›n internet siteleri
çok aktiftir.Litvanya’n›n bütün Ankara
büyükelçileri Karay Türklerinden seçil-
mektedir.Türkiyeli Karaylar›n,üstelikte
anavatanda sessizlikleri anlafl›lama-
maktad›r.

Son sözü K›r›m Karaylar derne¤inin
bülteninin son paragraf› söylesin.Keli-
mesi kelimesine…..

“-Önümüzde olan bütün zorluklara
ve problemlere bakmazdan,biz emini-
miz ki eger devlet ve diger taraflardan
yard›m olursa ,biz bunlar› çeze bili-
riz.K›smet olursa ,Kosaman türk
a¤acç› uzerinde bizim küçük fidan›miz
kurumaz”

SEÇ‹LM‹fi KAYNAKÇA:
A-K‹TAPLAR
1-Hazar ve Karay Türkleri-Doç.Dr.

fiaban Kuzgun-1993
2-Ayk›r› Serüven- ‹rfan Unutmaz-

Nokta kitap- 2005
3-Tarih boyunca Yahudiler ve Türk-

ler-c.1-Prof.Hikmet Tanyu-Bilge yay›-
nevi

4-‹stanbul Sinagoglar›-Naim Güler-
yüz-1992

5-K›r›m-Kuzey Kafkasya-Dr.Yaflar
Kalafat-Asam yay›n›-1999

6-Türkdilinin yurtlar›- Doç.dr. Nev-
zat Özkan-Akça¤ yay›n›

7-13.kabile-Arthur Koestler-Say ya-
y›nevi

8-fiehri ‹stanbulun seyir defteri-
L.P.Daba¤yan-Karada¤ yay›nevi-2006

9-Hazarlar ve Musevilik-Golden ve.-
Karam yay›nevi-2005

10-türkiyede etnik gruplar-P.A.An-
drews-tümzamanlar yay›nc›l›k

11-Yahudi dini ,Yahudi tarihi-‹srael
Shahak-anka yay›nevi-2002

B-D‹⁄ER YAYINLAR
1-Atlas dergisi-Ekim 2003-say› 127
2-Tarih ve düflünce dergisi-nisan

2005-say› 2005/3
3-Focus dergisi-fotokopi tarih yok

C-‹NTERNET
Anahtar kelime: Karaim
1-Karaimi.org(Polonya Karaylar›)
2-turkhaber.org
3-khazaria.com
4-orkun.com.tr
5-tr.wikipedia.org
6-alewiten.com
7-ozturkler.com
8-sozluk.sourtimes.org
9-ozdemirmevlut.sitemynet.com
10-euronet.nl
11-cesnur.org
12turkiye.net
13-helsinki.fi(Prof.Tapani Harviai-

nen)
14-orienternet.de
15-daugenis.mch.mii.lt(Litvanya

Karaylar›)
16-karaim-institute.narod.ru

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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1996-1998 YILLARI ARASINDA 

‹STANBUL 

EYÜPSULTAN’DA  YAPILAN 

KAZI VE YÜZEY ARAfiTIRMALARI 

BULGULARI VE ARDINDAN

DÜfiÜNDÜRDÜKLER‹

Prof.Dr. Örcün Bar›flta 

1942 Adana’da do¤du. Liseyi Ankara T.E.D.’de bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Co¤rafya Sanat Tarihi bölümünde lisans Yüksek lisans ve doktora ö¤renimini tamamlad›.

1988’de Sanat Tarihi profesörü oldu. 1992-1999 y›llar›nda Gazi Üniversitesi Mesleki
Yayg›n E¤itim Fakültesi Dekan› olarak görev yapt›. Ulusal ve uluslararas› birçok
toplant›ya kat›lan ve yay›nlanm›fl eserleri de bulunan Bar›flta, 1997-2000 y›llar›

aras›nda Ankara Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu Baflkanl›¤›n› yürüttü.
Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde

görevine devam etmektedir.
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Alt›n Boynuz’un iyi bilinen bir semti
olan Eyüpsultan  Halid Bin Zeyd ‘e ithaf
edilen külliye kuruluflunun mimarisi
yan› s›ra plastik sanatlar›n çömlekçi-
lik- seramik yap›m› ve tafl yontuculu-
¤u-mezar tafllar› alanlar›nda ‹slam sa-
nat›nda önemli bir yer tutmaktad›r.  

Çeflitli bilimsel araflt›rmalar ve ya-
y›nlarla ayd›nlat›lma¤a çaba harcanan
bu yerle ilgili  çeflitli disiplinlerin bak›fl
aç›lar›yla yap›lm›fl çal›flmalardan bir de
Gazi Universitesinin   1996-1998 y›llar›-
n›n yaz aylar›nda Türk ve ‹slam Eserle-
ri Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ve ‹s-
tanbul Türbeler Müzesi Müdürü Erman
Güven baflkanl›¤›nda  Prof.Dr.H.Örcün
Bar›flta’n›n bilimsel sorumlulu¤u
alt›nda  Gazi Universitesi ile Eyüpsultan
Belediyesinin katk›lar›yla ö¤retim
elemanlar› Prof.Dr.Hakk› Acun.
Prof.Dr.Halit Çal, Yrd. Doç Dr.Mehmet
‹brahimgil, Kamil Biçici, Murat Çerkez,
Yrd.Doç Dr. Muhammed Görür, Candafl
Keskin, Yrd.Doç.Dr.Nurflen Özkul, Di-
dem Demiralp ve bir grup ö¤renci ile
Eyüpsultan Belediyesinden sa¤lanan
iflçiler, kaz› komiserleri Cihat Soyan ve
Yavuz Özdemir kat›l›m›yla Eyüpsul-
tan’da yapm›fl olduklar› kaz› ve yüzey
araflt›malar›d›r.

Bu bildiride  amac›m›z bu çal›flma-
lara iliflkin bir rapor sunmak ve elde
edilen bulgular üzerine geçen zaman

içinde sürdürdü¤ümüz incelemelerle
ulaflt›¤›m›z düflünceleri paylaflmakt›r.
Burada önce Eyüpsultan çömlekçilik-
seramikleri ile tafl yontuculu¤u mezar
tafllar›n›n dikkat çeken özellikleri üze-
rinde durulacak, sonra bunlar›n  di¤er
üretim merkezleri ile gösterdi¤i ben-
zerlik ve farkl›l›klara  iflaret edilecek ve
son olarak da Eyüpsultan’da çömlek-
seramik üreten, tafl yontan-mezar tafl›
iflliklerin varl›¤› ortaya konma¤a çaba
harcanacakt›r. Bu ba¤lamda söz konu-
su çal›flmalar›n daha fazla inceleme
gerektiren bulgular› olan ve ‹slam sa-
nat›nda önemli yer tutan bu plastik sa-
nat dallar›n›n ürünlerinin özellikleri
üzerinde durulacak ve Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u Dönemi plastik sanatlar›
üzerinde çal›flan bilim adamlar›n›n ve
sanatseverlerin bu alandaki bilimsel
bofllu¤u doldurmas›na katk›da bulunu-
lacakt›r.     

Bu çal›flma  Eyüpsultan çömlekleri-
seramikleri ve  tafl yontuculu¤u- mezar
tafl› ile ilgili umuldu¤undan çok  zengin
ve detayl› bilgilere ulafl›lan 1996-1998

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim2: Saliha Sultan
Çeflmesinin kaz› öncesi

durumu

Resim2: Saliha Sultan Çeflmesinin kaz› öncesi
durumu
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y›llar› yaz sezonlar›n› kapsamaktad›r.
K›saca  bu rapor 1996,1997,1998 y›llar›-
n›n kaz› ve yüzey araflt›rmalar›n›n
baflka deyiflle üç sezonun bulgular› ve
onlar›n düflündürdüklerinden  yola ç›-
k›larak haz›rlanm›flt›r. Bildiri mimari
d›fl›nda söz konusu etkinliklerde elde
edilen  çömlekçilik-seramik ve tafl yon-
tuculu¤u-mezar tafl› bulgular›yla s›n›r-
l›d›r.   

Bildiriye konu olan çal›flmalar ana
çizgisi ile flöyle özetlenebilir :

1996 :Y›l› çal›flmalar›n›n büyük bir
k›sm› Saliha Sultan Çeflmesi kaz›s›1

üzerinde sürdürülmüfltür. Bu çal›flma-
da  çeflme kal›nt›s›n›n üstüne sonradan
at›lm›fl moloz, toprak ve çöp y›¤›n›n›
kald›rmak ve Osmanl› kat›na inmek
amaçlanm›flt›r. Sonradan yap›lan imar
faaliyetleri s›ras›nda buraya y›¤›lan
moloz, toprak ve çöp kald›r›ld›ktan
sonra çeflme ve haznesinin 18.yüzy›l
Osmanl› duvar ile dirinaj sisteminin ka-
l›nt›lar›na ve toprak alt›na gömülmüfl
kurnas›na  ulafl›lm›flt›r. Çeflmenin ko-
numu, plan›, kaz› çal›flmalar›n›n afla-
malar› Prof.Dr.Halit Çal; yap›n›n bu-
günkü durumu ve rekonstrüksüyonu
ise Prof.Dr.Neslihan Sönmez2 taraf›n-
dan titizlikle çizilmifltir. 

Küçük bir alanda gerçeklefltirilen
kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ele geçirilen
seramik ve çömlek kal›nt›lar› yan› s›ra
çeflmenin önünden geçen Ayvansaray
Caddesine ve o tarihte zemini indirilen

Feshane Caddesinde çok say›da sera-
mik ve çömlek k›r›¤›na rastlanmifl-
tir.17.9.1996 günü Cezeri Kas›m Akar
Çeflme Sokak ile Feshane Caddesi kö-
flesindeki Balç›k Tekkesinin önünde
büyük bir elektrik ar›zas› nedeniyle aç›-
lan bir çukur ve çevresinde tu¤la örgü-
lü kemerli ve tonozlu yap› kal›nt›lar› ile
karfl›lafl›lm›flt›r.1996 sezonu kaz›s› ve
yüzey buluntular› Eyüp’ün  seramik ve
çömlek türü yapan bir üretim ve ticaret
merkezi oldu¤unu ortaya koymufltur.
Feshane Caddesindeki yolun indirme
çal›flmalar› ile toprak yüzüne ulaflan
parçalar bu toprak ifllerinin birbirine
benzeyen, di¤er üretim merkezlerin-
den  baz› farkl›l›klar gösteren malze-
me, teknik,  biçim ve süsleme v.b. gibi
baz› özelliklerini gözler önüne sermifl-
tir.  

1997-1998 y›llar›nda kaz› ve yüzey
araflt›rmalar›n› 16-19 yüzy›l mezar tafl-
lar› ile dikkat çeken Eyüpsultan   Cafer
Pafla Türbesi’nde Gazi Üniversitesi ö¤-
retim elemanlar›nda kurulan ayn› ekip-
le sürdürülmüfltür. Buradaki mezar
tafllar› üzerinde incelemeler yap›lm›fl
ve tafllar belgelenmifltir. Bu çal›flma
yan› s›ra  zaman›n bir k›sm› çevredeki
türbe,hazire ve mezarl›k alanlar›n›
gözlenme¤e ayr›lm›flt›r.3 Bilgilerimizi
çevredeki gözlemlerle gelifltirerek
benzerliklere dayanarak baz› nitelikler

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

1 H.Örcün ,Bar›flta .,‹stan-

bul , Eyüpsultan Defterdar Sa-

liha Sultan Çeflmesi Kaz›s›,VI-

I.Milli Selçuklu Kültür ve Me-

deniyeti Semineri ,II.Ortaça¤ ve

Türk Dönemi Kaz› ve Araflt›r-

malar› Sempozyumu Bildirileri

,Selçuk Üniversitesi Selçuklu

Araflt›rmalar› Merkezi , Konya
,1998,s.159-184.

2 Neslihan ,Sönmez., Eyüp

Defterdar Saliha Sultan Çefl-

mesi Restitüsyonu ve Koruma

De¤erlendirme Önerisi I.Eyüp-

sultan Sempozyumu ,Tebligler

,Eyüpsultan Belediyesi ,s.86-
89.

3 H.Örcün Bar›flta ., Eyüp-

sultan’dan Baz› Çocuk Mezar

Tafllar› ,Eyüpsultan Belediyesi

Kültür Yay›nlar› No :7 ,‹stanbul
,1997 ,s.172-180. 

Resim3: Saliha Sultan
Çeflmesinde yap›lan

çal›flmalar

Resim4: Saliha Sultan Çeflmesinde yap›lan
çal›flmalar
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belirlenme¤e çaba harcan-
m›flt›r. ‹ncelemeler ve göz-
lemler artt›kça ço¤u ano-
nim olan mezar tafllar›n›n
kültürel ve dinsel de¤erleri
yan› s›ra bir endüstriyel
üretime iflaret etti¤i ve yal-
n›z sanatseverlerin estetik
endiflesi ile yap›lmad›¤›
fark edilmifltir. 

Plastik sanatlar›n yontu
yerine yap›lm›fl bir türü
olan  ve baz› çözümlenme-
mifl problemleri bulunan mezar tafllar›
d›fl›nda, çömlek - seramik bulgulara da
e¤ilinmifltir. Cafer Pafla Türbesi’ne
sonradan at›lm›fl topra¤› kald›r›rken
çömlek-seramik yan› s›ra baz› lülelerin
k›r›k parçalar›na  rastlanm›flt›r. Bu k›-
r›k parçalar 1996 y›l› bilgilerimizle bü-
tünlefltirilmifltir. Bu arada çevrede sür-
dürülen baz› imar faaliyetlerinde de in-
celemeler yap›lm›fl ve yüzey bulgular›
gözlenmifltir. 1997 sezonu Eyüp’teki
yerel üretim konusundaki görüflümüzü
güçlendirmifltir.

Üçüncü baflka deyiflle 1998 sezonu-
nun Agustos ay›nda Nakkafl Hasan Pa-
fla Türbesi ile K›z›l Mescit ad› ile bilinen
Kiremitçi Süleyman Çelebi Cami ara-
s›nda yer alan bir evin bahçe düzenle-
mesi s›ras›nda Zal Pafla Caddesinin 13
numaral› evin bahçesinde ortaya ç›kan
iki f›r›n kal›nt›s› ile karfl›lafl›lm›flt›r.  

Yukarda k›saca özetlenen  Gazi Uni-
versitesinin 1966-1998 y›llar› aras›nda
gerçeklefltirdi¤i kaz› ve yüzey araflt›r-
malar› çömlekçilik- seramik ve tafl
yontuculu¤u-mezar tafl› konusunda
çok verimli olmufltur. Bu çal›flmalar-
dan sonra Eyüp’ün 19-20. yüzy›l bafl›
çömlek- seramikleri yan› s›ra tafl yon-
tuculu¤u-mezar tafllar› ile ilgili baz›
görüfllere ulafl›lm›fl ve  “Eyüb ifli” ola-

rak nitelendirilebilinecek bir grubun
varl›¤›n› ortaya koymufltur. Ulafl›lan
bulgular dipnotlarda sunulan makale
ve bildirilerle yay›mlanm›flt›r.Üzerinde
çal›flmalar sürdürülen k›r›k çömlek ve
seramik parçalar› ile baz›lar› sonradan
yerlefltirilmifl mezar tafllar› v.b. gibi
malzeme baz› özelliklerin belirlenme-
sine olanak sa¤lam›fl ve bulgular bun-
lar›n Eyüp’teki iflliklerde yap›lm›fl oldu-
¤unu düflündürmüfltür. Çal›flmalarda
elde edilen etütlük malzeme ile Cafer
Pafla Türbesi’ndeki mezar tafllar› v.b.
gibi örneklerde  belirlenen baz› nitelik-
ler ve bunlar›n  düflündürdükleri Top-
rak iflleri (Çömlekçilik-Seramik) ve Tafl
Yontuculu¤u (Mezar Tafllar›) olmak
üzere iki bafll›k alt›nda k›saca flöyle
özetlenebilir. 

Toprak ‹flleri (Çömlekçilik-Seramik)
Eyüp’te yap›lan kaz› ve yüzey arafl-

t›rmalar›nda ele geçirilen toprak iflle-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim5: Saliha Sultan
Çeflmesinin kaz› sonras›

durumu

Resim6: Saliha
Sultan Çeflmesinin

kaz› sonras› durumu
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rinden  ayd›nlatma ve ›s›nma eflyalar›
ile piflirme ve  yemek kaplar› yan› s›ra
›slak zeminler için haz›rlanm›fl künk
parçalar› tür, malzeme, yap›m teknik-
leri  yan› s›ra süslemede seçilen konu-
lar, kullan›lan renkler ve oluflturulan
kompozisyonlar  konusunda  bizleri bil-
gilendirmektedir.

Söz konusu çal›flmalarda bulunan
tabak, çanak, kase, küp, ibrik, testi,
mumluk, mangal, çeflitlemeleri parça-
lar›  Ankara-Ayafl, Tokat, Çanakkale-
Akköy, Konya-Sille ve Nevflehir-  Ava-
nos gibi di¤er bilinen üretim merkezle-
ri yan›s›ra ‹stanbul- Eyüpsultan’›n Os-
manl› ‹mparatorlu¤u Döneminden bu-
yana bir  üretilim merkezi  oldu¤unu
ortaya koymufltur.4 17 yüzy›lda Evliya
Çelebi5 ve Eremya ‹nciciyan6 ile18 yüz-
y›lda P.G.‹nciciyan’›n7 varl›¤›ndan söz
ettikleri Eyüp çömlekçilik ifllik (atöl-
ye)ve dükkanlar›ndan devir al›nan biri-
kimlerle 19. ve 20.yüzy›l bafl›nda süre-
gelen örneklerin belli bafll› özellikleri
flöyle özetlenebilir.

19. ve  20 yüzy›l bafllar›na tarihlene-
bilecek Eyüp çömlekleri kal›nt›lar›  gü-
veç, kiremitte köfte ve bal›k taba¤›,
küp,  testi, ibrik, sürahi v.b. gibi ürünle-
rin  parçalar›ndan oluflmaktad›r. Kaz›
ve yüzey araflt›rmalar› yan› s›ra  Fesha-
ne Caddesinin yol yap›m› çal›flmalar›
s›ras›nda ele geçirilen parçalar8 d›fl›n-
da günümüze ulaflan parçalar bunlar›n
genellikle çiniden daha yumuflak k›r-
m›z› hamurlu çeflitlemeleri oldu¤unu

göstermifltir.  Baz› temel biçimlerin ge-
lifltirilmifl oldu¤u Eyüp ifli örneklerin
genellikle yarara yönelik ve kullan›m
göz önüne al›narak tasarlanm›fl oldu-
¤unu ortaya koymufltur. Biçimlerin ti-
tizlikle küçük boyutlu oluflturuldu¤u bi-
çim, boyut ve kullan›m›n problemleri-
nin bir arada estetik endifle ile çözüm-
lenme¤e dikkat edildi¤i nesnelerin
dengesinin kaidelerin de yard›m› ile
sa¤lanm›fl oldu¤u gözlenmifltir.  Bu ya-
rarl› nesnelerin  yap›m›ndabir örnek bir
üsluba yönelinmifl oldu¤u  fark edil-
mifltir.     

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

4 H.Örcün,Bar›flta ., Türk

El Sanatlar› .,Kültür Bakanl›¤›

,Ankara ,1998 , s.70 ,71, 72,
73,74.

5 Evliya Çelebi Seyahatna-

mesi, Haz. Zuhuri Dan›fl-

man,C.2,s.98.
6 Eremya Çelebi Kömürci-

yan.,‹stanbul Tarihi,!7.As›rda

‹stanbul, Eren Yay›nevi, ‹stan-

bul, 1988,s.27. 
7 P.G.‹nciciyan.,Ter.Hrand

Andreasyan,18.As›rda ‹stanbul,

2.Bask›, Baha Matbaas›, ‹stan-

bul, 1976,s.93.
8 H.Örcün ,Bar›flta  .,Tafl›y-

la Topra¤›yla Eski Bir Semt

Eyüpsultan’dan Bulgular Üze-

rine, Tarih Kültür ve Sanat›yla

Eyüpsultan Sempozyumu

,II,Eyüpsultan Belediyesi ,‹s-

tanbul ,1998 ,s.128-139. H.Ör-

cün Bar›flta ., Eyüpsultan Sera-

mikleri , Dördüncü Uluslar

aras› Türk Kültürü Kongresi

,Atatürk Kültür Dil ve Tarih

Yüksek Kurumu ,1999, s.86-93

,317-326.H.Örcün , Bar›flta  .,

Eyüpsultan’dan Ebru Desenli

Seramik ve Çiniler , Tarihi Kül-

türü ve Sanat›yla 3.Eyüpsultan

Sempozyumu , Eyüpsultan Be-

lediyesi ,‹stanbul ,1999 ,s.156-
164.

Resim7: Saliha
Sultan Çeflmesinin

kaz› sonras› durumu

Resim9: Feshane Caddesindeki yol yap›m›
s›ras›nda bulunan ebru desenli seramik

parçalar›

Resim8: Saliha Sultan Çeflmesi kaz›s›nda ele
geçirilen bulgular
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S›rl› ve s›rs›z olmak üzere iki bafll›k
alt›nda kümelenebilecek çömlek türle-
rinin s›rs›zlar›n›n çeflitli kal›nl›klardaki
hamuru k›rm›z›d›r.Ya kiremit rengi ya
da aç›k kiremit rengi bu hamurun gö-
zenekli gevflek hamurlu ve gözeneksiz
s›k hamurlu olmak üzere  iki çeflitle-
mesi vard›r.  Bu ya elle ya kal›pla tor-
nada çekme, atma, kesme v.b gibi uy-
gulamalarla   yap›lm›fl  örneklerin bir
grubunda hamur yaflken yap›lan uygu-
lamalar aras›nda  metal zincirlerin de
süsleme kal›b› olarak seçilmifl oldu¤u
görülmüfltür. Mutfakla ilgili parçalar›n
süslemesinde geometrik bezemelerin
seçildi¤i ve bunlar›n kabartma görünü-
mü ile ifllenmifl oldu¤u fark edilmifltir.
Baflka merkezlerde yap›lan kaz› ve yü-
zey araflt›rmalar›nda bu tür kabartma
görünümü veren süslemelere  rastlan-
m›flt›r. Eyüpsultan bulgular› aras›nda
saps›z, düz tabanl› piflirme kaplar›da
vard›r. Bunlar kabartma görünümü ve-
ren motif ve bodürlerle bezenmifltir. Bu
örneklerde gözlenen teknigin benzeri
Tokat’ta büyük boyutlu küplerde  de
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu arada k›r›k
parçalar aras›nda saps›z düz tabanl› pi-
flirme tabaklar›n›n çiçeklerden oluflan
bitkisel bezemelerle süslenmifl örnek-

lerle zenginleflti¤i
görülmüfltür. 

1996-1998 y›l-
lar›nda Eyüp’te
yap›lan kaz› ve
yüzey araflt›r-
maklar›ndan ele
geçirilen s›rl›
çömlek  bulgula-
ra gelince bunla-
r›n sürahi, tabak,
mumluk, çanak,

ibrik v.b. gibi nesnelerin kulp, boyun,
gövde, kaide parçalar› ya da kapaklar-
dan olufltu¤u görülmüfltür.Kiremit ren-
gi,aç›k kiremit rengi , yavrua¤z›na ça-
lan aç›k pembe, sar›ya çalan pembe ya-
n›s›ra beyaz, griye çalan kirli beyaz  ha-
murlu parçalar›n  s›rlama, s›r alt› boya-
ma, kaz›ma, bo¤ma ve pres teknikleri
uygulanarak bezenmifl oldu¤u gözlen-
mifltir. Bu tekniklere ek olarak delik
iflinin baz› ibriklerin a¤›z k›sm›nda uy-
gulanm›fl oldu¤u gözden kaçmam›fl-
t›r.En yayg›n biçimde uygulanan tek
renkle s›rlama süsleme tekni¤idir. Bu
arada bir grupta birden fazla s›r kulla-
narak yap›lm›fl süslemeler bir grupta
renksiz (transperant) s›r alt›na yap›l-
m›fl ebru desenli örnekler vard›r. Bü-
tün bu parçalar ustalar›n s›r› büyük bir
baflar› ile kulland›¤›na iflaret etmifltir. 

Ya tek renkli (monokrom) ya da çok
renkli (polikrom) bir sistemle renklen-
dirilmifl parçalarda ço¤unlukla yeflil

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim10: Saliha Sultan Çeflmesi kaz›s›nda ele
geçirilen seramik ve çömlek parçalar›

Resim11: Kaz› ekibinin
Eyüpsultan

hazirelerinde  yapt›¤›
gözlemlerin birinden

bir ayr›nt›
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rengin seçildi¤i, bunu sar› ve kahveren-
gi s›r›n izledi¤i bir grupta ise sar›, yeflil
ve kahverengi renkli  birden fazla s›r›n
bir arada süslemede kullan›lm›fl oldu-
¤u gözlenmifltir. Örnekler aras›nda bir
baflka grup beyaz ya  ya da krem rengi
slip üzerine  ya serbest f›rça hareketle-
ri ya da damla damla boya dökülerek
bezenmifl ebru desenli süslemelerle il-
gi çekmifltir.

Gerek yal›n ifadeli geometrik çizgi-
lerin yard›m› ile oluflturulmufl tek
renkli nesnelerin biçimlerinde gerek
geometrik bezeme elemanlar› arac›l›-
¤›yla ya k›rm›z› ya da kahverengi leke-
leriyle yap›lm›fl süslemelerle ebru izle-
nimi veren parçalarda  soyut yaklafl›m-
lar gözlenmektedir. Ebru desenli ör-
neklerin motiflerle oluflturulmufl  de-
senlerinde hareket olgusu ön planda
tutulmufltur.Her iki türde de tonlama-
s›z, renklendirilmifl konturlar› belirlen-
mifl desenlerde  cesur f›rça darbeleri
ile yans›t›lm›fl hareketli bir ritm ilgi
çekmifltir.Bu örnekler canl› ve çekiçi
özellikleri ile Çanakkale-Akköy sera-
miklerini benzerlik göstermektedir.20
yüzy›l örnekleri ibrik, testi, sürahi ve
vazo çeflitlemelerini gözler önüne ser-
mektedir.Ya renkli  s›r ya da çok renkli
boyanm›fl desenin üstüne renksiz s›r
ile kaplanm›fl bu k›r›k parçalar›n tek-
niklerindeki benzerlikler yap›mlar›nda-
ki bir örneklik seri bir üretime iflaret

etmifltir. Bunlar bir grup ustan›n birlik-
te çal›flm›fl oldu¤unu düflündürdür-
mektedir. Çal›flmalar s›ras›nda ele ge-
çirilen 19,20. yüzy›l bafllar›na tarihle-
nebilecek bir grup ebru desenli parça
yan› s›ra üç ayaklar yan›k s›r parçalar›,
boyanm›fl ancak s›rlanmam›fl seramik
parçalar› v.b. gibi bulgular Eyüb’ün bir
üretim merkezi oldu¤unu ortaya koy-
mufltur. S›rs›z ve s›rl› çömlekl parçala-
r›n›n analizleri yap›lmam›fl olmas›na
karfl›n  görsel malzeme ve Narh Def-
terleri v.b. gibi yaz›l› kaynaklar  Eyüp’te
bir seramik üretimi oldu¤u görüflünü
güçlendirmifltir. 1640 tarili Narh Defte-
rindeki Eyyub-i Ensari ibri¤i abdestlik,
Eyyüb testisi9 Fincan› alaca10 fleklinde-
ki tamlamalar 17. yüzy›ldaki ürerime
iflaret etmektedir. Di¤er taraftan klas›k
kopyas› ebru desenli çinilerin de yap›l-
m›fl oldu¤u Tekfur Saray›’n›n 18. yüzy›l-
da seramik üretiminde kullan›ld›¤› ka-
y›t edilmifltir.11 Geç Dönemden ise
Schiele and Wiener12in yay›nlam›fl ol-
du¤u kitapta Eyüp Çarfl›s›ndan sera-
miklerin yer ald›¤› dükkanlar›n foto¤-
raflar› bulunmaktad›r. 

Eyüp s›rl›  çömlek- seramikleri e¤er
Enes13 ve Tekfur14 örnekleri karfl›lafl-
t›r›l›rsa  baz› parallelikler aç›kca görül-
mektedir.Bunlardan birincisi k›r›lma-
m›fl bir tabak buluntusuyla ikincisi ise
Tekfur f›r›nlar›nda yap›lm›fl  ebru de-
senli seramik parçalar›yla önem arz

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

9 Mübahat ,Kütüko¤lu .,
1009 (1600) Tarihli Narh Defte-
rine Göre ‹stanbul’da Çeflitli
Eflya ve Hizmet Fiatlar› ,Tarih
Enistitüsü Dergisi ,1978 , S.IX
,s.69.

10 Mübahat, Kütüko¤lu
.,Osmanl›larda Narh Müesse-
sesi  ve 1640 Tarihli Narh Def-
teri , Enderun Kitabevi , ‹stan-
bul , 1983 , s. 311.

11 Semavi ,Eyice., Tekfur
Saray› .,Dünden Bugüne ‹stan-
bul Ansiklopedisi ,Kültür Ba-
kanl›¤›-Tarih Vakf› ,‹stanbul
,1994,C.7, s.234.

12 Renate Schiele Wolf-
gang –Müller Wiener ,19.Yüzy›-
da ‹stanbul’da Hayat , Roche ,
‹stanbul ,1988 ,s. 34,35. 

13 Sait ,Baflaran ., Enez
(Ainos)1999 Y›l› Kaz› ve Onar›m
Çal›flmalar› , 22.Kaz› Sonuçlar›
Toplant›s› ,‹zmir ,2000 , C.2,
s.382.

14 Filiz ,Çal›fl›r Yeniflehirli-

o¤lu .,The Archeology Of ‹stan-

bul And Tekfur Palace Ottoman

Kiln Excavation ,‹stanbul Üni-

versitesi 550.Y›l Uluslar aras›

Bizans ve Osmanl› Sempozyu-

mu ,XV.Yüzy›l ,‹stanbul , 2004
,s.276.

Resim12: Cafer Pafla Türbesinde yap›lan
çal›flmalardan bir ayr›nt›

Resim13: Cafer Pafla Türbesinin d›flardan
görünüflü
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etmektedir. Örnekler ço¤alt›labilir ve
bunlara  Waage makalesinde 18.yüzy›-
la tarihlendirdi¤i örne¤in foto¤raf›15

eklenebilir.
Öte yandan Türk ve ‹slam Eserleri

Müzesinde bulunan Tekfur f›r›nlar›n-
dan ele geçirilen16 buluntular ile
18.yüzy›la tarihlendirilmifl ebru desenli
seramikler17 Siyavufl Pafla  Türbesin-
deki ilk bak›flta f›rça darbeleriyle ben-
zerlik gösteren ebru desenli çinilerle18

örnekler zenginlefltirebilinir.Ancak
Eyüp ve çevresinde bulunan ebru de-
senli  çini ve seramiklerin tarihlendir-
me ile ilgili  baz› problemleri bulun-

maktad›r.Bu parçalar›n nerede, ne za-
man yap›lm›fl oldu¤u hangisinin daha
önceki bir örne¤in kopyas› oldu¤u v.b.
gibi konular daha detayl› sorgulanmal›
ve ç›plak gözle görülen benzer özellik-
ler  üzerinde tart›fl›lmal›d›r. Kalan par-
çalar›n teknik aç›s›ndan gösterdi¤i
benzerlikler Eyüp çevresinde bir grup
ustan›n baz› iflliklerde çal›flm›fl  olabi-
lece¤ini ve çanak çömlek alan›nda en-
düstriyel bir üretime gidilmifl oldu¤un
iflaret etmektedir.

Bu arada Eyüpsultan’da yap›lan son
yüzey araflt›rmalar› ve kaz›lar mutfak
eflyas› d›fl›nda mimaride s›rl› toprak ifl-
lerinin  künklerde kullan›lm›fl oldu¤u-
nu ortaya koymufltur. Osmanl› mimari-
sinde yayg›n bir biçimde su tafl›mak ve
dirinaj amac›yla baflka deyiflle ›slak
mekanlar için kullan›lm›fl olan s›rl›
künklerin çeflitlemeleri ile karfl›lafl›l-
m›flt›r.Bunlar›n baz›lar›n›n iki parçadan
oluflan farkl› çapta yar› silindirik iki
parçan›n birbirine geçirilmesi ile olufl-
turuldu¤u anlafl›lm›flt›r. Baz›lar› üze-
rinde gözlenen kenetleme  izleri hamur
yaflken iki parçan›n ayr› ayr› kal›plana-
rak haz›rlanm›fl oldu¤unu ve  hamur
kendini çektikten sonra daha deri yu-
muflakl›¤›nda yaflken birbirine geçirile-
rek kurutulmufl oldu¤unu düflündür-
müfltür.  Bir grubunun içi bir grubunun

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

15 Frederick O.Waage .,

The Roman And Byzantine Pot-

tery ,Hesperia (Journal Of The

American School Of Classical

Studies ),1933 ,C..II,s.326.
16 Cihat , Soyhan ., Tekfur

Saray› ,Çevresi ,Çinicili¤i ve

Eyüp Çömlekçili¤i ,I.Eyüpsultan

Sempozyumu Tebligler , Eyüp-

sultan Belediyesi , s.79. 
17 Cihat ,Soyhan., Islamic

Tiles And Ceramic Arts Exhibi-

tion , Ministry of Culture And

Tourism ,‹stanbul , 1983 ,s.17 .
18 H.Örcün ,Bar›flta.,

Ön.Ver. A.g.m., Eyüpsultan’dan

Ebru Desenli Çiniler ,s.  160
,161.

Resim14: Cafer Pafla Türbesinin tepeden
görünüflü

Resim15: Cafer
Pafla Türbesi
avlusunun
görünüflü

Resim16: Cafer Pafla Türbesinin içinden bir
köfle
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d›fl›n›n s›rlanm›fl bu çamurdan yap›lm›fl
boru parçalar›n yap›m›n›n 20.yüzy›l›n
ilk çeyre¤ine de¤in süren örnekleri bu-
lunmufltur.  

Tafl Yontuculu¤u (Mezar Tafllar›)
1997 y›l›nda  dikdörtgen biçimli bir

plan üzerine oturan önünde duvarla
çevrili bir avlusu bulunan, üstü aç›k,19

avlunun güney taraf›nda türbeye girifli
sa¤layan portali üzerindeki kitabede
995 (1587M.) tarihi okunan20 Cafer  Pa-
fla Türbesi’nde gerçeklerfltirilen kaz›
ve yüzey araflt›rmalar›nda tafl yontucu-
lu¤u- mezar tafllar› ile ilgili bilgiler k›-
saca flöyle özetlenebilir. 

Türbenin zemini sonradan dolduru-
lan toprakla yükseltilerek oluflturul-
mufl teras›na bat›ya  yöneltilmifl  16,17
ve 19 ve 20 yüzy›la tarihlenen mezar
tafllar› yerlefltirilmifltir. Bunlar›n erken
tarihlilerinin  üçü  1584, biri  1586 tarih-
lidir.En geç tarihli örnekse 1334 (1915-
16 M.) tarihini tafl›maktad›r. Bunlardan
baflka sembolik lahit, sembolik lahit
parças› ( ön ve yan tafl›), bafl tafl›, ayak
tafl›, kapak tafl›, bafll›k  v.b. gibi parça-
lar Cafer Pafla Türbesi’nin toprak ze-
minine oturtulmufltur. Ço¤u tafllar›n
zemine beton yuvalar içine gömülüfl
oluflu bunlar›n 20 yüzy›lda (1950,1970)
dikilmifl oldu¤unu ortaya koymufltur.
‹ncelemeler yap›n›n zeminin sonradan
ilave edilen mezar tafllar› ile de¤iflmifl
oldu¤una iflaret etmifl ve yap›n›n hangi
amaçla yap›lm›fl oldu¤u belirleneme-
mifltir.

Buradaki bir tür yontu olarak  me-
zar tafllar› türbeye ait orijinal mezar
tafllar› ve sonradan çevreden toplana-
rak  türbeye yerlefltirilmifl mezar taflla-
r› olmak üzere iki bafll›k alt›nda küme-
lenmifltir. Bunlar aras›nda bir grup ori-
jinal mezar tafl› dönemin üslub konu-

sunda bilgi vermektedir.21 Örneklerin
19 ( on dokuzu) kitabeli tarihli, 12 (on
ikisi) tarihsiz kitabeli, 21 ( yirmi biri) ise
kitabesiz ve tarihsizdir.  

Türbede temizlik sonras› ortaya ç›-
kan 3 (üç) taflla birlikte toplam 34 (otuz
dört ) mezar tafl›n›n envanteri haz›rlan-
mifltir. Kaz›n›n amaçlar›ndan biri de ki-
tabesiz Klasik Dönem ve Geç Dönem
örneklerini desen özelliklerine göre
tarihlendirmek oldu¤u için çevredeki
mezarl›klar, türbeler ve hazireler de
incelenmifltir.

Mezar tafllar› ya üç boyutlu ya da iki
boyutlu kabartma türü oluflturulmufl-
tur. Genellikle tafllar›n gövdeleri alçak
kabartma baflka deyiflle iki boyutlu,
bafll›klar› ise üç boyutlu ifllenmifltir.
Kullan›lan ana malzeme mermer uygu-
lanan teknik ise halk dilinde yonma
olarak adland›r›lan oymad›r. Parçalar
çogunlukla ayr› ayr› çal›fl›lm›flt›r. Sem-
bolik lahit biçimli örneklerin ön ve yan
parçalar› sonradan birlefltirilmifl-
tir.Serbest tafl biçiminde olanlar ise ya
topra¤a gömülmüfl ya da kapak tafllar›-
na aç›lan oyuklar›n içine oturtulm›fltur.

Terasta ya kapaks›z sembolik lahit
ya bir kaide ile desteklenmifl sembolik
lahit ya da serbest dikilmifl tafl biçimli
mezar tafllar› bulunmaktad›r.  Her iki
türde ya bir bafll›k ya da bir kaide ile ta-
mamlanm›flt›r.  

Baz› bilim adamlar›n›n mezar taflla-
r›n›n biçimine dayanarak  yapt›¤› tipo-
loji göz önüne22 al›narak  tafllar›n göv-
delerinde görülen çeflitlemeler flöyle
s›ralanabilir.Bafll›ks›z ve bafll›kl› mezar
tafllar› .Bafll›ks›z mezar tafllar›n›n silin-
dirik, dikdörtgen gövdelileri ve sivri ke-
mer, yuvarlak kemer v.b. gibi kemer bi-
çimleri ile son bulan çeflitlemeleri var-
d›r. Bafll›kl› mezar tafllar› ise sar›k, kü-
lah, takke, fes, v.b. gibi erkek ile kad›n

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

19 Bar›flta H.Örcün .,‹stan-

bul Eyüpsultan Cafer Pafla

Türbesi Yüzey Araflt›rmas› ve

Kaz›s› , XX.Kaz› Sonuçlar› Top-

lant›s› ,Kültür Bakanl›¤› ,An›t-

lar ve Müzeler Genel Müdürlü-

¤ü , Ankara ,1999, C..II , s..567-

591.H.Örcün ,Bar›flta  .,‹stanbul

–Eyüpsultan Cafer Pafla Türbe-

si 1998 Y›l Kaz›s› 21.Kaz› So-

nuçlar› Toplant›s›,Kültür Ba-

kanl›¤› An›tlar ve Müzeler Ge-

nel Müdürlü¤ü , Ankara , 2000
,C..2,s.,385-394.

20 Son cümle Mehmet ‹b-

rahimgil taraf›ndan “Oldu bu

türbe cinan gibi makam” flek-

linde do¤ru okunmufl ve Kültür

Bakanl›¤a gönderilen kaz› ra-

porunda do¤ru biçimiyle yer al-

m›flt›r.Ancak  Kaz› Sonuçlar›

Toplant›s›na gönderilen bildiri

metninde yanl›fll›kla “ cinan

“yerine ” ç›nar ”yaz›lm›flt›r.Bk.

XX.Kaz› Sonuçlar› Toplant›s›  II

.,T.C.Kültür An›tlar ve Müzeler

Genel Müdürlü¤ü ,1999,s.,567.
21 Bar›flta , H.Örcün ., ‹s-

tanbul Eyüpsultan Cafer Pafla

Türbesi Kaz›s› ve Bitkisel Be-

zemeli Mezar Tafllar› Üzerine ,

Tarihi Kültürü ve Sanat›yla

4.Eyüpsultan Sempozyumu

,Eyüpsultan Belediyesi , 2000
,s.252-277.

22 Jean Louis Bacque-

Grammont , Hans Peter –La-

queur ,Nicolas Vatin .,Tarihsel

Kaynak Olarak Osmanl› Mezar-

l›klar› ,Erdem , Atatürk Yüksek

Kurumu ,N.16 ,s.196-214. 
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giyiminde  bafla giyilen giyim donat›m›
ile ilgili parçalar d›fl›nda geometrik bi-
çimler ve çiçek buketleri v.b. tasar›m-
lar içermektedir.   

Sembolik lahit  biçimli örneklerin
dört cephesi yüksek ve alçak kabartma
biçimindedir.Bunlar›n en belirgin özel-
li¤i üzerlerindeki çiçeklerden oluflan
bitkisel bezemelerdir. Klasik Dönem-
den kalan  çok say›da mezar tafl›n› be-
zeyen palmet, lale, gül, rozet çiçe¤i,
karanfil, nar çiçe¤i, ,nergis, sünbül, kü-
pe, zambak, enginar yapra¤›, k›vr›k dal,
selvi,  vazoda çiçekler v.b. gibi bezeme-
ler bu konuda tan›kl›k etmektedir. Bu
arada geometrik bezemeler, Timur be-
ne¤i (çintemani), madalyon, vazoda çi-
çek, vazoda a¤aç v.b. gibi  kar›fl›k beze-
meler yan›s›ra grafik de¤erleri d›fl›nda
edebi hazineler içeren yaz›l› bezeme-
ler.23 de süslemede konu olarak seçil-
mifltir. Geç Dönemde ise bitkisel beze-
me konular›n›n gül dallar› ve hurma
a¤ac› ile zenginleflmifl oldu¤u fark edil-
mektedir.

Kompozisyonlar bir motiften oluflan
kompozisyonlar ve birden fazla motif-
ten oluflan kompozisyonlar olarak iki
ana bafll›k alt›nda kümelenmektedir.
Birinci grupta kompozisyon  yal›n ifa-
deli kapatma tafllar›n›n üzerine dikey
oturtulmufl serbest mezar tafl›na ya bir
motif ya da desen biçiminde  tasarlan-
m›flt›r. Bu grubun çeflitlemeleri geç dö-

nem serbest oturtulmufl mezar tafllar›
aras›nda belirmektedir. Serbest otur-
tulmufl mezar tafllar›ndan Klasik Dö-
nemin  erken örneklere k›yasla daha
naturalist izlenimler alg›lanmaktad›r.
Öte yandan baz› örneklerin bafll›klarda
derin k›vr›mlar dikkat çekmekte-
dir.Baflka deyiflle Geç Dönem örnekle-
rinin bafll›k ve gövdeleri daha özgür ç›-
k›fllarla  yontu sanat›na bir yaklafl›ma
iflaret etmektedir.

Klasik Dönem örneklerinden oluflan
ikinci grupta kompozisyonlar ya bütün
yüzeyi kaplamakta ya da bordürler biçi-
minde dolaflmaktad›r. Genellikle bor-
dür biçiminde serilmifl kompozisyonlar
önceden belirtildi¤i gibi tafl›n dört yü-
zünü dolaflmaktad›r. Birincisine örnek
Cafer Pafla!n›n o¤lu ‹sfendiyar Bey’in
mezar tafl›d›r. Burada çiçeklerin keflifl-
mesi ile oluflturulmufl bitkisel bezeme-
li ritmik desen mezar tafl›na dikkati
çekmektedir. Desenindeki hareketle il-
gi çeken bir baflka örnek Hatice Han›-
m›n Timur bene¤i ile bezenmifl düz bir

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

23 Hüsrev Subafl› .,Eyüp-

sultan ve Civar›ndaki Mezartafl›

Kitabelerinin Hat Sanat› ve Ta-

rihi Aç›s›ndan Önemi , I.Eyüp-

sultan Sempozyumu Tebligler

,Eyüpsultan Belediyesi ,s.181-
197.

Resim17: Cafer Pafla Türbesinin yap›lan
çal›flmalardan sonraki durumu

Resim18: Cafer Pafla Türbesinin yap›lan
çal›flmalardan sonraki durumu
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kaide üstünde yükselen mezar tafl›d›r.
Genellikle bu sembolik lahit biçimi

mezar tafllar›n›n zemini  madalyon ve
vazoda çiçeklerden oluflan bordürlerle
bezenmifltir. Bunlar›n tipik özelli¤i sti-
lize edilmifl antinaturalist çiçekli oran-
lar›n göz ard› edilmifl oldu¤u vazolar-
d›r.

Her iki gruptaki tafllar›n tamamlay›-
c›s› olan kitabeler ise ya yatay ya da di-
agonal eksende geliflen bir düzen için-
de Arap alfabesinden harflerle sunul-

mufltur. ‹ki örnek dikey eksende geli-
flen yaz›l› bezemeleri ile gözden kaç-
mamaktad›r.  

Cafer Pafla Türbesi’nde 1998 y›l›nda
1997 y›l› çal›flmalar›na devam edilmifl-
tir. Kaz›da önce mezarlara sonra yeni-
den mezar tafllar›na e¤ilinmifltir. Kaz›
çal›flmalar›na güney do¤u yönünde
bafllanmifl ve Cafer Paflan›n k›z› Fat›ma
Han›m’›n 1016 (1607 M.) tarihli bafl tafl›
bulunmufltur. Bu durum Cafer Pafla
Türbesinin güney ve bat› yönünde son-
radan gerçeklefltirilmifl bir yap›lanma-
¤a iflaret etti. Güney köflede  bir mezar
bulduktan sonra sanduka biçimli me-
zar tafl› çevresinde birkaç sondaj yap›l-
m›flt›r. Bütün çal›flman›n sonunda so-
fan›n sonradan toprakla doldurulmufl
oldu¤u anlafl›lmiflt›r. 

Kitabesiz parçalar›n analoji ile sa¤-
l›kl› bir tarihlendirmesinin yap›labilme-
si için Eyüpsultan’›n di¤er türbe hazire-
lerinde, sofalar›nda mezarl›klar›nda
gözlem incelemelere devam edilmifltir.
24,25,26Klasik Döneme tarihlenen sem-
bolik lahit  biçimi mezar tafllar› ince-
lenmifltir. Cafer Pafla Türbesindeki
benzer malzeme, teknik, biçim ve süs-
leme konusu, kompozisyon ve uslüp-
lardaki örnekler bu erken döneme ve-
rilmifltir. 

Ayn› yöntemi uygulayarak geç dö-
nem örnekleri incelenmifl ve baz› yeni-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

24 H.Örcün , Bar›flta .,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Dönemi Türk Mezar
Tafllar›ndan Baz› Tak›
Tasvirleri , XXII.Türk Tarih
Kongresi , Türk Tarih Kurumu ,
Ankara 2002,C.3.III,s..1309-
1313-1315-1329. 

25 Tülin Çoruhlu
.,Eyüpsultan ve Çevresinde
Bulunan Hançerli Lahitler ve
Tafl Sandukalar ,I.Eyüpsultan
Sempozyumu ,Eyüpsultan
Belediyesi ,s.43-59.

26 Vildan Çetintafl .,‹stan-
bul Eyüpsultan Hazreti Halid
Türbesi Haziresi’nde Yer Alan
Mezar Tafllar› Konulu Tezlerin
De¤erlendirmesi ,Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla
III.Eyüpsultan Sempozyumu
Tebligler ,Eyüp Belediyesi ,
2000,s,372-379.

Resim19: Cafer Pafla
Türbesinin yap›lan

çal›flmalardan sonraki
durumu

Resim21: Cafer Pafla Türbesinde ele geçirilen
metal bulgular

Resim20: Cafer Pafla Türbesinde ele geçirilen
metal bulgular

eyup 3.  11/21/06  9:01 AM  Page 12



13

likler belirlenmifltir. K›saca bunlar da-
ha gerçekçi bir yaklafl›m, iki boyutlu
çal›flma yerine üç boyutlu uygulamalar
ve baz› örneklerde ulafl›lan derinlik
olarak özetlenebilir.Bu dönem örnek-
lerinde yal›n ifadeden bir uzaklaflma
fark edilmektedir. Bu arada Eyüp’teki
baz›  mezar tafllar›nda görülen çok ba-
flar›l› yaz›l› bezemelerdeki harflerin di-
zilifl ve istifindeki estetik de¤er göz ka-
maflt›rmaktad›r.Kal›grafiyi ya alçak ya
yüksek ya da tersine kabartma çeflitle-
meleri ile sunan ve  oyma tekni¤ini uy-
gulayan ustalar›n ince iflçili¤i dikkat
çekmektedir.

Farkl› mezarl›klarda bulunan baz›
mezar tafllar› gösterdikleri bir örneklik
benzerliklerle ayn› merkezde üretilmifl
oldu¤unu akla getirmektedir.Bu üretim
merkezini  Eyüp’te  olmas› düflünülebi-
lir. 27 Baflka deyiflle Eyüp’te Osmanl›
‹mparatorlu¤u Döneminin 19 ve

20.yüzy›l bafllar›na tarih-
lenen çok zengin bir  me-
zar tafl› örnekleri  bulun-
mas› ana iflliklerin (atöl-
yelerin) burada oldu¤u
düflüncesini güçlendir-
mektedir.Öte yandan çok
say›da mezar tafl›n›n si-
parifl üzerine Eyüp’te
üretilmifl olmas› tafl yon-
tuculu¤unun ünlü bir ifl
kolu  oldu¤una iflaret et-
mektedir.  

Bilindi¤i gibi 19.yüzy›-
l›n ikinci yar›s›nda Eyüp
mezar tafl› yap›mc›l›¤› ile
ünlüdür. Buradaki mezar
tafl› tontucular›n›n ifllik-
lerinden baz› yaz›l› kay-
naklarda söz edilmekte-

dir.  Lecomte’un kitabinda Eyüpsultan
mezar tafllar› üretilen bir merkezdi de-
mekte ve buradaki ustalardan söz
ederken Eyüp’te tafl yontuculu¤unun
ulaflt›¤› düzey geçilememifltir28 de-
mektedir.Nitekim pek çok mezar tafl›
Eyüp mezarl›klar›nda yer almaktad›r.29

Bu tafllar Eyüp’lü mezar taflç›lar›n›n
teknik uygulamalar›nda gösterdi¤i be-
ceri, oluflturduklar› biçimlerindeki çe-
flitlilik ve süslemelerdeki kompozis-
yonlar›nda yans›tt›klar› konular üst dü-
zeydeki ustal›klar›n› gözler önüne ser-
mektedir. Eyüb’ün mezarl›klar›ndaki
bir örneklik gösteren parçalar burada
geliflen bir mezar tafl› endüstrisinin
varl›¤›n› kan›tlamaktad›r. Kuflkusuz
böyle bir oluflumda sur içine ölü göm-
me iflleminin durdurulmas› ve Eyüp,
Edirnekap›, Hasköy ve Üsküdar gibi
semtlerde 1860-1870 y›llar›ndan sonra
yeni mezarl›klar oluflturulmas›   etkili30

olmufltur.
Eyüpteki örnekleri akla getiren me-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

27 Bar›flta.,
Ön.Ver.,A.g.m.,Göynük
Akflemsettin Türbesi
Haziresindeki Bitkisel

Bezemeli Mezar Tafllar› ,s.135.
28 Pretextat Lecomte .,

Türkiyede Sanatlar ve
Zeneatlar –On dozuncu Yüzy›l
Sonu ,Bask›ya Haz›rlayan Ayda
Düz , Tercüman , 1001 Temel
Eser , s.60.

29 Halit ,Çal ., ‹stanbul
Eyüp’teki Erkek Mezar
Tafllar›nda Bafll›klar ,Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla
III.Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler ,Eyüp Belediyesi
,2000 , s.206-225.

30 Grammont,Laqueur
,Vatin., Ön.Ver., A.g.m.,s.201.

Resim22: Prof.Dr.Halit Çal taraf›ndan çizilmifl
Cafer Pafla Türbesindeki mezar tafllar›n›n 

konumu
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zartafllar› ‹stanbul’daki baflka
mezarl›klarda karfl›m›za ç›k-
maktad›r.Örne¤in Karacaah-
met Mezarl›¤›nda teknik, bi-
çim, konu, uslüp paralellikleri
gözlenen örnekler vard›r.

Benzer mezar tafllar›na
baflka yerlerde örne¤in
Enez31, Artvin (Befla¤› Köyü)32

Adana , Antalya33,‹nebolu
,Safranbolu ,Ayafl34ve Göy-
nük35 te rastlanmaktad›r. ‹s-
tanbul d›fl›nda bulunan bu
merkezlerdeki mezar taflla-
r›yla Eyüp’teki örnekler karfl›-
laflt›r›ld›kça benzerlikler aç›k
seçik görülmektedir. Biçim-
lendirme ve süslemedeki  es-
tetik yaklafl›m ve strüktürde
yap›lan analizler baflka deyifl-
le boyutlarda al›nan ölçü-
ler,malzeme ve teknikte Eyüp
örnekleri ile paralellikler fark
edilmektedir.Örnegin  Gazi Üniversite-
sinin 2000 y›l›nda yüzey araflt›rmas›
yapm›fl oldu¤u Göynük Akflemsettin
Türbesi Haziresi36 yan› s›ra   Adana Et-
nografya Müzesi, Antalya Müzesi, Alan-
ya ,‹nebolu (Kastamonu),Ordu ile ‹stan-
bul’daki baz› müze ve hazirelerde çe-
flitlemeleri vard›r. Buralarda karfl›m›za
ç›kan örneklerin  Eyüp örnekleri ile
karfl›laflt›r›lmas› Eyüp iflliklerinde ya-
p›lm›fl mezar tafllar›n›n baz› yenilikler
getiren modellerinin taflrada  be¤eni
kazanm›fl olmas›, Eyüp’ün yeni yaratt›-
¤› moday› baflkent d›fl›na ulaflt›rmas› ve
baz› mezar tafllar›n›n  kopyalar›n›n ‹s-
tanbul d›fl›na gönderilmifl oldu¤u görü-
flünün ileri sürülmesine  neden olmak-
tad›r.  Bu durum bu merkezlerde bulu-
nan mezar tafllar›n›n baz›lar›na “Eyüp
ifli” olarak ele almam›z› gerektirmek-
tedir. Baflka deyiflle bu durum bizleri

Eyüp örnekleri ile gerek malzeme,ge-
rek biçim, gerek teknik uygulama ve
gerekse süslemeleriyle büyük benzer-
likler gösteren örneklerin Eyüp’te ya-
p›ld›ktan sonra ‹stanbul d›fl›na gönde-
rilmifl oldu¤u görüflüne ulaflt›rmakta-
d›r. ‹stanbul d›fl›nda baz› merkezlerde
beliren Eyüp mezar tafl› benzeri mezar
tafllar› Eyüp’lü ustalardan etkilenmifl
ustalar›n ürünleri de olabilir. Ancak bu
durumda mermerin kalitesi baz› soru
iflaretlerine neden olmaktad›r. Merme-
rin Marmara Adas›’ndan sa¤lanmas›,37

Eyüb’e verilen baz› mezar tafllar›n›n
önce   Marmara Adas›ndaki iflliklerde
kesildi¤ini sonra Eyüp iflliklerinde süs-
lemelerinin yap›l›d›¤›n› ve belki de
Eyüpsultan’›n ayn› zamanda Bizans Dö-
nemi’nde iyi bilinen Marmara Adas›
mermerlerine38 bir biçim verme, süs-
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31 Baflaran .,Ön. Ver.
A.g.m., s.336

32 Osman ,Aytekin .,Artvin
‹li ve ‹lçesindeki Tarihi
Mezarl›klar ve Mezar Tafllar›
Yüzey Araflt›rmas›
,1999,18.Araflt›rma Sonuçlar›
Toplant›s› ,C..I , s.84.

33 Naci ,Eren.,Antalya
Müzesi’nde Bulunan Mezar
Tafllar› , Türk Etnografya
Dergisi , Ankara , 1982 , N.XVII
, s.. 115-133.

34 Gül ,Tuncel., Ayafl
Mezar Tafllar› ,Ayafl ve Çevresi
Kültür-Sanat Araflt›rmalar›
Sempozyumu ,Bildiriler ,Ayafl
Belediyesi ,1997, s.173-198.

35 H.Örcün ,Bar›flta
.,Göynük Akflemsettin Türbesi
Haziresi ‘ndeki Bitkisel
Bezemeli Kad›n Mezar Tafllar› ,
VI.Ortaça¤ ve Türk Dönemi
Kaz› Sonuçlar› ve Sanat Tarihi
Sempozyumu,
Kayseri,2002,s.135.

36 H.Örcün
Bar›flta.,Göynük Akflemsettin
Türbesi Haziresindeki Mezar
Tafllar›, 19.Araflt›rma Sonuçlar›
Toplant›s›,.Kültür Bakanl›¤›,
2002, C.1,s.118.

37 Erman Güven .,
Eyüpsultan Türbesi Haziresinin
Önemine Dair Bir ‹nceleme
,Tarihi ,Kültürü ve Sanat›yla
V.Eyüpsultan Sempozyumu
Tebligler ,Eyüpsultan
Belediyesi ,2002,s.237.

38 David Talbot Rice
,Byzantine Art , Pelican Book
,1968 ,s.400.
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leme ve   ayn› zamanda bir sergileme
yeri (show room) olarak da hizmet ver-
mifl olabilece¤ini akla getirmektedir.
Bu arada son çal›flmalar ›fl›¤›nda orta-
ya ç›kan örne¤in Ordu Müzesi’nde bu-
lunan baz› bitmemifl baflka deyiflle yar›
ifllenmifl mezar tafllar› 39bir grup oyma
ifllemleri tamamlanmam›fl ve yörede
tamamlanmak üzere b›rak›lm›fl, yar›
ifllenmifl  baz› mezar tafllar›n›n ‹stan-
bul’dan Anadolu’ya gönderilmifl oldu¤u
görüflünü güçlendirmektedir.Bilindi¤i
gibi Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemin-
de özellikle taflrada görev yapan bü-
rokratlar›n ‹stanbul’dan mezar tafl› ge-
tirdiklerini kan›tlayan örnekler vard›r.
Afyon Mevlevi Cami Haziresi, Göynük
Akflemsettin Haziresi, ‹nebolu Mezarl›-
¤› v.b. baz› mezarl›klardaki baz› mezar
tafllar› bu konuda ilginç örneklerdir. Bu
parçalar Konya’da Mevlevi Dergah› av-
lusuna 16. yüzy›lda yap›lm›fl  Murat  Pa-
fla K›z› Türbesi’ndeki Fatma Hatun’un
Eyüpsultan Sokollu Türbesi’ndeki ha-
n›m  mezar tafllar› ça¤r›flt›ran mezar
tafl›na kadar indirilebilecek bir zaman
diliminden geç döneme ulaflan bir ge-
lene¤in de oluflmufl oldu¤unu düflün-
dürmektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki Eyüp
çömlekçilik-seramik, tafl yontuculu¤u-
mezar tafl› alanlar›nda burada üretil-
mifl örneklerden oluflan engin bir hazi-
neye  sahiptir. Türk ve ‹slam Eserleri

Müzesi ile ‹stanbul Türbeler Müdürlü-
¤ünde korunan etütlük malzeme niteli-
¤indeki çömlek ve seramik parçalar› ile
Eyüp Mezarl›klar›ndaki mezar tafllar›
böyle bir görüflü kan›tlamaktad›r. Göz-
lem ve analoji yöntemine dayanarak
ulaflt›¤›m›z bu görüflün yap›lacak labo-
ratuar analizleri ile sorgulanmas› ge-
rekmektedir.Bu örneklerle  Tekfur Ka-
z›lar›nda ele geçirilen  bulgular, Y›l-
d›z’daki Büyükflehir Belediye Müzesin-
deki baz› parçalar ile Çanakkale,Tokat
v.b. gibi merkezlerde üretilmifl oldu¤u
ileri sürülen  çömlekler karfl›laflt›r›l›n-
ca yeni düflünceler ortaya at›lacak-
t›r.Özellikle su alt› arkeolojisi alanla-
r›nda yap›lacak çal›flmalar Haliç’te pek
çok yeni örne¤i gün ›fl›¤›na ç›karacak-
t›r. 

Kuflkusuz Eyüp Belediyesinin örnek
bir davran›flla  Eyüp’te kurulmas› yo-
lunda sa¤lam ad›mlar att›¤› Nezih  El-
dem  Müzesinde sergilenmesi planla-
nan çömlek parçalar›, mezar tafllar›,
oyuncaklar v.b. gibi Eyüb’ün sanatsal
kimli¤ini belgeleyen kültür varl›klar› ile
Eyüp Kültür Müdürlü¤ü Arflivlerindeki
görsel kaynaklar üzerinde ilerde yap›-
lacak çal›flmalar bu hazinenin daha de-
tayl› tan›nmas›na tan›t›lmas›na ve ‹s-
tanbul’un tafl› ile topra¤›yla eski bir
semti olan  Eyüb’ün Türk plastik sanat-
lar› içinde gereken  yeri almas›na ola-
nak sa¤layacakt›r. 

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

39 Gazenfer ‹ltar.,
Giresun ‹li Sahil fieridindeki
Osmanl› Mezar Tafllar› ,2005,
G.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü
, Sanat Tarihi Ana Bilim Dal›
Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans
Tezi.
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G‹R‹fi:
On y›ld›r belediyemizce düzenlenen

Eyüpsultan sempozyumlar› kapsam›n-
da, Eyüp’e dair çok fleyler yaz›ld› ve çok
fleyler söylendi. Özellikle sempozyum
bildirilerinde Sanat Tarihi ve Mimarl›k
Tarihi ön plana ç›kt›. Ülkemizin en seç-
kin bilim ve kültür insanlar› hemen  her
konuda farkl› ve kal›c› bildirileriyle, de-
¤iflik bilim disiplinlerine ölmez eserler
kazand›rd›lar. Böyle bir ortamda, ben-
zer bir konuda yeni bir bildiri haz›rla-
man›n zorlu¤unu bilmekteyim. Ancak
benim bildirimde, mimarl›k, sanat tari-
hi gibi bilim disiplinlerinin yaklafl›m›n-
dan daha farkl› bir tutum  yer alacak-
t›r.Bir sanat e¤itimcisinin, bir resim
ö¤retmeninin kente bak›fl›ndan hare-
ketle, plastik de¤erler ayr›flt›r›larak,
öznel olarak yorumlanacakt›r. Bu yüz-
den kullanaca¤›m yöntem ve kavram-
lar di¤er disiplinlerin yöntem ve kav-
ramlar›ndan ayr› olacakt›r.

Plastik De¤erler:
Güzel sanatlar›n bilinen ve yerlefl-

mifl s›n›fland›r›lmas›nda ,resim ,heykel
ve mimarl›k  grubuna, plastik sanatlar
(veya görsel sanatlar) denmektedir.Bu
sanatlar› ortak bir payda alt›nda topla-
ma olana¤› bulunmaktad›r.‹flte bizim
ç›k›fl noktam›z bu ortak paydadan ha-
reketle bir kente bak›flt›r, yani plastik
aç›dan kente bak›flt›r.

Plastik veya plastiklik; nesnelerdeki
biçim, hacim, renk,çizgi ,kütle ve yüzey
gibi elemanlar›n izleyende b›rakt›¤› et-
kidir. Alman heykelt›rafl› Rudolf Bel-
ling(1), heykeldeki plastikiteyi flöyle ta-
n›ml›yor: ‘ Elle hissetti¤imiz d›fl yüzey
etkisi ’ .

Resimde ve mimaride de  plastiklik
biçim ve renge iliflkin ögelerin bütünü-
nü kapsar. Kütle, yüzey, doku, çizgi
,renk, benek ,›fl›k vb...  ögeler ve de¤er-
ler tüm plastik sanatlar aç›s›ndan or-

takt›r.Ancak baz› ögeler belli sanatlar-
da ikincil duruma düflebilir ; heykelde
rengin ,mimaride benek ve dokunun
ikincil öge olmas› gibi.Bu plastik ele-
manlar›n sanat yap›t›na ,ifllevsel ve ya-
p›sal dayanak oluflturmadan öte,izleye-
ne etki etme, onun duyular›n› uyarma
ve tatmin etme gibi görevleri de vard›r.
“Eyüp’teki Mimari Eserlerde Plastik
De¤erler” konusunu saptay›p yorum-
larken, sanat›n sezgisel kimli¤ini ,duy-
gunun alg›ya, alg›n›n da bilgiye dönü-
flümü olgusunu temel ç›k›fl kayna¤› ya-
paca¤›z. Sanat› ruhsal-tinsel yönlü bir
olay olarak da gördü¤ümüzden,duy-
gu,alg›, uyar› ,empati gibi tümüyle ruh
bilim kavramlar› da bildirimizde yer
alacakt›r.Eyüp kent esteti¤ini bu yönlü
bir okumaya bafllayabiliriz.

‹STANBUL KENT ESTET‹⁄‹-
NE PLAST‹K DE⁄ERLER 
AÇISINDAN GENEL BAKIfi:

Eyüp kent bütününe veya kent doku-
suna bakmadan ,‹stanbul kent plasti¤i-
nin genel özelliklerini saptayabilece¤i-
miz , bu konuda bize örnek olabilecek;
gezginlerin ‹stanbul izlenimlerine bir
göz atal›m.‹stanbul için kimler ne di-
yor?

A)‘Evsaf-› ‹stanbul’da Lâtifî(2):“Haz-
ret-i Eyyübü’l Ensâri gibi cân-› cihan-
yan ana kurban oldu.” (sayfa:74) vurgu-
suyla Lâtifî ‹stanbul’un a¤›rl›¤›n› ve de-
¤erini bizlere çok etkili bir biçimde du-
yumsat›yor. Bir baflka sayfada: 
“Bu flehr-i meflhûre flûhre-i âfâk›n
herkes seyr ü temaflas›na meflguf ve
müfltakt›r.” diyor.(sayfa:7) Di¤er bir
söylemiyle de ‹stanbul için : 
“Bu makam› ger görürse hûrîler uç-
makdan
Koyalar uçma¤› bu uçma¤a uçma¤ is-
teye” (sayfa:10)

Evsaf-›  ‹stanbul’da  Eyüp için de
sayfalarca övgüler ve tarifler yap›lm›fl
oldu¤unu  hat›rlayal›m.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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B) Helmuth Von Moltke(3) , ‘Türkiye
mektuplar›nda’ : (1835-1839) 
“ Bütün Türk flehirleri gibi Edirne’nin
de d›flar›dan görünüflü pek güzel-
dir...Fakat Tatar›m›z bizi acele etmeye
zorlad› ve Rusçuktan ayr›l›fl›m›z›n
onuncu sabah› eteklerinde bir gümüfl
çizgi ›fl›ldayan,uzak bir da¤ s›ras›n›n
arkas›ndan güneflin do¤du¤unu gör-
dük.Bu,milletlerin befli¤i Asya idi, tepe-
si karl› Olympus’tu ve koyu mavi sular›
üstünde birkaç yelkenlinin ku¤ular gibi
›fl›ldad›¤› propontis idi.Çok geçmeden
minareler , gemi direkleri ve serviler-
den bir orman denizden yükselip par›l-
dad›. ‹stanbuldu buras›.” (sayfa:15)

C) Lamartine(4),“Bo¤aziçi’nden”
(1832)
“ Bu büyüleyici do¤a üzerine kimi çizgi-
leri not almak istiyorum. Gökyüzüyle
topra¤›n,denizle insan›n birlikte çal›fla-
rak böylesine eflsiz güzel bir peyzaj or-
taya koyabileceklerini hayal bile ede-
mezdim...Her bak›flta görünüm de¤ifli-
yor ve her de¤ifliklik bir baflka güzellik
sunuyor.”

D) Claude Farrere(5),“Ay Ifl›¤›nda
Camilerden” (1931)
“ Birden bire karfl›n›za dikdörtgen bir
aç›kl›k ç›k›yor.Adeta bir ova. Bahçeler
de var.Uzaklarda sütunlar s›ralan-
m›fl.Bütün engellerden kurtulmufl olan
ay ›fl›¤›, bahçeleri ve çiçekler bir bir be-
lirliyor.‹stanbul camilerinin en zarifi
olan Sultanahmet Camii’nin alt› mina-
resinin resmi çizilmifl gibi bir görüntü-
sü var.” (sayfa:315)

E) Chateaubriand(6) , “ Paris’ten
Kudüs’e yolculuk” (1806)
“...

Set set  görünen Galata, ‹stanbul ve
Üsküdar, selviler, minareler , birbirine
girmifl demir derikler ,yemyeflil a¤aç-
lar ,beyazl› k›rm›z›l› evler...
Bütün bunlar›n ayaklar›n›n dibinde ya-
y›lan masmavi deniz ve gökyakut rengi
bir gökyüzü.‹stanbul kadar güzel görü-
nümlü baflka bir flehir daha bulunma-
d›¤›n› söyleyenler gerçekten hakl›ym›fl-
lar.” (sayfa:312-313)

F) Max Müller(7), “‹stanbuldan Mek-
tuplar”
“...Üsküdar,Beyo¤lu,surlar›n ötesinde-
ki ölüler bölgesine ilâveten bugün birer
terk edilmifl mezarl›k olan cami avlula-
r›nda ,yükselen kara selvilerin meyda-
na getirdi¤i koyu fon ile,büyük bir tezat
teflkil eden bembeyaz minareleriyle
camiler,bütün nazarlar› üzerlerine
çekmektedir...” (sayfa:14)

G) Josephus Grelot(8),‘‹stanbul Se-
yahatnamesi’ (1680)
“ ... Sanat ve do¤a,güzellikle verimlili-
¤in eflit oldu¤u bir yer kurmak için bir-
leflebilselerdi ; herhalde ‹stanbul’dan
daha iyisini baflaramazlard›.”(sayfa:59-
60)

H) Titus Burckhardt(9) , ‘ ‹slam Sa-
nat›’  (1908-1984 )
“fiehir geliflmesinin yeni hücrelerini
son derece do¤al bir flekilde çevreleri-
ne toplam›fl olan ve bafll›bafl›na küçük
birer kent oluflturan camiler, kapal›-
çarfl›lar ya da külliye olarak bilinen mi-
mari yap› topluluklar›n›n eklenmesiyle
‹slamilefltirilmifl belli baz› kadim flehir-
lerde  vard›r.Bu tür bir ‹slamilefltirme-
nin en çarp›c› örne¤i hiç flüphesiz ‹s-
tanbuldur.Öyle ki bunun yerleflim biçi-
mi ya da düzeni eski Bizans baflflehrini
hat›rlatt›¤› halde,flehrin unutulmaz uf-
kuna,çevrelerindeki külliyelerle tepe-
leri taçland›ran muazzam büyüklükteki
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camilerin kubbe ve minareleri hâkim
olur.” (sayfa:211)

‹) Edmondo De Am›c›s(10),‘‹stanbul
-1874’
“Karfl› sahil tepelerinden ve Haliç’in
bütün koylar›ndan birçok defa p›r›l p›r›l
kubbelerini ve narin minarelerini gör-
dü¤üm o esrarl› Eyüp Camii’ne heye-
can içinde vas›l olduk.” (sayfa:444)
“...Öyle zannediyorum ki dünyada hiç-
bir flehirde güzellik, ‹stanbul’da oldu¤u
kadar sadece d›fl güzellik de¤ildir.”
(sayfa:93)

J) Pierre Loti(11) , ‘‹stanbul –1890’
“ Bu imparatorluk flehri herfleye ra¤-
men, bu topraklar üstünde mükemme-
lin ve bilinmezin son s›¤›naklar›ndan
biri, bizim içinse anlafl›lmaz›n ve biraz
da efsanevi çok eski bir insanl›¤›n en
son kalelerinden biriydi.” (Jacques
Huré )   (sayfa:6)

ÖRNEK PLAST‹K DE⁄ER-
LEND‹RMELER

K) Albert Gabriel(12): “...Bir kere,
statik görüflten, ‹stanbul’daki Süley-
maniye olsun, Edirne’deki Selimiye ol-
sun, kendilerine uzaktan uza¤a örnek-
lik etmifl olan Bizans eserlerinden hem
çok daha muvazenelidir, hem de kubbe
ç›k›nt›lar›n›n ahenklefltirilmesi husu-
sunda gerçek bir hüner mahsulüdür.
Fakat bilhassa, bir sanat eseri olarak,
bu camilerde Ayasofya’da hiç bulun-
mayan bir siluet yaratma cehdi görü-
lür...”

L) Bruno Taut (13) : “...Roma’n›n ve
Bizans ‹stanbul’unun bütün kubbe mi-
marlar›n›n sadece birer mühendis ol-
duklar› görülür. Sinan ve arkadafllar›y-
la talebeleri ise mimar idiler.

EYÜP KENT ESTET‹⁄‹NE
PLAST‹K DE⁄ERLER AÇISIN-
DAN BAKIfi

A) Plastik Ögeler Yönünden: ‹stan-
bul’un fethinden sonra Türk –‹slam

kimlikli ilk yerleflim alan› olan Eyüp’te
dinsel kimlik her devirde belirleyici ol-
mufltur.Türbe,cami ve çarfl› ana nüveyi
teflkil etmifl , konutlar da Türk evi özel-
likleriyle ba¤ ve bahçe içlerinde küme-
lenmifltir.

a) Eyüp mimarisinde
do¤aya uygunluk ve
uyumluluk esast›r.Hiçbir
mimari yap› toplumsal
hayata yük de¤ildir.Ana
külliyeler flehir hayat›n›
düzenleyici bir görev gö-
rürler.Cami avlular›
a¤açlarla donanm›flt›r.
Kufl yuvalar› ve kufl saray-
lar› kutsal yap›lar›n sadece süsü de¤il,
ayn› zamanda varl›¤›n alg›lan›fl›nda du-
yu uyaran›d›r.(Resim:4)

b) Do¤al bitki örtüsü kenti ve yap›la-
r› bir giz perdesi olarak sa-
r›p sarmalar.Onlar›n görü-
nümüne büyülü bir atmos-
fer katar.Renk olarak da,
de¤iflen farkl› ton de¤erle-
riyle mimari yap›lar›n alg›-
s›n› güçlendirirler.Eyüp ve
çevresinin zengin bitki ör-
tüsü mimarisinin ayr›lmaz
parças›d›r.( Resim:2)

c) Tüm yap› elemanlar› ritmik bir
kümelenme özelli¤i gösterir.Sadece
yap› kendi bütününde de¤il,do¤al or-
tamla da bir çeflit karfl›tl›k armonisi
kurar.Minareler servilerle rekabet
eder ve biçimsel olarak tekrar eden  bir
görsel müzikalite do¤ar.(Resim:3)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 2: Rami’den Eyüp’e Bak›fl

Resim 3: Geçmifli Temsil Eden
Olumlu Yeni Bir Yap›
Örne¤i(Eklenti Bacalar
Hariç)

Resim 4: Mimari Yap›n›n Do¤al
Ortamla ‹lginç Uyuflumu
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d) Daire ile üçgen kar-
fl›tl›¤› minare ve kubbe
formlar›nda temel kurgu-
dur. Bu z›tl›k Eyüp mimari
yap›lar›n› diri, canl› ve dina-
mik bir kimli¤e kavuflturur.
Minarelerin sivri külahlar›,
kubbe ç›k›nt›lar› ve bacalar
daireselli¤in dinginli¤ini gö-

¤e tafl›maya çal›fl›rken, kubbenin da-
ireselli¤i de gö¤ü yere indirme çabas›
içindedir. Bu karfl›tl›ktan etkili ve geri-
limli bir kent atmosferi oluflmaktad›r.
Belki flunu söylemek daha do¤ru ola-
cakt›r: gökten ya¤an rahmeti simgeler
kubbelerle, yerden f›flk›ran bereketin

imgesi minarelerin olufltur-
duklar› karfl›tl›k armonisi
Eyüp kent esteti¤inin de ana
belirleyicisidir.

e) Eyüp mimarisinde
malzeme yal›n ve sade-
dir.Dinsel yap›lar tafltan,ev-
ler ise ahflapt›r.Birinin a¤›r-
l›¤›n› ve kütleselli¤ini di¤e-
rinin hafifli¤i ve uçar›l›¤›

dengelemeye çal›flmaktad›r.Yap›larda-
ki do¤al malzemenin d›fl›nda gerek-
siz,yapmac›kl› süslemeciklikten kaç›-
n›lm›flt›r.

f) Eyüp kent oluflumunda en önemli
etken Haliçle olan deniz ba¤lant›s›-
d›r.Ana yollar bu do¤rultuda geliflmifl-
tir.Bu nedenle Eyüp kimli¤ini Haliç yö-
nünden daha bütüncül olarak alg›lar›z.

g) Piyerloti’ den bak›flta, kentle yüz-
lefliriz. Zaman ve mekan olarak çok
katmanl›,çok anlaml›, çok elemanl› bir
kent olgusuyla yüzleflmifl oluruz.Bu
bak›flta ilk s›ray› da Eyüp Camii ve çev-
resi al›r.
h) Eyüp’teki mimari yap›lar› ve mezar
tafllar›n› süsler seçkin hat sanat› ör-
nekleri saf bir plastik ürün olarak kar-
fl›m›zda dururlar. Düzlerin ve e¤rilerin
düzenli yar›fl›, statik ve dinamik ele-

manlar›n birbirini yan›tlamas› çizgide
görsel müzikalite yarat›r.(Resim:5)

B) Alg› Aç›s›ndan:
a) Eyüp sadece plastik de¤erler aç›-

s›ndan bir bütün de¤il;tarihi ,dini ve
sosyal uyaranlar›yla da önemli ve özel-
likli bir yerleflim birimidir.Bu uyaranlar
ilgi ve alg›lar›m›z› devaml› diri tutarlar.

b) Her türbe ve cami köflesinde yer
alan çeflmeler ,yollara döfleli küçük bi-
rim tekrarl› kaplamalar, dinsel musiki-
nin t›n›lar›, bizlerde temel hayat ritmi-
nin ça¤r›fl›mlar›n› ve ifllevlerini h›zlan-
d›r›rlar.

c) Eyüp mimari dokusu  salt tafl,
tu¤la ve a¤açtan oluflmufl bir karmafla
de¤ildir. Tersine malzemeyi ve madde-
yi aflan do¤rudan bir ruh halidir. Ancak
bu ruh halinin tahliliyle görülür ki,ge-
liflmifl ve ilkeli bir mimari düzen yine de
herfleyin belirleyicisidir.

EYÜPTEK‹ BAZI M‹MAR‹ 
YAPILARDA GÖZLEMLENEN
SON DÖNEM 
OLUMSUZLUKLARI

1.Örnek: Sokullu Mehmet Pafla
Medresesi ve Türbesi (‹smahan Sultan
Medresesi)’ nin durumu: Restorasyon-
lar sonucu medrese bacalar›n›n pira-
mit fleklindeki üçgen etkisi yaratan üst
k›s›mlar› kesilerek ve baca boylar› da
k›salt›larak Türk klasik mimari for-
mundan ve özellikle de Mimar Sinan
yap› özelli¤inden uzaklafl›lm›flt›r. Pasif,
sönük ve etkisiz bir çat› örtü gurubu ve
kubbe düzeni ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bir

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 5: Eyüp’teki Mimari
Yap›lar› Süsleyen Türk Hat
Sanat› Örneklerinden (Eyüp
Camii  ‹ç Avlu)

Resim 6: Sokullu Medresesi’nin
Plastik Etkisini Olumsuz
Etkilemifl Kesik Baca Örnekleri

Resim 8: Eyüp Sultan Türbesi ‹ç Görünüflü

Resim 7: Eyüp Türbesinin Gizini
ve Mistikli¤ini Bozan Hacet
Penceresi Yeni fiebeke Demiri
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unutkanl›k veya yanl›fll›k eseri olmad›-
¤›n› söyleyebiliriz. Zira Zal Mahmut Pa-
fla, Rüstem Pafla vb birçok külliyelerde
de ayn› uygulamaya tan›k olmakta-
y›z.(Resim:6)

2.Örnek: Eyüp Sultan Türbesi Hacet
penceresinin örgü formlu flebeke de-
miri de¤ifltirilerek yerine klasik bir
pencere demiri konmufltur.Türbenin
gizini ve etki gücünü bu yeni pencerinin
zay›flatt›¤›n› söyleyebiliriz.Çünkü ara-
besk ve çizgi dolan›m› ‹slam sanat›nda
sonsuzlu¤u ça¤r›flt›r›r ve ilgiyi üzerine
odaklar bir özellik göstermektedir.(Re-
sim:7-8)

3.Örnek: Eyüp’teki tarihi kent doku-
sunun korunmas›nda, eskiyi tekrar ye-
rine; etkide ve alg›da mistikli¤i önem-
seme ön planda tutulmal›d›r.Tarihi do-
kunun içindeki yollarda kiflinin kendini
duyumsayaca¤› dokunma alg›s›na da-
yanan,tafl dokulu yollar korunmamak-
tad›r.Bitimsiz ve tan›ms›z, düz, doku-
suz döflemelerle kent duyarl›l›¤› bozul-
maktad›r diyebiliriz.(Resim:9)

Sonuç:  
Eyüp’teki mimari eserlerdeki plas-

tik de¤erler bu kutsal beldenin mistik-
li¤ine, ruhaniyat›na hizmet eder nite-
liktedir. Eyüp’ün kimli¤ini ve dokusunu
oluflturan maddi ve manevi de¤erlerin
de analitik olarak belirlenmesi ve yo-
rumlanmas› mümkündür. Bunu yapt›-
¤›m›zda hayat bo¤ulmadan, geçmiflle
gelecek ayn› kentte uyum içinde yafla-

yabilirler.
Unutmayal›m ki Eyüp, birim yap›

formlar›n›n ritmik tekrar›ndan do-
¤an,mistik bütünlü¤e kavuflmufl, lirik,
fliirimsi,doyumsuz güzellikte ve efli bu-
lunmaz bir Türk kentidir.

AÇIKLAMALAR
1) Belling, R. ,Alman heykelt›rafl

(1886-1972), ‘Güzel Sanatlar Dergisi’,

1942-4

2) Lâtifî , ‘Evsaf-› ‹stanbul’ , Fetih Ce-

miyeti Yay›n›

3) Moltke, H. v., ‘Türkiye’deki Durum

ve Olaylar Üzerine Mektuplar’

4) Lamartine , ‘Yok Edilen ‹stanbul

(Burhan Arpat)’

5) Farrere, C.,  ‘Yok Edilen ‹stanbul

(Burhan Arpat)’

6) Chateaubriand , ‘Yok Edilen ‹stanbul

(Burhan Arpat)’

7) Müller, M. , ‘‹stanbuldan Mektup-

lar’, Çeviri:Afife Bu¤ra

8) Grelot, J., ‘‹stanbul Seyahatnamesi’, Çe-

viri :Maide Selen

9) Burckhardt, T., ‘‹slam Sanat›’, Çeviri: Tu-

ran Koç

10) Amicis, E. de, ‘‹stanbul  1874’, Çeviri:

Beynun Akyavafl

11) Loti, P., ‘‹stanbul-1890’, Çeviri:Galip

Bald›ran

12) Gabriel, A., Frans›z Arkeolog(1873-

1972), ‘Milletleraras› Birinci Türk Sanatlar›

Kongresi’ , 1959

13) Taut, B., Alman Mimar(1880-1938) ,

‘Milletleraras› Birinci Türk Sanatlar› Kon-

gresi’ , 1959

GENEL KAYNAKÇA
a) Türk Mimari Eserleri, Sedat Hakk› Eldem

b) Akl›n ‹zleri, Selçuk Mülayim

c) Avrupa Resminde Gerçek Duygusu, 

S.Eyübo¤lu, M. fi. ‹pfliro¤lu

d) Sanat ve Yan›lsama, Gombrich E. H.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 9: Yaflayanlar›n Kenti Hissetmesine
Olanak Sa¤layan, Dokunma Duyusunu
Uyar›c›  Tafl Dokulu Yollar

Resim 10: Dokunma Duyusunu
Uyaran fiehzadebafl› Camii
Duvar›ndaki Dönel Silindir
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EYÜPSULTAN KONULU

HÜSN-‹ HAT LEVHALARI

Dr. Süleyman BERK   

1964 Bursa/‹negöl do¤umlu. ‹lk tahsilini Eyüp-Niflanc› ‹lkokulu’nda, orta ve lise tahsilini
Gaziosmanpafla ‹mam-Hatip Lisesi’nde tamamlad›. 1988 y›l›nda Marmara Üniversitesi ‹lâhiyat
Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 y›l›na kadar Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’nda ‹lçe Müftüsü olarak

görev yapt›. 2000 y›l›na kadar Araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›. 
Ortaokul s›ralar›nda ilgi duydu¤u hat sanat›nda ilk dersleri hattat Yusuf Ergün (Erzincâni) (1956-

1985)’den ald›. Fakülte y›llar›nda Prof. Muhittin Serin’den rik’a meflketti. 
1999 y›l›nda Prof. Dr. Muhittin Serin’den “Hattat Mustafa Râk›m’da Celî Sülüs ve Tu¤ra Esteti¤i”

isimli doktora tezini tamamlad›. Temmuz 2003’de “Hattat Mustafa Râk›m Efendi” isimli kitab›
neflredildi. Çeflitli dergilerde hat sanat› tarihi ile alâkal› makâleleri yay›mland›. Eyüpsultan

Sempozyumlar›’nda bildiri sundu. T.C. Kültür Bakanl›¤› 2001 y›l› Devlet Hüsn-i Hat ödülünü ald›.
Kültür Bakanl›¤› Geleneksel Sanatlar Yar›flmas› Jüri Üyesi 

Hâlen, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itim Merkezi’nde görev yap›yor.  
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Eyüpsultan, Hz. Halid b. Velid’in tür-
besinin bulunmas› nedeniyle müslü-
manlar›n devaml› ilgi duyduklar› bir yer
olmufltur. Bu Peygamber dostunun bu-
lundu¤u beldeye özel  ihtimam göste-
rilmifltir.

Osmanl› padiflahlar› k›l›ç kuflanma
merâsimlerini teberrüken burada yap-
m›flt›r. Bir çok önemli flahsiyet vefatla-
r›ndan sonra, Hz. Hâlid türbesi etraf›na
gömülmeyi arzu etmifltir. Bu sebeble
Eyüpsultan ve civâr›nda genifl mezarl›k
alanlar› oluflmufltur. 

Önemli dîni ve sivil mimari eserler
yan›nda hay›r müesseseleri ile insan›
kuflatan mânevi bir belde oluflturul-
mufltur. Eyüpsultan Camii, Hz. Hâlid
Türbesi, Sultan Reflad Türbesi, fiah
Sultan Türbesi, Mihriflah Sultan Türbe-
si, Mihriflah Sultan ‹mâreti, Kaflgâri
Tekkesi bunlardan sadece birkaç›…

Hat sanatkârlar› da güzel yaz›lar›yla
Hz. Hâlid b. Zeyd hakk›nda söylenen
hadis, kelâm-› kibâr ve fliirleri yazarak
üzerlerine düflen görevleri yerine ge-
tirmifllerdir. Ço¤u Eyüpsultan Türbesi-
ne hediye edilen bu levhalar, bugün gü-
venlik sebebiyle depolara kald›r›lm›fl-
t›r. Yine müze ve özel koleksiyonlarda
da Hz. Hâlid b. Zeyd ile ilgili levhalara
rastlanmaktad›r. Günümüz hattatlar›n-
dan Ali Toy’un celî talik hat ile yazd›¤› 

“Yetiflmez mi bu flehrin halk›na bu ni-
met-i Bâri

Habîb-i Ekrem’in yâri Ebâ Eyyûb el-
Ensâri”

Beyti Eyüpsultan Camii’nde as›l› bu-
lunmaktad›r.

Hattat Hasan R›za Efendi taraf›ndan
sülüs hat ile yaz›lan levhada, Hazreti
Halid b. Zeyd kabrinin bulunuflu anlat›l-
maktad›r. Hicrî 1303 tarihinda yaz›lan
levha Eyüpsultan Türbesinde as›l› iken,
bugün depoya kald›r›lm›flt›r. Levha
devrin anlay›fl›na göre rokoko ile süs-
lenmifltir.

Abdullah b. Mehmed imzal› sülüs
nesih bir k›t’a’da yine Hz. Peygam-
ber’in, Halid b. Zeyd ile ilgili bir hadis-i
flerifi yer almaktad›r. Bu k›t’a da bugün
depoya kald›r›lm›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim1:  Eyüplü Raflid Efendi hatt›yla bir levha
“Yetiflmezmi bu flehrin halk›na bu nimeti bârî

Habîb-i Ekremin Yari Ebâ Eyyüb el-Ensârî”
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Hattat Muhsinzâde Abdullah Bey ta-
raf›ndan celî sülüs hat ile yaz›lan ze-
rendûd levha, bugün türbede as›l› ola-
rak bulunmaktad›r. Kal›b›ndan zeren-
dud olarak haz›rlanan levhan›n imza
sat›r›, hatt-› icâze ile yaz›lm›flt›r. Levha
h. 1310 tarihlidir.

Hattat Mustafa Râk›m imzal› celî

sülüs levhada Hz. Peygamber’in bir ha-
disi yer almaktad›r. ‹ki sat›r halinde
olan levhan›n kenarlar›ndaki süsleme,
son dönem rokoko örneklerindendir.
Levha, Eyüpsultan Türbesi medhali Fa-
tih ve II. Bayezid devri niflanc›lar›ndan
Ahmed Pafla mezartafl› yan duvar›nda
bulunmaktad›r. 

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 2: Muhsinzâde Abdullah’›n celi sülüs hat ile yazd›¤› Hz. Ebâ Eyyüb ile ilgili hadîs-i flerif.
Resüllah flöyle buyurdular: Deveyi rahat b›rak›n. O sökece¤i yeri bilir dediler; nihayet deve Eba

Eyyüb’ün evi önüne çöktü.

Resim 3: Hattad Hasan R›za hatt› ile, Halid b. Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensari kabrinin bulunuflunu
anlatan levha
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Hadisin manas› flöyledir: Allah re-
sulü flöyle buyurdular: Dikkat et yâ Ebâ
Eyyûb; sana cennet hazinesi de¤erinde
bir kelime ö¤retece¤im; flu sözü çok
söyle: “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”
Levhan›n alt k›sm›nda h. 1219 tarihi ve
Râk›m'›n imzas› bulunmaktad›r. Lev-
han›n dibinde, motifler aras›nda flu iba-
re mevcuttur:

Bende-i Âl-u ashab-› Hâmid
Ser veznedâr-› maliye Hâlid (1319)1

Mahmud Celâleddin Efendi’nin celî

sülüs hatt›yla haz›rlad›¤› ve zaman›nda
Eyüpsultan Türbesinin en nâdîde lev-
halar› aras›nda bulunan levhalardan
olan levhada “Yâ Hazret-i Halid Ebâ Ey-
yub el-Ensârî” ibaresi yer almaktad›r.
Burada “Yâ” nidas›ndaki elif harfi yuka-
r› do¤ru uzat›larak sancak dire¤i elde
edilmifltir. Yeflil sancak üzerinde de
“Ebâ Eyyub el-Ensârî” ibâresi yer al-
maktad›r.   

Ayn› levhan›nbenzeri ‹stanbul Türk
ve ‹slâm Eserleri Müzesi 2916 envanter
numaras›nda bulunmaktad›r. Yaln›z bu
levhan›n hattat› belli de¤ildir ve daha
sadedir. levhada “Yâ Hazret-i Halid Ebâ
Eyyub el-Ensârî” ibaresi yer almakta-
d›r. Burada “Yâ” nidas›ndaki elif harfi
yukar› do¤ru uzat›larak sancak dire¤i
elde edilmifltir. Sancak üzerinde de
“Ebâ Eyyub el-Ensârî” ibâresi yer al-
maktad›r. Buradaki Elif harflari celî
olarak yaz›lm›flt›r.   

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Bu levha, tahmînen 1319
hicrî y›l›nda, Râk›m
kal›plar›ndan zerendûd olarak
haz›rlanm›fl, 1219 tarihi ve
Râk›m imzas› da baflka yerden
buraya yerlefltirilmifltir. Zira,
Râk›m zaman›nda böyle
zerendûd levhas› yap›lmam›fl,
hem de Râk›m bu tip imzay›
hicrî 1225 y›l›ndan sonra ibda’
ve icad ederek yaz›lar›nda kul-
lanmaya bafllam›flt›r.

Resim 4:Hz. Halid b. Zeyd’e hz. Peygamber
(s.a.v.) in duas›n› içeren sülüs bir levha 

Resim 5:Hattad Mahmud Celâleddin hatt› ile
hz. Halid b. Zeyd’in ismini içeren levha

Resim 6:Halid b. Zeyd’in ismini içeren Celî
sülüs bir levha
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EYÜP SULTAN’DA OSMANLI

DÖNEM‹ YAPILAfiMASI

Prof. Dr. Gönül Cantay

Mimar Sinan Üniversiesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesidir.
Türk Sanat›n›n geneli içinde Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›n›n tayin etti¤i alanda,

menzil yollar› üzerindeki kervansaraylar, külliyeler ve bu yap›lar›n çekirdek oluflturdu¤u flehirler
(yerleflmeler) konusunda yapt›¤› araflt›rma, uygulama ve çal›flmalar bulunmaktad›r.

Ayr›ca Anadolu Türk Mimarisi içinde t›p medrese ve darüflflifalar›
ile ilgili araflt›rma, inceleme ve yay›nlar›yla tan›nmaktad›r.

Günümüzde de bu çal›flmalar›n› yo¤un bir biçimde sürdüren Gönül Cantay,
Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun da üyesi olup,

Trakya ve Çanakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rma ve yönlendirmeler yapmaktad›r.
Yazar›n bilimsel bildiri, makale, araflt›rma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r.
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1997 y›l›nda, ilk kez bir ilçe Beledi-

yesi olarak, ilçesine hizmet bâb›nda

bafllat›lan bilimsel sempozyum toplan-

t›lar› zaman içinde di¤er ilçelere de ör-

nek olmufl, Fatih ve Üsküdar ilçelerin-

den sonra Eminönü de ilçe baz›nda bi-

limsel sempozyumlar haz›rlama gay-

reti içine girmifltir. Hatta bu y›l bunlara

semt baz›nda bir bilimsel toplant› ola-

rak “Vefa Sempozyumu”nun düzenlen-

di¤ini ça¤r› duyurusundan ö¤renmifl

bulunuyorum.

‹flte ilçesinin nesi var, nesi yok bilgi-

sini edinmek ve tan›t›m için yola ç›kan

Eyüp Belediyesi ile bugün 10. y›l›nda ve

10 y›l bildirilerinin bas›larak önemli bir

külliyat›n tamamlanaca¤› toplant› gün-

lerindeyiz.

Görüyoruz, bazen bir flehir için yap›-

lamayan, bir ilçede gerçekleflebiliyor.

“Eyüpsultan’da Osmanl› Dönemi Yap›-

laflmas›” bafll›¤› ile haz›rlad›¤›m bu bil-

dirimin haz›rlanmas› bana çok kolay gi-

bi geldi ve biraz da zamans›zl›ktan

Eyüp’e gelip, gözden kaçan, ya da kaç-

mayan bir yap› tespit edip konu edine-

bilirdim. Böyle bir çal›flma benim için

de çok kolay olurdu. 

Dokuz ciltlik Eyüp Sultan Sempoz-

yumlar› külliyat›n› önüme koyup içinde-

kiler sayfalar›n› çevirmeye bafllay›nca

baflka fleyler duyumsamaya bafllad›m.

Bu bildiriler içinde sadece benim verdi-

¤im bildirilerde “külliye” bütünlü¤ün-

den söz edilmekteydi, di¤er mimarî ça-

l›flmalar ise ifllevlerinin verdi¤i isim-

lendirmelerle tek yap› olarak ele al›n-

m›fllard›. Oysa kutsal bir semtin olufl-

mas›n›n bafllang›c› bir külliye ile yani

birden fazla ifllevsel yap›lar› ile baflla-

m›flt›.

‹fllevsel yap›lar toplulu¤u yönünden

Eyüp Sultan’daki Osmanl› dönemi yap›-

laflmas›na bakt›¤›mda ise külliye çeflit-

lemeleriyle karfl›laflt›m.1 ‹flte bu bildiri

içeri¤inde Eyüp Sultan’daki bu külliye

kurulufllar›n›n oluflmas›ndaki bafll›ca

ifllev amac› neydi? Hep birlikte görelim.

Ancak daha önce Eyüp Sultan’›n Fetih

ve sonras›ndaki durumu çok k›sa ola-

rak belirleyelim.

‹stanbul’u Arap-‹slâm ak›nlar›n›n 7.

yüzy›lda Ayvansaray bölgesinden zorla-

d›¤›, Haliç’in kuzey-bat›s›nda Kostanti-

nopolis’in tedirgin edildi¤i, anlafl›l›yor.

Daha sonraki yüzy›llarda, 15. yüzy›l ba-

fl›nda ise, Y›ld›r›m Bayezid’in ancak

1358’lerde Gelibolu fetih edilip, tersa-

neler inflâ edildi¤i ve yeni savafl gemi-

lerinin inflâ edilmesinden sonra, Bo-

¤az’da inflâ edilen Anadolu Hisar›’n›n

sa¤lad›¤› imkân da sa¤land›ktan sonra,

‹stanbul Bo¤az› üzerinden yani Haliç’in

kuzey tepelerine ulaflmay› destekleye-

rek, Konstantinopolis’in tazyikinin dü-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Türk ‹slâm Sanatlar›
Anabilim Dal› Baflkan›

1 Gönül Cantay; “‹stan-
bul’un Tarihi Topografyas›”, IIIII..
TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa
EEyyüüpp  SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu (28-
30 May›s 1999, Eyüp-‹stanbul),
‹stanbul 1999, s. 86-93.; Gönül
Cantay ; OOssmmaannll››  KKüülllliiyyeelleerriinniinn
KKuurruulluuflfluu.. Ankara 2002.
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flünüldü¤ü aç›kt›r ki, Fetih’de ayn› yol-

la, ancak Rumeli Hisar› da inflâ edile-

rek Haliç üzerinden ve kara surlar›n›n

Edirnekap› bölümünden flehir tazyik al-

t›na al›nm›flt›. Bizans’›n-Konstantino-

polis’in ‹stanbul olmas› 29 May›s 1453

günü gerçekleflmiflti.

Fetih’ten sonra ‹stanbul surlar› d›-

fl›nda Arap-‹slâm fatihlerinin kabirleri-

ni aray›p, bulmak ise bir inanç merkezi

yaratmak için kaç›n›lmaz f›rsatt›r. Bu

f›rsat suriçi ‹stanbul’unun iskân›nda

uygulanan Osmanl› Türk Devle-

ti’nin önemli üç politikas› ki,

bunlar Türklefltirme, flenlen-

dirme ve iskân politikalar›d›r.

‹flte Hz. Eyub’un kabir yerinin

tespitiyle bafllayan yap›laflma ki,

Eyüp Sultan Türbesi ve Camii ile

organik ba¤ bütünlü¤ünde avlu-

yu kuflatan medrese ve hamam

ile tamamlanan külliye ile bafl-

lam›flt›.2

Buradaki iskân için nüfusu ise Bur-

sa’dan seçmiflti, bu y›llardaki Güney

Marmara bölgesi tamamen Türkmen

nüfusa sahipti. ‹flte böyle bafllayan, ya-

ni büyük bir külliye ile bafllayan Eyüp

Sultan’›n 15. yüzy›l boyunca iskân›n›n

sürdü¤ünü, ancak bu iskân›n Cami-î

Kebir Külliyesi etraf›nda bafllayan yer-

leflmeden biraz farkl› bir durumda,

mahalleleflmeler olarak sürdü¤ü, an-

lafl›l›yor.3

“Fatih”in II. Mehmet Vakfiyesi” ile

“Eyüp Vakfiyesi”  diye bilinen belge,

Eyüp Sultan Külliyesi’ne öncelikli ola-

rak Eyüp kasabas›n›n tamam›n› yani

Eyüp topraklar›n›n tamam›n›, bat›da

Edirne ve Filibe’den gelir vak›flar› ile

Anadolu’da Bursa’dan Ayd›n’a kadar

çeflitli vak›f gelirleri, gene Karadeniz

k›y›s›nda Silistre’de vak›f gelirleri tah-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

2 Gönül Cantay; “Eyüp
Sultan Külliyesi”, IIVV..  TTaarriihhii,,
KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa  EEyyüüpp
SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu,, (5-7
May›s 2000, Eyüp), ‹stanbul
2000, s. 156-161.

3 Gönül Cantay; “‹stan-
bul’un Tarihi Topografyas› ve
Haliç”, DDüünnüü  vvee  BBuuggüünnüü  iillee
HHaalliiçç  SSeemmppoozzyyuummuu  BBiillddiirriilleerrii,,
((2222--2233  MMaayy››ss  22000033)),, ‹stanbul,
2004, s.1-14. ; Gönül Cantay;
“Eyüp Sultan Silüetinde ‹vaz
Efendi Camii”,  VII. Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu, (09-11
May›s 2003, Eyüp), ‹stanbul
2003, s. 90-95.

Beyan-ı Menzil Seferi
Irakeyn (1537)’de ‹stan-

bul Görünümü

‹stanbul’daki Külliye Kuruluflları

Melchior Lorichs’ten Eyüp Görünümü
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sis edildi¤i bildirilmektedir. Hatta Eyüp

Vakfiyesi olarak bilinen belgede Eyüp

Türbesi yak›n›nda Sinanneddin Yusuf

Pafla’n›n infla  ettirdi¤i zaviye için de

Fatih’in tesis etti¤i vak›flar› ö¤renmek-

teyiz. Bu iki kaynak vakfiye belgesi

Eyüp Sultan Camii Külliyesi ile bu külli-

ye bütünlü¤ü içinde görülebilecek bir

zaviyenin bulundu¤unu da gösterir. Bi-

lindi¤i gibi bu külliyenin varl›k nedeni

esasen Eyüp Sultan Türbesi’dir. Evliya

Çelebi’nin “…Leb-i deryâda karib âsitâ-

ne-i Ensâri’de düz bir zeminde inflâ

edilmifltir.” dedi¤i bu Külliye’nin Haliç

k›y›s›nda alüvyon düzlü¤ünde oldu¤unu

bildirir. Böylece Eyüp’teki ilk yap›lafl-

man›n hükümdar ve onun bir yüksek

memuru taraf›ndan bafllat›ld›¤›n› anl›-

yoruz. Nitekim 1537 tarihli Matrakç›

Nasuh’un ‹stanbul tasvirinden de bu ilk

yap›laflma ile ilgili bilgiyi görsel olarak

alabiliyoruz. Bu minyatür resminde

külliyenin hemen sa¤ taraf›nda, gene

k›y›ya yak›n olarak, Cezerî Kas›m Pa-

fla’n›n tek kubbeli cami ve L biçimli

medresesi ile külliyesini görebiliyo-

ruz.4

Fatih döneminde Eyüp Külliyesi’ne

vakfedilen Eyüp arazisinde mescit

merkezli ilk mahallenin fieyh Abdülve-

dûd Efendi taraf›ndan (ölümü 1455) in-

flâ ettirilen mescit ile bafllad›¤› anlafl›-

l›r. fieyh Abdülvedûd Efendi, Buhara

veya fiam’dan gelerek ‹stanbul’un fet-

hine kat›larak, sonra Eyüp’te bir mescit

ve zaviye yapt›rm›fl oldu¤unu kaynak-

lardan ö¤reniyoruz.

Fetih ile bafllayan Eyüp Sultan elin-

deki ikinci mahalle Ota¤ç›lar Mescidi

ile teflekkül etmifl ve Fetih Çelebi Ma-

hallesi ad›yla günümüze ulaflm›flt›r.

Günümüzde Edirnekap› d›fl›nda Otakç›-

lar veya Tokmaktepe ad›yla tan›nan bu

mahalle esasen Osmanl› Kuvvetlerinin

Beylerbeyi Karacabey komutas›ndaki

sol kanad›n›n, Fetih s›ras›ndaki karar-

gâh yeri idi. 

Fetih döneminde mescit merkezli

bir di¤er mahalle ise Kas›m Çavufl Ma-

hallesi’dir. Ancak kesin tarihi tespit

edilemeyen bu mahalleyi, Kas›m Ça-

vufl’un kardefli taraf›ndan yine Eyüp’te

mescit merkezli bir mahallesi takip et-

mifltir. Sofular Mescidi Mahallesi ad›y-

la bilinen bu mahallenin kurucusu Sofu

Ali Çavufl’tur. 1464 y›l› olarak tarihi de

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

4 Gönül Cantay; “Eyüp
Cezeri Kâs›m Pafla Külliyesi”,
VV..  TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa
EEyyüüpp  SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu, (11-
13 May›s 2001, Eyüp), ‹stanbul
2002, s.116-121 

Melling’den Küçük Esma Sultan Sarayı

Melling’den Eyüp
Görünümü
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bilinmektedir. 

Eyüp’te Fatih döneminin bir di¤er

mahallesi ise Ülice Baba (Uluca Baba)

Mescidi ile tan›nan, bir  Tekkesi de bu-

lunan mahalledir. Çay›rbafl› (Ota¤ç›ba-

fl›) Mahallesi de fetih döneminden ol-

makla beraber mescidi günümüze

ulaflmam›flt›r.

Fatih’in iskân politikas› olarak

Eyüp’teki ilk yerleflme Eyüp Sultan

Külliyesi’nden sonra mescit merkezli

mahalleler olarak gerçekleflmifltir.

Banîlerin özelliklerinden anlafl›ld›¤›

kadar›yla ya Pafla ünvanl› yüksek devlet

memuru veya savaflta yararl›l›k göste-

ren kifli ve ailelerine ait flah›slar oldu¤u

görülür. Ayr›ca bütün bu flah›slar›n

Türkmen kökenli oldu¤u da anlafl›l›r.

Böylece Eyüp Camii Külliyesi ile baflla-

yan Eyüp Sultan iskân›, ad› geçen ma-

hallelerle Eyüp’ün kuzeyinde Haliç k›y›-

s›ndan bat›ya do¤ru tecelli etti¤i görü-

lür. 5

16. Yüzy›l boyunca Eyüp Sultan’daki

yap›laflmay› tan›d›¤›m›z önemli bir kay-

nak ise Melchior Lorichs’in paftalar›-

d›r.6 Bu paftalarda Lorichs’in Eyüp’ü

de iki farkl› noktadan çal›flt›¤› anla-

fl›lmakta iki paftadan yap›laflmay› oku-

mak mümkün olmaktad›r. Ayvansa-

ray’›n Eyüp’e aç›lan kap›s›nda kârgir

yap›laflma, yuvarlak burç görülebil-

mektedir. Hemen bunun önünde ise

çokgen bir türbe ile tek kubbeli hatta

kubbeye geçiflin trompla oldu¤u anla-

fl›lan cami yap›s› görülür. Bu cami etra-

f›nda büyük bir k›sm› harap olmas›na

ra¤men yap›laflman›n oldu¤u da görül-

mektedir. Geri plânda ise yayvan tepe-

nin önünde vadiye aç›lan bir yerleflme-

yi üç saç aya¤› fleklinde konumlanm›fl

mescitlerle tan›yoruz. Bu mescitlerin

kare planl›, oturtma çat›l› oldu¤u anla-

fl›lmaktad›r ki, mahalle mescitlerinin

bilinen özelliklerine uymaktad›r. Bu

engebeli arazide k›y›dan bafllayan yap›-

laflman›n yap›lar› daha net olarak alg›-

lanabilmektedir. Solda tek minareli,

ç›kmal› cephesiyle oturtma çat›l› mes-

cit yap› yo¤unlu¤una hâkim olurken,

sa¤da kare plânl›, kubbeli, tek minare-

li cami k›y›dan  Haliç’e uzanan bir dil

üzerindeki yap› yo¤unlu¤u içinde görül-

mektedir. Bu cami bulundu¤u yer dik-

kate al›nd›¤›nda dört hükümdara kub-

be alt› vezirli¤i yapan Cezeri Kas›m Pa-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

5 Selçuk Seçkin; “Fatih
Dönemi Mescit Merkezli Eyüp
Mahalleleri”, VVIIII..  TTaarriihhii,,
KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa  EEyyüüpp
SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu,, (09-11
May›s 2003, Eyüp), ‹stanbul
2003, s. 420-425. ; Selçuk
Seçkin; “Eyüp Neighbourhoods
of Sultan Mehmed the
Conqueror’s Era, Named After
Masjids” Eyüp Sultan Symposia
I-VIII Selected Articles, ‹stan-
bul 2005, s. 266-273.

6 Cantay, Gönül; “Görsel
Kaynaklarda Eyüp Yal›lar›,
Eyüp Mimarisi ve Koruma”, IXX..
TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa
EEyyüüpp  SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu  (13-
15 May›s 2005-Eyüp), ‹stanbul
2005, s. 122-131.

Barlett’ten Eyüp
Mezarlı¤ı

Haliç’ten Eyüp Sultan Külliyesi’nin Görünümü
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fla’n›n infla ettirdi¤i ilk cami olmal›d›r.

Eyüp Sultan ile ilgili M. Lorichs’in iki

paftas›nda Eyüp Sultan’da farkl› yap›la-

r›n da inflâ edildi¤ini okuyabilmekteyiz.

Bu yap›laflma limana ba¤l› kervansaray

yap›s› ve baz› antrepo yap›lar› ile konut

yap›lar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r

ki, bu durum 1559’lardaki Eyüp Sul-

tan’›n art›k bir ziyaret yeri oldu¤u ka-

dar,  Haliç k›y›s›nda ticaret ile ilgili ya-

p›laflman›n varl›¤›n› da ortaya koyar.

Böylece özellikle Eyüp Sultan Camii

Külliyesi’nin bulundu¤u alan adeta bir

kutsal ziyaret ve ticaret merkezi ola-

rak çekirde¤i oluflturmufl, mahalleler

ise co¤rafi topografyaya ba¤l› kalarak

artm›flt›r.

17. ve 18. Yüzy›llarda Eyüp Sul-

tan’daki iskân durumunun aynen de-

vam etti¤ini kabul etmek mümkün ol-

maktad›r. Ancak 18. yüzy›l içinde fiey-

hülislâm Tekkesi (1744-45) Barok üs-

lûbun hüküm sürdü¤ü bir dönemde

klasik üslûpta infla edilmifl oldu¤u gö-

rülür ki, böylece Eyüp’te bafllayan tek-

ke merkezli mahalle yap›laflmas› da,

hem mahalleleflmenin mescid mer-

kezli olmaktan tekke merkezli olmaya

bafllad›¤›n› gösterir, hem de 15.-16.

yüzy›l mahalle dokusunun aralar›nda-

ki boflluk arazinin doldu¤unu gösterir.

Böylece 18.-19. yüzy›l mahalleleflmesi

Eyüp Semti’nin mahalleler aras› orga-

nik ayr›l›¤› yerine s›k bir dokunun olufl-

mas›n› ortaya koyar ki, bu duruma ayr›-

ca üretim amaçl› olarak, Çömlekçiler

Soka¤›’nda ad› yaflayan lonca mahal-

lelerinin kat›ld›¤›n› da görüyoruz. Di-

¤er taraftan k›y› dokusunda  Osmanl›

Sultan han›mlar›n›n sahil saraylar› ve

yal›lar› yer al›rken, Bostan ‹skelesi’ne

uzanan soka¤›n da yeniden yap›laflarak

kütüphane gibi farkl› ifllevsel yap›lar›n

Eyüp Sultan Semt dokusu içinde yer

al›yor.

EyüpSultan’›n vak›f topraklar›n›n

içinde Ayvansaray’daki Eyüb el-Ensarî

sur kaps›ndan bafllayan ve Ka¤›thane

Deresi ile k›y›lar› s›n›rlanan bu büyük

co¤rafya, 1680’lerde Mimar Sinan’›n

planlay›p inflâ etti¤i Zal Mahmut Külli-

yesi7 ile adeta iki büyük bölüme ayr›l-

m›fl ve bundan sonra Eyüp Sultan Sem-

ti’nin Eyüp Camii Külliyesi çevresinde

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

7 fiükrü Sönmezer; “Bir
Oran Araflt›rmas› Eyüp Zal
Mahmut Pafla Camii”, VVIIIIII..
TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa
EEyyüüpp  SSuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu (07-
09 May›s 2004-Eyüp), ‹stanbul
2004, s. 176-179.

Eyüp Sultan Külliyesi
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oluflan yo¤unluk 18. yüzy›lda bafllay›p

19. yüzy›l boyunca devam eden tekke

merkezli mahallelerle genifllemifltir.

19. yüzy›lda bu doku içine e¤itim yap›-

lar› olarak kütüphaneler, s›byan mek-

tepleri inflâ edilmifltir. Ayr›ca su ile ilgi-

li olarak hamamlar, sebiller ve çeflme-

ler inflâ edilmifltir. Üretim amaçl› bir

mahalle olarak gördü¤ümüz Çömlekçi-

ler Mahallesi d›fl›nda Osmanl› Türk

Devleti’nin de¤iflen 19. yüzy›l politikas›

içinde ilk defa ortaya ç›kan önemli ya-

p›lar da vard›r, Eyüp s›n›rlar› içinde.

Bunlar Rami K›fllas› gibi askerî yap›,

Feshane gibi askerî k›yafetle ilgili üre-

tim yap›s›… Gene 16. yüzy›l M. Lorichs

paftalar›nda gördü¤ümüz sahil kervan-

saray›n›n yerini alan Haliç’e ç›kmal›,

kaz›klar üzerinde aç›k, ahflap kahveha-

ne yap›lar› bu doku içine girmifltir.

fiimdi bu bildiri bütünlü¤ünde siz-

lerle paylaflmak istedi¤im as›l konu

tespit etti¤im çizgisel kronolojik yer-

leflmenin dokusu içinde ve d›fl›nda

önemli bir yerleflme alan› ise büyük

parseller bütünlü¤ündeki mezarl›klar-

d›r. Esasen Eyüp Sultan Semti’nin

oluflmas›nda iki türlü yap›laflmadan

söz edilebilir. Birisi bir flehir çekirde¤i

olarak alg›lad›¤›m›z külliyeler ve ma-

halleler bütünlü¤ündeki dünyevî yap›-

laflma, di¤eri ise ölümle ilgili yap›lafl-

malar yani mezarl›klard›r. Esasen

Eyüp’te dünyevî yap›laflman›n esas›n›

oluflturan yap›laflman›n yaflamla ölüm

aras›ndaki ba¤› kuran ibadet yap›lar›

oldu¤u aç›kt›r. Ancak dünyevî yap› top-

luluklar› içinde ölümle ilgili yap›laflma-

y› türbe mimarisinin örnekleri olarak

bulurken, mezarl›klardaki yap›laflmada

do¤rudan gömü yap›lar› olarak pehle

tafll›, flahideli mezarlar› buluyoruz (gü-

nümüzde ise mezarl›klar›n içine hiçbir

mimari üslûbu olmayan türbe yap›lar›

vs. inflâ ediliyor.).  

Geçmiflten günümüze Türk Devlet-

lerinin önemli flehirlerine bakt›¤›m›zda

Bursa, Edirne gibi flehirleflmede flu

özellikleri tespit ederiz. Fetih edilen

kale flehirlerin geliflmesi daima kale-

nin d›fl›nda uygun bir alanda, hüküm-

dar taraf›ndan yap›lan bir ilk külliye ile

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Cezeri Kasım
Pafla Külliyesi

Flandin’den Eyüp Kahveleri, Esma Sultan
Sarayı
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olmufltur. Örne¤in Bursa’da Orhan

Bey’in Külliyesi (1339) Bursa Kalesi d›-

fl›nda ova düzlü¤ünde flehrin ilerki y›l-

larda geliflmesine uygun olan yerde

külliyesini inflâ ettirmesiyle bafllayan

geliflmesi gibi, Edirne’de de kale flehrin

d›fl›nda Eski Cami Külliyesi (1404-

1414) ile bafllayan flehrin geliflmesi Se-

limiye Külliyesi (1575) ile tamamlan-

m›flt›r. ‹stanbul’da ise Fetih’ten sonra

suriçinde Do¤u Roma ‹mparatorlu-

¤u’nun kilise merkezli külliyeleri birbi-

rinden kopuk semtler halinde ana yol-

larla ba¤lanan durumdad›r. Bu neden-

le Fatih’in yapt›rd›¤› ilk ifl bu kilise

merkezli külliyelerin kiliselerini cami-

ye dönüfltürerek, kullanmak olmufltur.

Ancak 1463 y›l›nda kendi ad›yla tan›d›-

¤›m›z e¤itim-ö¤retimi de düzenlemek

amaçl› site-üniversiter nitelikli Külliye-

si’ni (1470) inflâ ettirdi¤ini biliyoruz.

Öncelikle yapt›rd›¤› ifl ise, Eyüp Sul-

tan’›n kabrini bulmak ve bu kabir yerini

yap›laflt›rarak, daha sonra Külliyesi’ni

(1459) inflâ ettirmek olmufltur.

Osmanl› Türk Devleti’nin üç önemli po-

litikas› vard›r;

1. Türklefltirme politikas›

2. fienlendirme politikas›

3. ‹skân-yerleflim politikas›

Bu üç politika esasen birbirinden ayr›

olarak görülürsede, biri di¤erine s›k›

s›k›ya ba¤l› bir politikalar bütününü

oluflturur. Türklefltirme politikas› fetih

edilen yerler için zorunludur. Fetih edi-

len yerlerin iskân› bir taraftan o yerin

yerli halk›n›n ‹slamiyeti kabulü sonucu

orada kalmas›yla gerçekleflirken, bir

taraftan da Anadolu’dan uygun co¤rafik

koflullardan getirilen Türkmenlerin is-

kân›yla gerçekleflmifltir. Nitekim Eyüp

Sultan’›n Türklefltirme ve iskân› Güney

Marmara ve Bursa havalisinden getiri-

len Türkmenlerin yerlefltirilmesiyle

gerçekleflmifltir.

fienlendirme politikas› ise, daha çok

bel belen, geçit gibi yollar üzerinde ti-

caret için tehlikeli olan yerlerde kuru-

lan külliyelerle ve derbent teflkilat› ile

iflletilerek gerçeklefltirilmifltir ki, bu-

gün Balkanlarda ve özellikle Anado-

lu’da pekçok yerleflim yerleri bu külli-

yeler etraf›nda oluflmufl ilçe ve flehir-

lerdir. Eyüp Sultan Semti’nde de ilk ya-

p›lan Eyüp Sultan Külliyesi ile bafllayan

semt kuruluflu 15. yüzy›lda bafllayan

mescit merkezli mahallelerle oluflu-

munu sürdürmüfl, 16. yüzy›lda k›y›da ti-

car› amaçl› yap›laflma bu dokuya kat›l-

m›fl, 17. yüzy›ldan bafllay›p 18. ve 19.

yüzy›llarda ise tekke merkezli mahal-

leleflme devam ederken, üretim amaç-

l› yap›laflmalar ile askerî amaçl› yap›-

laflmalar bu doku içinde yer bulmufltur.

Eyüp Sultan’›n yap›laflma kronolojisin-

de Osmanl› Türk Devleti’nin flehirlefl-

me sürecinde görülen oluflumlar› suri-

çi ‹stanbul’unun d›fl›nda olmas›na ra¤-

men aynen takip etmek mümkün ol-

makta, bu durum Osmanl› Türk Devle-

ti’nin yüzy›llar boyunca de¤iflmeden

politikalar›n› sürdürdü¤ünü de göster-

mektedir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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EYÜP SEMPOZYUM 

SERG‹LER‹ 

Yrd. Doç. Dr. Mesude Hülya (fiANES) DO⁄RU

1963 do¤umlu. Befliktafl Atatürk K›z Lisesi mezunu.
DGSA (MSÜ) de lisans ve lisansüstü e¤itimini tamamlad› (1985).

MSÜ’de doktoras›n› yapt› (1995). Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü, Tezhip Anasanat Dal›nda

Yard›mc› Doçent ünvan›n› ald› (2001). Ayn› bölümde yöneticilik yapt› (2001-2002).
Fakülte yönetiminde bulundu (2003). Bilimsel ve sanatsal çal›flmalar›n› hem kiflisel

hem de “ekip” olarak sürdürdü. Halen Sakarya Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ö¤retim üyesi ve yönetici olarak çal›flmalar›n› devam ettirmektedir.
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EYÜP SEMPOZYUMU I (9-11
May›s 1997)

1. Nimet ÖZATA – Ebru Sergisi.

2. Firdevs SAYILAN- Foto¤raflar-
la Eyüp Sergisi.

3. Gazi Üniversitesi Yayg›n E¤itim

Fakültesi- El Sanatlar› Sergisi.

4. Eyüp ‹lçesi Okullararas› ‘ Be-
nim Gözümle Eyüp’ Konulu Resim Ser-
gisi.

EYÜP SEMPOZYUMU II (8-
10 May›s 1998)

1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta ve Gazi

Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fa-
kültesi- Türk El Sanatlar›ndan Örnek-
ler, Eyüp Sultan’da Cafer Pafla Türbesi

ve Mezartafllar›.

2. Prof. Dr. Ali ALPASLAN, Ali

TOY, Fuat BAfiAR, Mehmet ÖZÇAY, Da-
vut BEKTAfi – Hüsn-ü Hat ve Süsleme

Sanatlar› Karma Sergisi.

3. Bülent ÇET‹NOR – Eyüp Re-
simleri Sergisi. (Suluboya)

4. Eyüp ‹lçesi Okullararas› Resim

Yar›flmas› Sergisi. (Serbest)

EYÜP SEMPOZYUMU III
(700. Y›l) (28-30 May›s 1999)

1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta ve Gazi

Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fa-
kültesi – Osmanl› ‹mparatorluk Döne-
minden Çizgiler ve Esintiler.

2. Prof. Dr. Ali ALPASLAN, Ali

TOY, Ali R›za ÖZCAN, Tahsin KURT-

700. Y›lda Hat Sergisi.

3. Eyüp ‹lçesi Okullararas› Resim

Yar›flmas› Sergisi.

EYÜP SEMPOZYUMU IV (5-
7 May›s 2000)

1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta ve Gazi

Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fa-
kültesi – Türk El Sanatlar›ndan Örnek-
ler Sergisi (Kuflevleri, Kilimler, Çizim-
ler).

2. Prof. Dr. Ali ALPASLAN, Ali

TOY, Fuat BAfiAR, Mehmet ÖZÇAY –

Hüsn-ü Hat ve Süsleme Sanatlar› Kar-
ma Sergisi.

EYÜP SEMPOZYUMU V (11-
13 May›s 2001)

1. Ahmet BAYINDIR- M. Enis.

fiENSEVER, Emel AKBAY -Eyüplü Res-
samlar›n Çizgilerinde ‘Eyüp Sultan’

Sergisi.

2. Ahmet BAYINDIR- Eyüpsultan

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

(Eski) Devlet Bakanı A.
Cemil Tunç sergi açılıflı

esnasında 1998
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Sempozyumundan Portreler Sergisi.

3. Ressam-Müzehhibe Müflerref

Göver – Eyüp Mezarl›klar›nda ‘Mezarta-
fl› Çizimleri’ Sergisi.

4. Firdevs SAYILAN – Eyüp’ten /

Dia Gösterisi.  

EYÜP SEMPOZYUMU VI
(10-12 May›s 2002)

1. Murat Hazinedaro¤lu, Osman

Sak ve Belediye Arflivinden derlenen

60’a yak›n Eyüp Kartpostallar› Sergisi.

2. Ferit ÖNGÖREN- Çizgilerle Ha-
liç’te Gezinti (Karikatür Sergisi).

EYÜP SEMPOZYUMU VII (9-
11 May›s 2003)

1. Yrd. Doç. Dr. M. Hülya DO⁄RU

– Geleneksel Türk Sanatlar›ndan Esin-
tiler.

2. Ahmet BAYINDIR – Fetih, Fa-
tih, ‹stanbul ve Eyüp. Kesitler / Sergi.

3. Münir Çald›ran (Foto Münir)-

Eyüp’te Tarihin Bugünle Randevusu /

Foto¤raf Sergisi.

4. Eyüp Belediyesi Arflivinden

derlenen -10. Hizmet Y›l›na Do¤ru Yine,

Yeniden Eyüp Sergisi.

5. Cemal AKYILDIZ– ‹stanbul ve

Fetih/ Gravür Sergisi. 

EYÜP SEMPOZYUMU VIII
(7-9 May›s 2004)

1. Sakarya Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sa-
natlar› Bölümü Ö¤retim Elemanlar› ve

Ö¤rencilerinin Karma Sergisi – Eyüp ve

Haliç ‹flleri Sergisi.

2. Güvenç ve Nursen GÜVEN –‹z-
nik Çinileri ve Kalem ‹flleri Sergisi.

3. Eyüp Belediyesi - Hizmette 10.

Y›l Sergisi.

4. Nimet ÖZATA – Ebru Sergisi.

EYÜP SEMPOZYUMU IX
(13-15 May›s 2005)

1. Ahmet BAYINDIR – Eyüp ve Ha-
liç Karikatürleri Sergisi.

2. Serra YOLASI⁄MAZ – Eyüp Me-
zartafllar›ndan Motifler / Camalt› Re-
sim Sergisi.

3. Kaan OSMANCIK – Hayalimde-
ki Eyüp / Foto¤raf Sergisi.

4. Çanakkale/ Onsekiz Mart Üni-
versitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Ge-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Okullar arası resim yarıflmasında  dereceye gi-
ren eserler gençler tarafından izleniyor 1998
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leneksel Türk Sanatlar› Bölümü Ö¤ren-
cileri-Eyüpsultan Türbesi Çinileri Ser-
gisi.

5. Haliç Üniversitesi, Güzel Sa-
natlar Fakültesi Grafik Tasar›m Bölü-
mü Ö¤rencileri – Canl› Performans (

Resim ) 13-14 May›s 2005.

6. Lütfiye BATUKAN – Mehter Fi-
gürleri Sergisi.  

7. Eyüp ve Haliç Ressam› Say›n

Naile AKINCI’ya  Berat Takdimi.

8. Prof. Dr. Nezih ELDEM’in

Eyüp’e Katk›lar› / Eyüp Çizimleri.

EYÜP SEMPOZYUMU X (12-
14 May›s 2006)

1. Yusuf SEZER, Hat Sergisi ‘Ya

Hazret’i Eba Eyyub-El Ensari’.

2. Eyüp’lü Ressamlar Sergisi Yi-
ne/Yeniden- Kuratör Ahmet Bay›nd›r 

3. Eyüp Oyuncaklar› Sergisi- Dü-
zenleyen Eyüp Belediyesi, Zal Mahmut

Pafla Kültür Merkezi, Eyüp Oyuncakç›l›-
¤› Atölyesi. 

4. Ahmet BAYINDIR. Yüzde 100/

Sempozyumdan Portreler Sergisi 

5. 10. Y›l Sempozyumdan An›lar-

Esintiler (Kolaj)- Düzenleyen Eyüp Be-
lediyesi.

6. Eyüp Belediyesi Caferpafla

Kültür Merkezi/ Sanat Atölyesi- Hat,

Tezhip, Ebru, Çini Sergisi.

7. Naile AKINCI Sergisi. Eyüp’te

Zaman (50 Y›l›n Hikâyesi)

Eyüp Sempozyumlar›nda yer alan

sergilere genel olarak bakt›¤›m›zda:

12 Adet Resim Sergisi

1 Adet Gravür Sergisi

2 Adet Karikatür Sergisi

7 Adet Foto¤raf Sergisi

1 Adet Kartpostal Sergisi

7 Adet Hüsn-ü Hat ve Tezhip Sergisi

3 Adet Çini Sergisi

2 Adet Ebru Sergisi

4 Adet El Sanatlar› Sergisi

2 Adet Oyuncak ve El Yap›m› Bebek

Sergisi

1 Adet Camalt› Süslemesi Sergisi ile

birlikte toplam 42 Adet Sergi aç›lm›flt›r. 

EYÜP SEMPOZYUMLARIN-
DA (1997-2006) AÇILAN
SERG‹LER VE  SANATA KATKI-
LARI 

10 y›ld›r Eyüp’te May›s ay›n›n 2. haf-
tas›nda bir flölen yaflan›yor. Eyüp Bele-
diyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan sanat ve kültür hayat›m›za

önemli katk›lar sa¤layan Sempozyum-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Sempozyumdan
portreler sergisi,
Ahmet Bay›nd›r

2006

Sempozyum
10. y›l sergisi,

2006
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lar düzenleniyor. Eyüp’ün Camii, Tür-
besi, hazireleri, çeflmeleri, tarihi,

önemli flahsiyetleri, dünden bugüne

geçirdi¤i de¤iflimler, geliflmeler mer-
cek alt›na yat›r›larak ince ince detay-
land›r›larak usta kalemlerden dinleyi-
ciye sunuluyor. Ve bu özenle çal›fl›lm›fl

bildiriler bas›larak gelece¤e aktar›l›-
yor.

1997 y›l›nda bafllayan ve 2006 y›l›n-
da nihayetlendirilmesi düflünülen Eyüp

Sempozyumlar›nda sunulan bildirilerin

genel de¤erlendirilmesi Say›n Günde-
gül PARLAR taraf›ndan 2005 y›l›ndaki

IX. Eyüp Sempozyumu s›ras›nda ‘Eyüp

Sempozyumlar› Üzerine Tematik Bir

De¤erlendirme’ bafll›¤› alt›nda bir bildi-
ri olarak verildi. 2006 y›l›nda yap›lan 10.

ve sonuncu sempozyum s›ras›nda su-
nulan ‘10. Y›l›nda Eyüpsultan Sempoz-
yumu’ isimli bildiriyle de tamamland›.

Ben ise 10. y›l da dâhil olmak üzere bü-
tün Sempozyumlarda sergilenmifl olan,

farkl› sanatç›lar›n sanat eserleriyle ka-
t›ld›klar› kiflisel ve karma sergilerin bir

de¤erlendirmesini, sanat hayat›m›za

katk›lar›n› irdeleyece¤im.

Say›n ‹rfan ÇALIfiAN, Say›n Prof. Dr.

Örcün BARIfiTA, Say›n Güldegül PAR-
LAR gibi Eyüp’e gönül vermifl olanlar

bir araya gelip ilk sempozyumu düzen-
leme çal›flmalar›na bafllad›klar›nda iz-
leyicilerin sadece kulaklar›na de¤il,

gözlerine de hitap edecek bir çal›flma

içine girdiler. Hedef; Geleneksel Türk

Sanatlar›yla ilgili gündem oluflturmak,

gündemi s›cak tutmak ve bu nedenle

her sempozyumda çeflitli sergiler aç-
mak olarak belirlenmiflti. Bu sempoz-
yumda eserlerini sergilemek isteyen

sanatç›lara farkl› mekânlarda eserleri-
ni sergileme imkân› sa¤lad›lar.

1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003

y›llar›nda eserler Sempozyum bildirile-
rinin de sunuldu¤u Eyüp Diyanet Site-
si’nin iki kat›nda sergilendi. 1999 y›l›n-
da Sempozyum Türkiye Milli Kültür

Vakf› Eyüp Belediyesi Kültür Evi’nde ya-
p›l›nca sergiler de bu mekâna tafl›nd›.

2004 ve 2005 y›llar›nda Sempozyum ve

Sergiler Eyüp Belediyesi Baflkanl›k Bi-
nas›n›n hizmete girmesiyle yeni bir me-
kânda sunulmaya baflland›. 2006 y›l› et-
kinlikleri ise Eyüp’te Nezih Eldem fiehir

Müzesi ad›yla aç›lan mekanda yap›ld›. 

Genel olarak bak›ld›¤›nda, bu 10 y›l

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp Beld. Cafer Pafla kültür merkezi sanat
ürünlerinden derlenmifl atölye çal›flmalar›
2006

Ali Toy hat ser-
gisi s›ras›nda

(Rahmetli)
Prof.Dr. Nezih

Eldem‘le birlikte
1998

Eski kültür bakan›
‹stemihan Talay sem-

pozyum sergisini
geziyor 2001
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içinde 42 serginin izleyicilere sunuldu-
¤u görülmektedir. Bu sergileri Hüsn-ü

Hat, Tezhip, Çini, Ebru,  El Sanatlar›,

Resim, Gravür, Foto¤raf, Karikatür,

Kartpostal, El Yap›m› Bebek ve Oyun-
cak, Camalt› Süslemesi gibi 12 farkl›

bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.

Bu bildiride son sempozyuma kadar

aç›lan bütün sergilerin her biri aç›kla-
narak anlat›lacakt›r. Konuya Gelenek-
sel Sanatlar›m›z›n farkl› alanlar›nda

aç›lm›fl olan sergilerle bafllamak istiyo-
rum.

Say›n Prof. Dr. Örcün Bar›flta, De-
kanl›¤›n› yapt›¤› Gazi Üniversitesi Mes-
lek Yayg›n E¤itim Fakültesindeki ö¤re-
tim elemanlar› ve ö¤rencileriyle birlik-
te (‹tfaiye tak›m› olarak adland›r›ld›lar.)

1997 y›l›ndan itibaren 4 y›l süreyle Türk

Elifli Sanatlar›n›n nadide örneklerinden

oluflan sergiler açt›lar. ‹lk y›l, ‘El Sanat-
lar›’ Sergisi, 1998’deki II. Sempozyum-
da ‘Türk El Sanatlar›ndan Örnekler

Sergisi’ ve ‘Eyüpsultan’da Cafer Pafla

Türbesi ve Mezartafllar› Sergisi’,

1999’daki III. Sempozyumda ‘Osmanl›

‹mparatorluk Döneminden Çizgiler ve

Esintiler Sergisi’ ve 2000 y›l›ndaki IV.

Sempozyumda ‘Türk El Sanatlar›ndan

Örnekler Sergisi’ (Kuflevleri, Kilimler,

Çizimler) ile yer ald›lar. Bu sergilerde

geleneksel süsleme sanatlar›ndan pek

çok örne¤in yan› s›ra Eyüp ve çevresin-
deki baz› tarihi mekânlar›n da yer ald›-
¤› çal›flmalar›n› sanatseverlere sundu-
lar. Say›n Prof. Dr. Örcün Bar›flta, 10 y›l

süresince sempozyuma de¤erli destek

ve kat›l›mlar›n› kesintisiz devam etti-
ren, koordinasyonda etkin yard›mlar›y-
la, bildirileriyle ve olmazsa olmaz sem-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

9. Sempozyum sergisi kurde-
lası kesilmesi esnasında pro-
tokole dahil misafirlerder bir

kesit 2005

Haliç Üniversitesi güzel sa-
natlar fakültesi ö¤rencileri-
nin canlı performans son-

rası tuvale yansıttıkları
Eyüp’ten kesitler 2005
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pozyum sonu de¤erlendirmeleriyle

Eyüp Sempozyumlar›nda yer alan Eyüp

gönüllülerindendir.

Say›n ‹rfan ÇALIfiAN’la yapt›¤›m›z

görüflmeler s›ras›nda kendisi sempoz-
yum kapsam›nda sergilerin, özellikle

geleneksel sanatlar›n çeflitli dallar›n›

kapsayan sergilerin aç›lmas›yla ilgili

olarak flunlar› anlatt›: ‘Son 20-25 y›lda

geleneksel sanatlar›n farkl› alanlar›n-
da çal›flan sanatç›lar sergiler açarak

unutulmakta olan bu sanatlar› tekrar

hat›rlatman›n u¤rafl›s› içindeydiler.

Eyüp Belediyesi Kültür Müdürlü¤ü ola-
rak Sempozyumlarda sergi açabilecek;

konular›n›n uzmanlar› olan bu kiflilerle

ba¤lant› kurarak çeflitli sergilerle sem-
pozyumlara katk› sa¤lad›k.’

Say›n Ebruzen Nimet ÖZATA 1997

ve 2004 y›llar›ndaki sempozyumda Eb-
rular›n› sergiledi. Klasik tarzda çal›flt›-
¤› ebrular d›fl›nda ça¤dafl ebrular› ile

ebru sanat›na yenilikler getirmeyi he-
defleyen sanatç› y›llar içinde de¤iflen

ve geliflen ustal›¤›n› bu iki sergiyle izle-
yenlere göstermifltir.

Hüsn-ü Hat ve Süsleme Sanatlar›

(Tezhip, Halkar ) bafll›¤› alt›nda topla-
nacak sergiler; Hattat- Mimar Ali

Toy’un teflvikiyle:1998 y›l›ndaki sem-
pozyumda yer alan, Prof. Dr. Ali AL-
PASLAN, Ali TOY, Fuat BAfiAR, Mehmet

ÖZÇAY, Davut BEKTAfi ‘›n ‘Hüsn’ü Hat

ve Süsleme Sanatlar› Karma Sergisi.’

1999 y›l›ndaki sempozyumda yer alan,

Prof. Dr. Ali ALPASLAN, Ali TOY, Ali R›-
za ÖZCAN, Tahsin KURT’un ‘700. Y›lda

Hat Sergisi’ ve 2000 y›l›ndaki sempoz-
yumda yer alan, Prof. Dr. Ali ALPAS-
LAN, Ali TOY, Fuat BAfiAR, Mehmet ÖZ-
ÇAY  ‘Hüsn-ü Hat ve Süsleme Sanatlar›

Karma Sergisi.’ (Hat, Tezhip, Ebru) ( Bu

y›l (24.01.2005) kaybetti¤imiz usta hat-
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Naile Ak›nc› sergisi
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tat, de¤erli hoca Say›n Prof. Dr. Ali Al-
paslan’› da yine bu vesileyle rahmetle

anmak istiyorum) Günümüzde hat sa-
nat›na gönül veren ve eserlerini bugü-
nün izleyicisiyle paylaflmak isteyen,

hepsi birbirinden de¤erli bu hattatlar›n

farkl› çal›flmalar› 3 sempozyum kapsa-
m›nda yer ald›.

2006 y›l›ndaki X. Eyüpsultan Sem-
pozyumu kapsam›nda Eyüp Belediyesi

Caferpafla Kültür Atölyesi’nin Hat, Tez-
hip, Ebru, Çini Sergisi aç›ld›. Eyüp Bele-
diyesi’nin katk›lar›yla aç›lm›fl olan ve

Caferpafla Medresesi’nde faaliyetlerine

devam eden 6 kursun 4’ünde yap›lan

çal›flmalar›n bir k›sm›n›n sergilenmesi

ile yeni kurulmufl olan atölyelerde yap›-
lan çal›flmalar›n›n tan›t›lmas› amaçlan-
makta. Önümüzdeki y›llarda aç›lacak

olan kurslara kat›lmaya istekli olanla-
r›n günümüz kursiyerlerinin yapt›klar›-
n› görebilmeleri ve yak›ndan inceleye-
bilmeleri için güzel bir f›rsat yarat›lm›fl

oldu.

Yusuf SEZER, ‘Ya Hazret’i Eba Eyyüb

El Ensari’ bafll›¤› alt›nda yer alan, Eyüp

Sultan Hazretleriyle ilgili hatlar, istif-
ler, baz› fliirler ve kendi özel hat yaz›la-
r›ndan oluflan Hat Sergisiyle X. sem-
pozyumda konseptine yak›fl›r çal›flma-
lar›n› izleyicinin be¤enisine sundu.

2001 y›l›nda yap›lan V. Eyüp Sem-
pozyumunda yer alan, Ressam-Müzeh-
hibe Müflerref GÖVER, Eyüp Mezarl›k-
lar›ndan ‘Mezartafl› Çizimleri’ Sergisin-
de Eyüp mezartafllar›nda bulunan mer-
mer rölyef çiçekleri geleneksel tarzda

kâ¤›t üzerine kalemifli tekni¤iyle çal›fl-
t›.

Serra YOLASI⁄MAZ’›n ‘Eyüp Mezar-
tafllar›ndan Motifler / Camalt› Resim

Sergisi’ 2005 y›l›ndaki IX. Eyüp Sem-
pozyumunda yer ald›. Camalt› resim

tekni¤inde çal›flan sanatç› bu farkl› tek-
nikle oluflturdu¤u eserlerini izleyiciler-
le buluflturdu. 

Say›n ‹rfan Çal›flan; ‘Eyüp’ün di¤er

yerleflim yerlerine göre bir farkl›l›¤› bu-
lunmaktad›r. Özellikle mezarl›klar ve

mezar tafllar›. Bununla ilgili Müflerref

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Mimar, Hattat Ali Toy
sergisinden bir bölüm

1999
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Göver ve Serra Yolas›¤maz’a bu sergi-
ler haz›rlat›ld›. Mezartafl›n› gören ama

yorumlayamayan kiflilere bir aç›l›m

sa¤lamak ve Serra Han›m’›n camalt›

çal›flmalar› ile de farkl› bir uygulamay›

bir ölçüde tan›tmak amac›yla yap›ld›.’

diyerek bizi bu sergilerin haz›rlan›l›fl›y-
la ilgili bilgilendirmektedir. 

2004 y›l›ndaki VIII. Eyüp Sempozyu-
munda Güvenç ve Nursen GÜVEN çifti

‹znik Çinileri ve Kalem ‹flleri Sergisinde

Eyüp’te kurduklar› kendi atölyelerinde

ürettikleri ‹znik Çinileri ve çeflitli cami-
lerde yer alan ahflap kalemifli çal›fl›l-
m›fl bölümlerin özgün desenlerinden

oluflan eserlerini sergilediler. 

Kendileriyle yapt›¤›m görüflmeler

s›ras›nda, Say›n ‹rfan ÇALIfiAN; Güzel

Sanatlar Fakültelerinin sempozyum

sergilerine katk›lar› ile ilgili olarak

flunlar› söyledi: ‘Çeflitli üniversitelerin

Geleneksel Sanatlar Bölümleriyle ifl-
birli¤i yap›ld›. Kiflisel ve karma sergi-
lerle sempozyumlara katk›lar› sa¤lan-
d›. Aç›lan sergiler Eyüp konseptli çal›fl-

malard›. Eyüp Türbesi, Eyüp Mezartafl-
lar›, vb. Eyüp’e özgü konular bu sergi-
lerde özellikle vurguland›.’

2003 y›l›ndaki VII. Sempozyumda,

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar›

Bölümü Ö¤retim Üyelerinden Yrd. Doç.

Dr. M. Hülya DO⁄RU Tezhip, Çini ve Hat

örneklerinden oluflan eserlerini ‘Gele-
neksel Türk Sanatlar›ndan Esintiler’

bafll›¤› alt›nda sergiledi. Sanatç› bu

sergide, klasik çal›flmalar›n yan›nda

yan› s›ra özgün yorumlara da yer verdi.

2004 y›l›nda VIII. Eyüp Sempozyu-
munda Sakarya Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sa-
natlar› Bölümü Ö¤retim Elemanlar› ve

Ö¤rencileri ‘Eyüp ve Haliç ‹flleri Sergisi’

bafll›kl› bir karma sergide yer ald›lar.

Sergi Eyüp Sempozyumu için özel ola-
rak haz›rland›. 

Çanakkale/ Onsekiz Mart Üniversi-
tesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Gelenek-
sel Türk Sanatlar› Bölümü Ö¤rencileri,

‘Eyüpsultan Türbesi Çinileri Sergisi’

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Firdevs Saylan foto¤raf
sergisi meraklı gözlerle 

izleniyor. 1998
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bafll›¤› alt›nda sempozyum için özel

olarak çal›fl›lan ve tamam› Eyüpsultan

Türbesi’nin içinde yer alan çini tasa-
r›mlardan bir kesit sundular. 

Bu ba¤lamda; Geleneksel Sanatlar›

kapsayan sergilerle birlikte sempoz-
yum kapsam›nda yer alan di¤er sergi-
ler ve sanatç›lar› ilgili flunlar› söylemek

mümkündür:

Sempozyum kapsam›nda en çok ça-
l›flanlardan biri de Say›n Ahmet BAYIN-
DIR’d›r. Kendisi Eyüp’te yaflayan ve

Eyüp’e gönülden ba¤l› olan kiflilerden-
dir.10 y›l süresince hem sergileri ile

kat›l›m, hem de sergilerin sunumunda

di¤er kat›l›mc›lara yard›mlar›yla gönül-
lü bir elçi olmufltur. VII., VIII. ve IX. Eyüp

Sempozyumlar›nda Sergi Kuratörü ola-
rak görev alan BAYINDIR, sempozyum

kapsam›ndaki ilk kiflisel Sergisini 2001

y›l›nda ‘Ressam Ö¤retmen (Eyüp’lü)

Ahmet BAYINDIR’›n Sempozyumdan

Portreler Sergisi’ ad›yla açt›. 50’ye ya-
k›n portre çal›flmas›n›n yer ald›¤› sergi,

alan›nda ilk örnektir. Ayn› y›lda 2. ser-
gisi, kendisi gibi Eyüp’e gönül veren iki

ressam arkadafl›yla ortak olarak dü-
zenledikleri (Ahmet BAYINDIR – M.

Enis. fiENSEVER, Emel AKBAY) ‘Eyüplü

Ressamlar›n Çizgilerinde ‘Eyüp Sultan’

Sergisi’ oldu. 2003 y›l›nda VII. Sempoz-
yum’da ‘Fetih, Fatih, ‹stanbul ve Eyüp.

Kesitler’ isimli kiflisel bir resim sergisi

açt›. 2005 y›l›ndaki IX. Sempozyum bün-
yesinde de ‘Eyüp ve Haliç Karikatürleri

Sergisi’ni düzenledi. Bu sergide Eyüp

ve Haliç’in son yüzy›la ait karikatürleri

birer belge niteli¤inde izleyiciyle bulufl-
tu.

X. Eyüp Sempozyumu kapsam›nda

Say›n Ahmet Bay›nd›r Yine/Yeniden

ad›yla yeni bir karma resim serginin

daha oluflturulmas›n› sa¤lad›. Sergide

yer alan resimlerin Eyüp’le ilgili olmas›

flart›n›n oldu¤u bu sergi Eyüp’te bulu-
nan okullarda çal›flan ö¤retmenler,

Eyüp’lü sanatç›lar, resimle ilgilenen

Eyüp’lü sivil vatandafllar›n kat›l›m›yla

gerçekleflti. 

Ayn› Sempozyumda yer alan Ahmet

BAYINDIR’›n Portreler, Yüzdeyüz Kari-
katür Sergisi, Sempozyumun yap›ld›¤›

on y›l›n izlerini tafl›yor. Ahmet BAYIN-
DIR’›n haz›rlay›p düzenledi¤i ve 10 y›l-
d›r sempozyum bildirilerini sunan 400

kifliden 100 tanesinin karikatür portre-
lerinden oluflan, geçmifl on y›l›n tad›n›

tafl›yan bir sergi. 

1997, 1998 ( Foto¤raf Sanatç›s› Ka-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Elifli, cam sanat› sergisi
ve flovundan bir kesit

1998
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z›m ZA‹M’in düzenlemesi ile) ve1999

y›llar›nda Eyüp ‹lçesinde bulunan okul-
lar›n ortak kat›l›m›yla oluflturulan Ya-
r›flmal› Sergiler de¤erlendirildi ve izle-
yiciye sunuldu. Dereceye giren ö¤renci-
lere çeflitli ödüller verildi. Eyüp Kültür

Müdürü Say›n ‹rfan Çal›flan Eyüp’lü ö¤-
rencilerin kat›l›mlar›yla gerçeklefltiri-
len yar›flmal› sergilerle ilgili görüflleri-
ni flöyle aktar›yor : ‘I., II., III. Eyüp Sem-
pozyumlar›nda Eyüp’te bulunan okul-
lardan ö¤rencilerin yar›flmal› Resim

Sergileri ile Sempozyumlara sanatsal

katk›lar›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›flt›.

Hatta bu sergilerden gelece¤in sanat-
ç›lar›n›n ortaya ç›kaca¤› düflüncesi ol-
mas›na ra¤men ç›kan sonuç cesaret

verici de¤ildi. Okullara bir meflale ya-
k›ld›. Okullar›n devam›n› getirilebile-
cekleri düflünüldü. Ancak bu talep

oluflmad›. Bu nedenle di¤er sempoz-
yumlarda bu yar›flmal› sergilerin de-
vam etmesi düflünülmedi.’

Yar›flmal› sergilerin yan› s›ra resim

sergileri çeflitli y›llardaki sempozyum-

larda flu s›rayla devam etti. 1998 y›l›nda

Hattat- Mimar Ali Toy’un teflvikiyle Bü-
lent ÇET‹NOR, suluboya tekni¤iyle ça-
l›flt›¤› resimlerini sundu¤u, ‘Eyüp Re-
simleri Sergisi’ni ‘açt›. 2005 y›l›ndaki

IX. Eyüp Sempozyumu kapsam›nda Ha-
liç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Grafik Tasar›m Bölümü Ö¤rencile-
ri 3 günlük Sempozyum süresinde ha-
z›rlay›p bitirdikleri resimleriyle Canl›

Performansa güzel bir örnek verdiler. 

2005 y›l›ndaki sempozyum kapsa-
m›nda Prof. Dr. Nezih ELDEM’in Eyüp’e

Katk›lar› / Eyüp Çizimleri sergisi yer al-
d›. ‘Eyüpsultan Yeni Bafltan’ büyük pro-
jesinin mimar› Say›n Eldem Eyüp Sem-
pozyumlar› süresince katk›lar›yla sem-
pozyuma renk katan kiflilerden biriydi.

(Geçen y›l IX. Sempozyum sonras›nda

kaybetti¤imiz de¤erli hoca Say›n Prof.

Dr. Nezih ELDEM’i bu vesileyle rahmet-
le anmak istiyorum)

2003 y›l›ndaki VII. Sempozyumda ya-
flayan en ünlü gravürcülerimizden Ce-
mal AKYILDIZ’›n ‹stanbul ve Fetih ko-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp Beld. Eyüp oyun-
cak atölyesinin

haz›rlad›¤› oyuncak
sergisi 2006

eyup 5  11/27/06  8:38 AM  Page 62



63

nulu Gravür Sergisi izleyicileri en ince

ayr›nt›lar›n yer ald›¤› gravürlerle bu-
luflturdu. Say›n ‹rfan Çal›flan bu sergi-
nin oluflum süreci ile ilgili bilgilerini flu

flekilde aktar›yor. ‘‹stanbul’un fethinin

550. y›l›n› konu ald›¤›m›z bu sempoz-
yumda Cemal Bey ricam›z üzerine bir-
kaç Eyüp gravürü çizdikten sonra ken-
disinde bulunan di¤er gravürlerden de

yararlanarak 550. y›la uygun bir sergi

oluflturduk.’

2002’deki VI. Eyüp Sempozyumunda

yer alan Ferit ÖNGÖREN’in Çizgilerle

Haliç’te Gezinti konulu Karikatür Sergi-
si. Bu sergide Haliç’in dünü ve bugünü;

Galata Kulesi, Galata Köprüsü, ‹skele-
ler, Perflembe Pazar› gibi önemli nok-
talar›yla yer ald›. Say›n Ahmet Bay›nd›r

di¤er sergilerin yan›nda kendisi için bü-
yük önem tafl›d›¤›n› ifade etti¤i bu ser-
ginin haz›rlanmas› aflamas›nda büyük

emek sarfetmifltir.

1997’deki ilk sempozyumda yer alan

sergilerden, Foto¤raf sanatç›s› Firdevs

SAYILAN’›n Foto¤raflarla Eyüp Sergi-

sinde Eyüp’ten farkl› görüntüler izleyi-
ciyle buluflturuldu. Yine Firdevs SAYI-
LAN’›n Eyüp’ten Kareler / Dia Gösteri-
si, 2001 y›l›ndaki V. Eyüp Sempozyu-
munda yer ald›.  Bu gösteride fonda

Türk Müzi¤inin seçme eserleri eflli¤in-
de Eyüp’ün pek çok noktas›ndan farkl›

enstantaneler izleyiciye sunuldu. Say›n

Ahmet Bay›nd›r’›n haz›rlamak için ge-
nifl arfliv ve koleksiyon taramalar›ndan

sonra oluflturdu¤u Münir ÇALDIRAN’›n

(Foto Münir) Eyüp’te Tarihin Bugünle

Randevusu/ Foto¤raf Sergisi, 2003 y›-
l›ndaki VII. Sempozyumda yer ald›. Mü-
nir Çald›ran Eyüp’ün en eski foto¤rafç›-
lar›ndand›r. 2005 y›l›ndaki IX. Eyüp

Sempozyumu çerçevesindeki Kaan OS-
MANCIK ‘Hayalimdeki Eyüp’ Foto¤raf

Sergisi ile Mistik Eyüp’ü karelerinde

ölümsüzlefltirdi. 

Murat HAZ‹NEDARO⁄LU, Osman

SAK ve Belediye Arflivinden derlenen

60’a yak›n Eyüp Kartpostal›n›n yer ald›-
¤› Sergi. Dünden bu güne Eyüp izleyici-
ye kartpostallar ›fl›¤›nda sunuldu.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Gazi Üni. meslek yaygın e¤itim
fakültesi hoca ve ö¤rencilerinin

Eyüp konulu sergilerinden 
izlenimler 1998
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Lütfiye BATUKAN’›n IX. Eyüp Sem-
pozyumunda yer alan ve el yap›m› be-
beklerden oluflan ‘Anadolu Bebekleri-

Mehter Figürleri Sergisi’ emek ve sa-
b›rla yap›lan çal›flmalarla üretilenlerin

nas›l de¤erler oluflturdu¤unu izleyiciye

ispat etti.  

Eyüp Belediyesi taraf›ndan düzenle-
nen Eyüp Oyuncak Atölyesi’nin Eyüp

Oyuncaklar› Sergisi tam bir nostalji

mahiyetindeydi. 2005 y›l›nda Zal Mah-
mut Pafla Kültür Merkezi’nde y›llard›r

üretilmeyen Eyüp oyuncaklar›n› unut-
mayanlara hat›rlatmak, bilmeyenlere

ö¤retmek için bir çal›flma bafllat›ld›.

Eyüp Belediyesi’nin ilgili birimlerinin

‹stanbul fiehir Müzesi’nde yer alan tari-
hi örnekleri inceleyip de¤erlendirmele-
riyle ö¤renmeye istekli kursiyerlerle

Zal Mahmut Pafla Kültür Merkezi Eyüp

Oyuncak Atölyesi oluflturularak, önce-
likle yap›labilir 13 oyuncak üretildi.

Önümüzdeki y›llarda ‹stanbul fiehir

Müzesi’nde bulunan di¤er örneklerden

de faydalan›larak yeni oyuncaklar›n

üretilmesi hedefleniyor. Çocuklar›m›za

ve torunlar›m›za Tarihi Eyüp oyuncak-
lar›n›n bir k›sm›yla oynayarak büyüme

imkân› yarat›lm›fl olacak.

2003 y›l›ndaki VII. Sempozyumda yer

alan ve Eyüp Belediyesi Arflivi’nden

derlenen 10. Hizmet Y›l›na Do¤ru Yine,

Yeniden Eyüp Sergisinde Belediye arfli-
vinden derlenen bilgi, belge ve dökü-
manlar Eyüp halk›na ulaflt›r›ld›. 2004

y›l›ndaki VIII. Eyüp Sempozyumunda

Eyüp Belediyesi’nin Hizmette 10. Y›l

Sergisi de yer ald›.

Onuncu Y›l›nda Eyüpsultan Sempoz-
yumlar› Kolaj/An›lar, Esintiler adl› ser-
gi ise, Eyüp Belediyesi Kültür Müdürlü-
¤ü taraf›ndan düzenlendi. Daha önce

yap›lm›fl sempozyumlardan al›nm›fl fo-
to¤raflardan sempozyum çal›flmalar›-
n›n bütünü denebilecek, sempozyum

öncesi ve s›ras›ndaki enstantaneler-
den, kültürevinden, nikah salonundan

detaylar, bir sohbet an›, Piyer Loti’de

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

10. sempozyum sergi
düzenleyicileri say›n

baflkana birifing veriyor-
lar 2006
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çay keyfi, vb. seçmelerle an›lar›n taze-
lendi¤i farkl› bir kesitten sempozyu-
mun izlendi¤i bir çal›flma olarak yer al-
d›.

IX. Eyüp Sempozyumu içinde Eyüp

ve Haliç Ressam› Say›n Naile AKINCI’ya

bir berat takdim edildi. Eyüplü olan sa-
natç› uzun y›llard›r Eyüb’ü resmetmek-
tedir. Eyüp resimleriyle Eyüp adeta

sonsuzlu¤a kadar tuvallere nakfledil-
mektedir. X. Sempozyum kapsam›nda

Say›n Naile AKINCI Eyüp’te Zaman (50

Y›l›n Hikâyesi) isimli bir Resim Sergi-
si’ni sanatseverlerle buluflturdu.

Eyüp Sempozyum Sergilerinde; 10

y›l içinde Türk Sanat›nda yer alan çeflit-
li alanlar›n (kitap sanat›, çini, ebru,

hüsn-ü hat, resim, gravür, foto¤raf, ka-
rikatür, otantik bebek gibi.) izleyicilerin

be¤enisine sunulan bütün sergilerde

gaye sadece sempozyumlara renk ver-
mek de¤ildir. Özellikle günümüz genç-
li¤ine emekle üretilen, yüzy›llar boyun-
ca geliflerek günümüze kadar ulaflan

sanatlar›m›zla ilgili bilgilere sahip ol-
malar›n› sa¤lamakt›r.

Aç›lan bütün sergilerin sanat haya-
t›m›za katk›lar›na bakacak olursak;

Eyüp Sempozyumlar›nda aç›lan sergi-
ler izleyenlerde farkl› duygular yaflat-
maktad›r. Geçmiflimizden gelen sanat-
lar›m›z›n ele al›nd›¤› sergilerle birlikte,

Eyüp’ün dünü ve bugününü izleyiciye

yans›tan sergiler, geçmiflini hat›rlayan-
lara an›lar›n› yaflatmakta, yeni nesle

ise atalar›ndan günümüze geleneksel

sanatlarla ilgili bilgiler vermektedir.

Sempozyumlara izleyici olarak kat›-
lan bütün sanatseverler, bir serginin

nas›l oluflturuldu¤unu, emekle üretilen

ve göze hitap eden sanat eserlerinin

nas›l de¤erli olduklar›n› gördüler.

Ufuklar› aç›ld›. 

Görsel Kültür, görsel olan ve estetik

etkiler içeren, üretilmifl her fleydir. Gü-
zel olan, görülebilen, iletiflimsel sanat

eserleri estetik duygular› k›flk›rt›r,

uyand›r›r.                                                  

Toplumsal Kültür, bir toplumun di-
¤er toplumlardan farkl› k›lan, onun öz-
gür ve özgün olmas›n› ve geçmifl zen-
ginli¤ine sahip ç›kmas›n› sa¤layan de-
¤erler bütünüdür.  Kültür altyap›s› ül-
kede yaflayan bütün bireylere verilmesi

gereken ve nereden gelip nereye gittik-
lerini belirleyen önemli unsurlardan-
d›r. Kültürünü bilmeyen, ö¤renmeyen

birey köksüz a¤aca benzer. Köksüz

a¤açlar›nda yerlerinde tutunabilme

flanslar› bulunmamaktad›r.

Günümüzde çok çeflitli sergiler aç›l-
makta. ‹nsanlar bu sergilerle günümüz

dünyas›nda sanatç›lar›n görüfllerini,

sanata bak›fl aç›lar›n›, de¤erlerini ra-
hatl›kla gözlemleyebilmekteler.

Son olarak, sorgulamam›z gereke-
nin ‘Eyüp sergilerinin sanata ne katk›s›

var?’ sorusundansa genel olarak sergi-
lerin, hatta daha da genelleyip ‘sergile-
menin sanata ne katk›s› var, sorunu ol-
du¤unu düflünüyorum. Kimse taraf›n-
dan alg›lanamayan bir  eserin hâlâ sa-
nat eseri oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

Dolay›s›yla sanat›n varoluflunu ve geli-
flimini sa¤lamak için yap›lacak en

önemli eylem yarat›lan eserlerin sergi-
lenmesi, onlar›n olabildi¤ince çok insa-
na ulaflt›r›lmas›d›r. Bu da sergiler,

müzeler, konserler ve bunun gibi gös-
teri mekânlar›yla mümkündür.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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EYÜP’TE B‹R VAKIF: 

SADRAZAM SAFRANBOLULU

‹ZZET MEHMET PAfiA VAKFI

fiefaattin DEN‹Z

1972 y›l›nda Safranbolu’nun Ovacuma kasabas›nda do¤du. Gazi Üniversitesi (K›rflehir) tarih ö¤ret-
menli¤ini bitirdi. K›r›kkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Osmanl› Devleti’nde Padiflah

ve Bâb-› âli Aras›ndaki ‹ktidar Mücadelesi 1808–1908” konulu teziyle masterini tamamlad›. Türk
Dünyas› Tarih Dergisinde bir dizi makalesi yay›nland›. “Karadeniz Ere¤li’nin Dünü Bugünü” adl›
kitab› haz›rlayan komisyonda yer ald›. May›s 2005’te Karadeniz Teknik Üniversitesi taraf›ndan

düzenlenen Karadeniz Tarihi Sempozyumuna “2113 Numaral› Safranbolu fier’iye Siciline göre ‹zzet
Mehmet Pafla Vakf› ve Safranbolu Ticari Hayat›na Yans›malar›” konulu tebli¤i ile kat›ld›. fiuan

Safranbolu vak›flar› üzerine çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babas›d›r.

Bu tebli¤im Eyüp Sultan Sempozyumu an›s›na 

dedem “EYÜP” ve anneannem “SULTAN” için.
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Vak›f; sözlük anlam› olarak k›saca
“durdurmak”, “hapsetmek” anlamlar›-
na gelmektedir. Ist›lah olarak ise; Kifli-
nin mülkü olan bir mal› s›rf Allah r›zas›
için kendi mülkünden ç›kar›p Allah’›n
mülkü durumuna sokarak insanlar›n
istifadesine sunmas›d›r. Tabiî ki burada
Allah’›n mülkü olmas›ndan kas›t toplu-
mun faydas›na sunulmas›d›r.

Vak›flar, Osmanl› flehir hayat›na
damgas›n› vurmufl en önemli müesse-
sedir desek, abartm›fl olmay›z. Vak›flar
Osmanl› toplum hayat›n› o derece ku-
flatm›flt›r ki vak›f nimetlerinden fayda-
lanmayan insan yok gibidir. Mustafa
Özdamar “Vakfetmek” adl› makalesin-
de vak›f müessesesini fliirsel bir dille
ifade ediyor: Yürüdü¤ümüz yol, dinlen-
di¤imiz park, piknik yapt›¤›m›z mesire
yeri, gözümüzü ve gönlümüzü dinlendi-
ren yeflil alanlar ve ormanlar… Okudu-
¤umuz okul veya fakülte, ibadet etti¤i-
miz cami, tedavi gördü¤ümüz hastane
veya sa¤l›k merkezi. Gecenin karanl›-
¤›nda içimizi ayd›nlatan tatl› bir ezan ve
ö¤lenin s›ca¤›nda ruhumuzu serinleten
ba¤dafl kurmufl bir flad›rvan… Çaml›-
ca’n›n çamlar›, Karacaahmet’in servi-
leri ve Beykoz’un ç›narlar›… Vak›ft›r bi-
lesiniz Eylül s›ca¤›nda so¤utmak için
sular›m›z› Uluda¤’›n karlar›. Görünme-
yen ellerini uzatan yafll› sebiller… Ha-
tal› flehircili¤in flehidi akmaz çeflme-
ler… Ve an›t an›t insan yetifltiren tekke-
ler, zaviyeler ve kalenderhâneler… Du-
a bekleyen türbeler ve flehrin içinde
flehir ve her biri ayr› bir aç›k hava mü-
zesi, müze-i kebir kabristanlar, hazire-
ler… Bilesiniz ki vak›ft›r. Eyüp’ün yâda
dalm›fl leylekleri ve Aziz Mahmut Hü-
dai’nin hiç solmayan leylaklar›… Ve
ocaklar› hâlâ tüten imaretler ve daha
neler neler… Bilesiniz ki vak›ft›r. Çok
çok af edersiniz, ihtiyac›m›z› giderdi¤i-
miz tuvaletlerden, kirimizi ve pas›m›z›

att›¤›m›z hamamlara, yoksul ve kimse-
sizleri doyurdu¤umuz aflevlerinden as-
ker oca¤› ve üniversite mutfa¤›na ka-
dar, kalbimize ve karn›m›za hitap eden
ve geçmiflin gelece¤e b›rakt›¤› miras
çerçevesinde gündelik hayat›m›z› etki-
leyen neyimiz var ve neyimiz yoksa; iyi
araflt›r›rsan›z, köklerine ve kökenleri-
ne iner de as›llar›na ulaflabilirseniz,
görür ve anlars›n›z ki hepsi de vak›f de-
nilen bu mukaddes müessesenin uzan-
t›lar›d›r. Bütün bunlara karfl› vakf›n
bizlerden istedi¤i ve bekledi¤i yegâne
hizmet ve hürmet, kendisinin asli fonk-
siyonu içinde, yani vakfedenin flartlar›
çerçevesinde yaflat›l›p devam ettiril-
mesidir. Bu angaryevî bir yük de¤il, bir
görevdir. Zira vak›f sahipleri vakfettik-
leri hayrat› yaflatacak akar ve gelirleri
de b›rakm›fllard›r. Onlar› yaflatmak
boynumuzun borcudur .1

1. Vâk›f - Sadrazam ‹zzet
Mehmet Pafla - Kimdir?

Baflta memleketi Safranbolu’ya ol-
mak üzere Osmanl› ülkesine birçok va-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Mustafa Özdamar;
“Vakfetmek”, Vak›flar Dergisi,
Say› XIX, Ankara 1985, s. 7.

Safranbolu’daki ‹zzet
Mehmet Pafla
Camii’nin içi
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k›f eseri kazand›rm›fl olan ‹zzet Meh-
met Pafla 1743 y›l›nda Safranbolu’da
do¤du. Tanzim ettirdi¤i vakfiyeden ba-
bas›n›n Ali A¤a, annesinin ise Âlime
Hatun oldu¤unu ö¤reniyoruz. Sultan I.
Abdülhamit dönemi sadrazamlar›ndan
Halil Hamit Pafla’n›n k›z› Zübeyde ile
evlendi. Di¤er han›m› ise Abdullah k›z›
Nefise Hatun’dur.

Darphane Eminli¤i, fiehreminlik,
Tersane Eminli¤i, vezirlik rütbesi ile
Hanya Muhaf›zl›¤›, Diyarbekir Valili¤i,
‹çel Sancak Beyli¤i, Bender Kalesi Mu-
haf›zl›¤›, Cidde Valili¤i, Bo¤az Hisar›
Muhaf›zl›¤› gibi görevlerde bulunmufl-
tur.2

III. Selim, yürütmeyi tasarlad›¤› re-
form politikalar›n› zaman›n sadrazam›
Melek Mehmet Pafla ile yürütemeyece-
¤ini anlay›nca,3 iki y›ld›r M›s›r valili¤in-
de bulunan ‹zzet Mehmet Pafla’y› önce
Anadolu valili¤i görevine, daha görev
yerine varmadan da bir Hatt-› Hüma
yunla sadrazaml›¤a getirdi.
20.10.1794’te Üsküdar’a gelen yeni
sadrazam padiflah huzuruna ç›kar›ld›.
Sadaretine meflhur flair Fâz›l: “Mührü

emanet erdi Melekden Mehmed’e”
fleklindeki m›sray› tam tarih olarak dü-
flürdü. Sanat tarihi yolunda önder olan
flairlerden Surûri Efendi her m›sras›
tam tarih olan

“Rabbi izzet edüp i‘zâz ile mühr-i
ihsân

Geldi devletle vezir oldu Mehmed
Pafla”
beytini, Vak‘anüvis Halil Nuri Bey ise: 

“Cevherin bende bu târihi dedim ey
Nûri

Kala izzetle sadârette Mehmed Pa-
fla”
fleklinde tarih düflürmüfltür.4

17.06.1795 günü Sultan Selim, ‹râd-
› Cedîd Defterdar› Reflid Efendi taraf›n-
dan düzenlenen bir ziyafetten sonra ‹z-
zet Pafla’y› taltif etmek için Hatt-› Hü-
mayunla, kabzas› mücevher ifllemeli
bir hançer gönderir.5 Sadrazam da Sul-
tan Selim’in büyük umut ba¤lad›¤› Ni-
zâm-› Cedîd için büyük gayretler göste-
rir ve pâdiflâhla daha fazla dostluk kur-
mak için daha önce Bo¤aziçi Arnavut-
köy’de Hasan Halife adl› yerde sat›n al-
d›¤› yal›n›n yak›nlar›nda bulunan yük-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

2Ahmed Câvid; Hadîka-i
Vekâyi‘, Yay. Haz. Adnan
Baycar, TTK. Yay. Ankara 1998,
s. 8–33; Ahmed Vâs›f Efendi;
Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâikü’l-
Ahbâr, Yay. Haz. Mücteba
‹lgürel, TTK. Yay. Ankara 1994,
s. 371–75–79–81–91.

3Ahmed Câvid; a.g.e, s.
234–35. 

4Ahmed Cevdet Pafla;
Tarih-i Cevdet, Cilt. III,
Sadelefltiren: Dündar Günday,
Üçdal Neflriyat,  ‹stanbul 1994,
s. 1524. 

5A.g.e, s. 1593. 

Cinci Han›’›n do¤u
cephesinden ‹zzet

Mehmet Pafla
Camii’nin görünüflü
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sek bir yere padiflah için bir köflk yapt›-
r›r. ‹ki taraf›n› birer havuz ve her türlü
a¤açlarla, çiçeklerle süsleyip, bu kas›r-
dan görülmeyen bir yere de Darussaa-
de A¤as› ve Silahtar A¤a’ya mahsus
birkaç daireyi içine alan bir bina yapt›-
r›r. ‹çini dayay›p döfleyip tamamlad›k-
tan sonra padiflah›n teflrifini bekler.
Sultan Selim, denizden sadrazam›n ya-
l›s›na yanafl›r. Padiflah› karfl›layan sad-
razam ona paha biçilmez bir bohça ile
âlâ donanm›fl bir at takdim eder. Bun-
dan baflka Valide Sultan için haz›rlanan
bohça da padiflah›n huzuruna getirilip
arz edilir. Di¤er devlet erkân›na da he-
diyeleri verilir.  Padiflah günü kasr›n
ete¤inde bulunan meydanda saz dinle-
yerek ve tüfek atanlar› seyrederek ge-
çirdikten sonra akflam yeme¤ini mü-
teakip Befliktafl Sahil Saray-› Hüma-
yunlar›’na döner.  Ertesi gün de kendi-
sine gösterilen ilgi ve alakaya teflekkür
mahiyetinde Sadrazam ‹zzet Mehmet
Pafla’ya bir Hatt-› Hümayun gönderir.6

Bütün bu yak›n ve s›cak iliflkilere ra¤-
men kaç›n›lmaz son yaklaflm›flt›r.

Sadrazam ‹zzet Mehmet Pafla uzun

süre M›s›r valili¤i görevinde bulunmufl-
tu.  M›s›r’›n muhafazas› için tahkimat
yap›lacak yerler hakk›nda bilgisi olma-
s›na ra¤men Frans›zlar›n M›s›r’› iflgali-
ne engel olamad›¤› gerekçesiyle
30.08.1798 tarihinde sadrazaml›k göre-
vinden azledilerek, tutuklan›p Sak›z
Adas›’na sürgün edildi.7 Oradan da
mukataas›n›n bulundu¤u Manisa’ya
gönderilen sab›k sadrazam, 9 Eylül
1812 tarihinde burada ölmüfltür. Fazla
miktardaki paras› devletçe müsadere
edilmifltir.8 III. Selim’in, Pafla hakk›nda
de¤erlendirmesi ise çok hazindir: “Ta-
mahkâr, mürtekip, flahsi ç›karlar›n›
devletin menfaatinin üstünde tutan,
miri mal›n› telef eden ve ifllerinde gev-
fleklik gösteren biri”.9 Kim bilir tarih
sayfalar›nda buna benzer ne kadar ib-
ret verici vesika vard›r!

‹zzet Mehmet Pafla’n›n Manisa’daki
mezar› kaybolmufl, mezar tafl› ise Ma-
nisa Mevlevihânesi’nde bulunmufltur.
Bu mezar tafl› daha sonra Safranbo-
lu’ya getirilmifl ve burada yapt›rd›¤› ca-
miinin avlusuna yerlefltirilmifl olup me-
zar tafl›nda flu kitabe vard›r: “Hüve’l-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

6A.g.e, s. 1628. 
7A.g.e, s. 1702.
8Abdülkadir Özcan; “‹zzet

Mehmet Pafla Safranbolulu”,
TDV‹A, Cilt XXIII, ‹stanbul 2001,
s. 560. 

9A.g.m, s. 561. 

Safranbolu
Kalesi’nden  ‹zzet

Mehmet Pafla Camii
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bâki Sadr-› a‘zam esbâk cennet-mekân
Firdevs-i âfliyân merhûm ve ma¤fûrü’l-
muhtâc ilâ rahmet-i rabbi’l-¤afûr El-
Hâc ‹zzet Mehmed Pafla Hazretlerinin
rûh-› flerîfîçün Fâtihâ 02.N. 1227 (9 Ey-
lül 1812).  

Yukar›da k›sa biyografisini vermeye
çal›flt›¤›m›z ‹zzet Mehmet Pafla impa-
ratorlu¤un çeflitli yerlerinde gelenek
oldu¤u üzere vak›flar kurmufltur. Kur-
du¤u bu vak›flar› da haz›rlatt›¤› vakfiye-
lerle kay›t alt›na alm›flt›r. Vak›flar›n
hayrât› Safranbolu’da; ‹zzet Mehmet
Pafla Camii, mektebi, tekkesi, çeflmesi,
saat kulesi, suyollar› ile bunlar›n gider-
lerini karfl›layacak miktarda müsakka-
fât› bulunmaktad›r.10 ‹stanbul’da
Eyüp’e ba¤l› Servi mahallesinde; Nak-
flibendî zaviyesi ve mescidi (camii)11 ile
‹stanbul’un birçok yerinde yine bunla-
r›n giderlerine kâfi derecede müsakka-
fat› vard›r.12 Ayr›ca, Rumeli Vilayeti E¤-
riboz Sanca¤›’na ba¤l› Atina Kazas›’nda
zeytinlikleri, tarlalar›, evleri v.s. bulun-
maktad›r. Yine ‹zzet Mehmet Pafla’n›n
sadâretten azlinden sonra ikâmet etti¤i
Manisa’da Dere Mahallesinde, Küçük

Camii diye bilinen bir vakf› daha bulun-
maktad›r.13 Osmanl› kültür tarihine bir
katk› olmak üzere ‹zzet Mehmet Pafla
Vak›flar› ile ilgili bir kitap çal›flmas› ta-
raf›m›zdan elan yürütülmektedir.

2. Tebli¤in Kaynaklar›
Çal›flman›n kaynaklar›n› arfliv bel-

geleri oluflturmaktad›r. Vak›f çal›flma-
lar› ile ilgili en mühim arfliv; hiç kuflku-
suz Ankara’daki Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü Arflivi’dir. Bu arflivdeki 107, 204,
129, 966, 1624 ve 1962 numaral› defter-
lerin mikrofilmlerinden ilgili bölümle-
rin fotokopilerini temin ettik. Bu def-
terlerde, flahsiyet kay›tlar›, as›l vakfiye
ile zeyl vakfiyelerin istinsahlar›, icar
kayd›, mubayaa hücceti ve hükümler
bulunmaktad›r. Tebli¤de 129 ve 1624
numaral› defterleri kulland›k. Bu kay›t-
lar çal›flmam›z›n iskeletini olufltur-
mufltur diyebiliriz. Çal›flmam›z›n ikinci
aya¤›n› ‹stanbul Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi’ndeki vak›flarla ilgili koleksiyon-
lar›n taranmas› ile elde etti¤imiz bel-
geler oluflturmaktad›r. Bunlardan Ne-
zaret Öncesi ve Sonras› evkâf defterle-
ri ile Cevdet Evkâf, ‹râde Evkâf, ve ‹bnü-
lemin Evkâf belge koleksiyonlar›n› ta-
rad›k. Çal›flmam›z› ete kemi¤e bürün-
dürecek önemli belgelere burada ulafl-
t›¤›m›z› söyleyebiliriz. Ancak elde etti-
¤imiz belgelerin tümünü bu çal›flmada
kulland›¤›m›z› söyleyemeyiz. Çünkü ‹s-
tanbul (Eyüp) d›fl›nda Safranbolu, Ma-
nisa ve Atina’da da hayrât ve müsakka-
fâtlar bulunmaktad›r. Bundan dolay›
Eyüp ile alakal› olmayan belgeler kitap
çal›flmam›z›n bütünlü¤ü içinde kullan›-
lacakt›r. 

3.Vakf›n Kuruluflu 
‹zzet Mehmet Pafla Vakf› 25 Receb

1210 (4 fiubat 1796) tarihinde ‹stan-
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10Daha genifl bilgi için;
Karadeniz Teknik Üniversitesi
taraf›ndan 25–26 May›s 2005’te
Trabzon’da düzenlenen
“Karadeniz Tarihi
Sempozyumu”na sundu¤umuz
tebli¤; “2113 Numaral›
Safranbolu fier‘iye Siciline
Göre ‹zzet Mehmet Pafla Vakf›
ve Safranbolu Ticari Hayat›na
Yans›malar›”, Sempozyum
bildirileri yak›nda bir kitap
halinde yay›nlanacakt›r. 

11BOA, EV. HMH, nr. 7396;
BOA, EV. HMH, nr. 7548. 

12BOA, EV. HMH, nr. 7240. 
13BOA, Cevdet Evkaf, nr.

5075. 

‹zzet Mehmet Pafla’n›n
Camii avlusundaki

mezar tafl›
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bul’da kurulmufltur.14 Kuruluflu, Bâb-›
âli’de Kürk Odas›’nda oluflturulan mec-
lis-i fler’i flerifte tescil edilerek tamam-
lanm›flt›r. Tescil s›ras›nda Hâcegân-›
Divân-› Hümâyûn’dan Haremeyn Mu-
hasebecisi Ahmet Aziz Efendi mütevel-
li nasb ve tayin olunmufltur.15

Vakf›n kurulufluna flahitlik edenler
ise; Sadrazam ‹zzet Mehmet Pafla’n›n
kethüdâs› Mehmed fierîf Efendi, Reî-
sülküttâb Ebû Bekir Râtib Efendi, Ser-
çavuflân-› dergâh-› âli Mehmed Saîd
Beyefendi, Tezkire-i evvel Mehmed Arif
Efendi, Tezkire-i sâni Mehmed Avni
Efendi, Mektubi-i sadrazam ‹brahim
Nesim Efendi, Ser-bevvâbîn-i dergâh-›
âli Salih Be¤, Sadrazam›n kethüdâs›n›n
katibi Ahmed Be¤, Sadrazam silahtar›
Elhâc Seyyid Mustafa A¤a, Sadrazam
Hazinesinin katibi Esseyyid Ali Beye-
fendi, Sadrazam Çukadar› Feyzi A¤a,
Ahmed Fâiz Efendi, Sadrazam›n Hazi-
nesinin kap›c›s› Elhâc ‹smâil A¤a ve di-
¤erleridir.16 Vakfiyeyi Anadolu Kazas-
keri Mahmud Çavuflzâde Ahmed fiem-
seddin, Rumeli Kazaskeri Ömer Hulusi
ve Evkâf Müfettifli Mehmed Emin bin
Mehmed Hafid onaylam›flt›r.17 Görül-
dü¤ü üzere vakf›n kurulufluna flahitlik
edenler Bâb-› âli personelindendir.

Vakfiyede vakf›n kurulufl amac› an-
lat›l›rken afla¤›daki ayet ve hadisler
zikredilmifltir:

• “Art›k kim zerre a¤›rl›¤›nca ha-
y›r ifllerse, onu görür. Art›k kim zerre

a¤›rl›¤›nca bir kötülük ifllerse, onu gö-
rür”. Zelzele Sûresi Ayet:7-8

• “Ben cinleri ve insanlar› yaln›z-
ca bana ibadet etsinler diye yaratt›m”.
Zâriyât Sûresi Ayet:56

• “Sevdi¤iniz fleylerden infak
edinceye kadar asla iyili¤e eremezsi-
niz. Her ne infak ederseniz, flüphesiz
Allah onu bilir”. Âl-i ‹mrân Sûresi Ayet:
92

• “Adem o¤lu ölünce, yapmakta
oldu¤u hay›r iflleri durur. Ancak üçü
müstesnâd›r: Sadaka-i Câriye yapan-
lar, faydal› ilim b›rakanlar, bir de arka-
s›ndan dua eden iyi evlâd› olanlar›n se-
vab› kesilmez”. Hadis-i fierîf

4. Eyüp’teki Hayrât› 
Vakfiyelerde verilen bilgilere göre;

vakf›n Eyüp’teki hayrât› Servi Mahalle-
si’ndeki Nakflibendî zaviyesi ve camii-
dir. Zaviyenin çevresi bekar odalar›,
Kürkçü bostan›, Cihanflah Hatun Vak-
f›’na ait bir bostan, fierife Hatice Hatun
bostan›, ‹brahim Be¤ ve Halil Be¤’in
menzillerinin bahçeleri ve yol ile çevri-
lidir. Zaviye ve cami iki bin dokuz yüz
dört zira arsa üzerine kurulmufltur.18

Ayr›ca bir masura mâ-i leziz-i câriyi de
vakf›n hayrât› aras›nda gösterebiliriz.19

Ancak hayrât bir yang›n sonucu bugün
tamamen harap duruma düflmüfltür.

5. Vakf›n Personeli
a. Mütevellî ve Kâimmakâm-› 

Mütevellî

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

14VGMA, ‹zzet Mehmet
Pafla Vakfiyesi, Numara 1624,
varak 6/a.

15Bundan sonra bu
flekilde k›salt›lacakt›r. Vakfiye,
1624, 1/b. 

17Vakfiye, 1624, 6/a. 
18Sadi Bayram,

“Safranbolulu ‹zzet Mehmet
Pafla Vakfiyesi ve
Kütüphanesi”, I. Ulusal Tarih
‹çinde Safranbolu
Sempozyumu 4–6 May›s 1999,
TTK Yay. Ankara 2003, s. 49.

18Vakfiye, 1624, 6/b. 
19Vakfiye, 1624, 2/b. 

‹zzet Mehmet Pafla’n›n Safranbolu kalesindeki
saat Kulesi

Eyüp’te ‹zzet Mehmet
Pafla Tekkesi’nin

Mezarl›¤›
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Vâk›f ‹zzet Mehmet Pafla’n›n vak›fla-
r›n› kurdu¤u y›llar sadaret makam›nda
bulundu¤u ve tevliyet vazifesini bizzat
yürütmesinin mümkün olmad›¤› y›llar-
d›r. Ayr›ca, Osmanl› Devleti bu s›rada iç
ve d›fl gailelerle bo¤uflmaktad›r. Her-
halde sadrazam›n vak›f yönetiminden
daha ziyade mühim iflleri bulunmakta-
d›r. Nitekim bundan dolay› ‹zzet Meh-
met Pafla, vakf›na kurulufl aflamas›nda
Ahmet Aziz Efendi’yi mütevelli tayin et-
mifltir.

‹zzet Mehmet Pafla vakf›n tüzü¤ü
mahiyetindeki vakfiyesinde, kendisin-
den sonra vakf›n kimler taraf›ndan yö-
netilece¤ini de flu flekilde aç›klam›flt›r.
“Bi emrillahi teâlâ sedâ-y› beflâret nü-
mâ-y› irci‘îye lebbeyk zen icâbet oldu-
¤umda halîle-i muhteremim fahru’l-
muhadderât ‘iffetlü ‘ismetlü Nefise Ha-
tun ibnetü Abdullah mütevelliye olub
vazife-i tevliyete mutasarr›f ola ve
ba‘de vefâtihe sulbi evlâd›m›n zükûr-›
ekberi (en büyük erkek evlad›) müte-
velli ola zükûr bulunmaz ise inâs›n ek-
beri (en büyük k›z evlad›) mütevelliye
ola ve evlâd-› evlâd›m ve evlâd-› evlâd-
› evlâd›m›n zükûr-› ekberi batnen ba‘de
batnin mütevelli ola kezâlik butûn-›
mezkûrede dahi zükûr bulunmaz ise
inâs›n ekberi mütevelliye ola zükûr
mevcûd iken inâsdan kimesne müte-
velliye olmaya neûzü billâh min kah-
ru’l-feyyâz ba‘de ink›râzi’l-evlâd hem-
flîrelerim ‘Âyifle Han›m ve Fât›ma Han›-
m›n evlâdlar› ve evlâd-› evlâdlar› ve ev-

lâd-› evlâd-› evlâdlar›n›n zükûr-› ekbe-
ri batnen ba‘de batnin mütevelli ola ve
bunlarda dahi zükûr bulunmaz ise inâ-
s›n ekberi mütevelliye ola ve ba‘de ink›-
raz ‘asebât›m›n ekberi ve ba‘dehüm ev-
lâd-› evlâdlar›n›n ekberi ve ba‘dehüm
‘utekâ ve ‘atîkat›m (azat olmufl köleler)
ve evlâd-› evlâdlar›n›n ekberi batnan
ba‘de batnin ferâ¤at-› asl mütevelli
ola”.20 Burada ilginç bir nokta olarak
flunu belirtmek gerekir ki, ‹zzet Meh-
met Pafla kendisi öldükten sonra kar›s›
Nefise Hatun’un mütevelliye olmas›n›
kurulufl vakfiyesinde belirtmiflti. Ancak
her ne sebeptendir bilinmez, zeyl vakfi-
yede; “Nefise Hatun vakten mine’l-ev-
fât vakf-› mezkûruma mütevelliye ol-
mak caiz olmaya”21 diyerek flart›n› de-
¤ifltirmifl ve kar›s› Nefise’nin kendisi
öldükten sonra kesinlikle mütevelliye
olmamas›n› istemifltir. ‹ki y›lda ne de-
¤iflti aralar›nda ne cereyan etti bilme-
miz kabil de¤ildir. Peki, Nefise Ha-
tun’un mütevelliye olmas› flart› kald›-
r›ld›¤›na göre Pafla’dan sonra yerine
tevliyet ifllerini kim yürütecektir? Di¤er
kar›s› eski sadrazamlardan Halil Hamit
Pafla’n›n k›z› Zübeyde Hatun mu? Yok-
sa en büyük evlad› m›? Gerek Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü’nde, gerekse Baflba-
kanl›k Osmanl› Arflivi’nde yapt›¤›m›z
çal›flmalar sonucu temin etti¤imiz bel-
gelerde kar›s›n›n mütevelliye oldu¤una
dair herhangi bir belge ve/veya bilgiye
rastlayamad›k. Muhtemelen tevliyet en
büyük evlad›na geçmifltir. Zaten yuka-
r›da da belirtildi¤i üzere Nefise’den
sonra sulbünden en büyük erkek evla-
d›n›n mütevelli olmas›n›, erkek evlad›
bulunmaz ise k›zlar›n›n en büyü¤ü ve
onlar›n erkek çocuklar›n›n en büyü¤ü-
nün mütevelli olmas›n›, ancak erkek
çocuklar› dururken k›z çocuklar›n›n
kesinlikle mütevelliye olmamas›n›,
e¤er bu flekilde nesli kesilirse K›z kar-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

20Vakfiye, 1624, 5/a
21Vakfiye, 1624, 14/a 

Eyüp’te ‹zzet
Mehmet Pafla
Tekkesi’nde

müezzin olarak
görev yapan Dervifl
Hasan’›n mezar tafl›
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deflleri Ayfle ve Fatma’n›n en büyük er-
kek çocuklar›na e¤er onlar›n da nesli
kesilirse, akrabalar›na, e¤er onlar›nda
nesli kesilirse azat olmufl kölelerinin
çocuklar›n›n mütevelli olmas›n› flart
koflmufltur. Görüldü¤ü gibi ‹zzet Meh-
met Pafla akla gelebilecek bütün olum-
suz ihtimalleri de¤erlendirmifl ve ona
göre tedbirlerini alm›flt›r. Burada göz-
den kaç›r›lmamas› gereken hususlar-
dan birisi de son flart olarak azatl› kö-
lelerinin çocuklar›n› mütevelli olarak
düflünmesidir. Bir nevi, kendisine ve ai-
lesine hizmet etmifl bu kiflilere karfl›
vefa göstermifltir diyebiliriz. Bu durum
sadece ‹zzet Mehmet Pafla vakf›na has
de¤ildir. Bahaeddin Yediy›ld›z XVIII.
Yüzy›lda Türkiye’de Vak›f Müessesesi
adl› çal›flmas›nda bu flekilde tevliyet
hakk›n› azatl› kölelere b›rakma oran›n›
%10 olarak vermektedir.22

Vakf› idare edecek kiflide yani müte-
velli veya kâimmakâm-› mütevellide bir
tak›m flartlar›n bulunmas› gerekmek-
tedir.

Bedenî ve zihnî faaliyetlerde bulu-
narak vak›f ifllerini idare amac›yla hem
güç, hem de zaman kayb›na u¤rayan
mütevellilerin bu gayretleri karfl›l›¤›n-
da bir maddi karfl›l›kla mükâfatland›r›l-
mas› normaldir. Mütevellinin hak etti¤i
bu maddi karfl›l›¤a “ücret-i nâz›r”,
“malum-› nâz›r”, “ecr-i mütevellî”,
“nan paresi”, “dedem babam ekme¤i”
dendi¤i gibi “vazife-i tevliyet” de de-
nir.23 Mütevellinin ücretini ya vâk›f tak-
dir eder veya bu ücret hâkim taraf›ndan
takdir edilir. ‹nceledi¤imiz vak›fta mü-
tevellinin ve kâimmakam-› mütevelli-
nin alaca¤› ücret vâk›f ‹zzet Mehmet
Pafla taraf›ndan vakfiyede bizzat takdir
edilmifltir: “Vakf› flerifi mezkûruma
mütevelli olanlar yi¤irmi befl akçe vazi-
fe-i tevliyete mutasarr›f ola”.24 Yine bu-
nun d›fl›nda vak›f gelirlerinin fazlas›,

personel giderleri ve masraflar ç›kt›k-
tan sonra 1/3’ü mütevelli veya müte-
velliye bulunan kimseler taraf›ndan al›-
nacakt›r. 1/3’ü ise birinci bat›ndan er-
kek ve k›z çocuklar›na verilecektir. Ge-
riye kalan son 1/3 ise mütevellide vak-
f›n masraflar› için sakl› kalacak, e¤er
artarsa gelecek senenin muhasebesi-
ne gelir olarak kaydedilecektir.25

Mütevellilik ve kaimmakam-› müte-
vellilik makamlar›nda kimlerin bulun-
du¤unu vakfiyelerden, muhasebe ka-
y›tlar›ndan ve tevcihât belgelerinden
ö¤reniyoruz. H. 1210 (M.1796) y›l›nda
haz›rlanan kurulufl vakfiyesinde, kuru-
cu mütevelli olarak Haremeyn-i fieri-
feyn muhasebecisi Ahmet Aziz Efendi’yi
görüyoruz.26 H. 1 Receb 1212 (M.
20.12.1797) tarihli vak›f kitaplar› ile il-
gili bir belgede de Ahmet Aziz Efendi
görünüyor. Ama bu defa görevinde bir
de¤ifliklik göze çarpmakta. Çünkü Ha-
remeyn-i fierifeyn Muhasebecili¤i’nden
Matbah-› Âmire Eminli¤i’ne geçmifl bu-
lunuyor.27 Muhtelif belgelerden uzun
süre ‹stanbul’daki Kâimmakâm-› mü-
tevellili¤i Ahmet Aziz Efendi’nin yürüt-
tü¤ü anlafl›l›yor.28 Burada dikkatimizi
çeken bir husus, baz› belgelerde Ah-
met Aziz Efendi’nin alt›nda mütevelli,
baz› belgelerde ise kâimmakam-› mü-
tevelli yazmaktad›r. Atina’da Hac› Meh-
met ‹zzet Pafla evkaf›na ba¤l› Arakl›
çiftli¤indeki bu¤day ve arpa hâs›lat›n›
buradaki mülklerin müdürü Hayrullah
Efendi ‹stanbul’daki mütevelli Ahmet

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

22Bahaeddin Yediy›ld›z;
XVIII. Yüzy›lda Türkiye’de Vak›f
Müessesesi, TTK. Yay. Ankara
2003. 

23Ahmet Akgündüz, Vak›f
Müessesesi, OSAV ‹stanbul
1996, s. 320; Ömer Demirel;
Sivas fiehir Hayat›nda
Vak›flar›n Rolü, TTK. Yay.
Ankara 2000, s. 144. 

24Vakfiye, 1624, 4/b.
25Vakfiye, 1624, 14/a.
26Vakfiye, 1624, 1/b
27BOA, EV. HMH, nr, 7392. 
28BOA, EV. HMH, nr, 7582;

BOA, Cevdet Evkaf, nr, 1473;
2549; 2550; 3736; 6155; 6960;
13787; 13797. 

Eyüp’teki Tekke’nin bugünkü harap görünümü
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Aziz Efendi’ye gönderiyor. H. 1215 (M.
1800-1801) tarihli bu belgeden ‹zzet
Mehmet Pafla’n›n Atina’daki mülkleri
için bir müdür tayin etti¤ini ö¤reniyo-
ruz.29 Son olarak H. 1242 (M. 1826-
1827) tarihinde vakf›n mütevellisi ola-
rak Mehmed Emin görünmektedir.

Mütevelli, yönetim mekanizmas›n›n
bafl› olmakla birlikte, vakf›n geniflli¤i,
hizmet alanlar›n›n ve fonksiyonlar›n›n
çeflitlili¤i düflünüldü¤ünde, bütün bun-
lar›n alt›ndan tek kiflinin kalkamayaca-
¤› anlafl›l›r. Yani, mütevelli, do¤rudan
maiyetinde bulunan baz› yard›mc› ele-
manlarla belirli iflleri görmektedir.30

Mütevellinin do¤rudan ilgilenmesi ge-
reken ifllerin bafl›nda, külliye gelirleri-
nin tasarrufu ve bu tasarruf s›ras›nda
ortaya ç›kan yaz›flmalar›n zapt edilme-
si geliyordu. Bu konuda, kendisinin sa¤
kolu diyebilece¤imiz vak›f kâtibinden
faydalanmaktayd›. Vak›f elemanlar›
aras›nda yetkileri ve sorumluluklar› en
fazla olan elemanlar›n bafl›nda gelen
vak›f kâtibi, müessesenin bütün yaz›fl-
malar›n› üstlenmifl durumdad›r.31

b. Kâtip
Vâk›f vak›fta kitabet ifllerini yürüte-

cek kimsenin kitabet ifllerinde mahir
olmas›n› istemifltir. Yani iflleri yürüte-
bilecek nitelikte bir eleman›n çal›flt›r›l-
mas›n› flart koflmufltur. ‹stanbul’daki
vak›fta kitabet ve cibâyet ifllerinde ayr›
ayr› kifliler görevlendirilmifl, ‹stan-
bul’daki kâtibin kesinlikle Safranbo-
lu’daki vak›f ifllerine müdahale etme-
mesini, yine ayn› flekilde Safranbo-
lu’daki kâtibin de ‹stanbul’daki ifllere
kar›flmamas›n› istemifltir.32 ‹stan-
bul’daki kâtip, befl akçe yevmiye ala-
cakt›r.33 ‹lk vakfiyede 5 akçe yevmiye
verilmesi öngörülen ‹stanbul’daki kâti-
be on akçe daha zam yap›larak yevmi-
yesi toplam on befl akçeye ç›kar›lm›fl-

t›r.34 Hac› Mehmet ‹zzet Pafla evkaf›n›n
H. 1210 senesinden 1213 senesi gaye-
sine kadar varidat ve masar›fat›n› ma-
tazamm›n muhasebe defterinde vak›f
kâtibi olarak Esseyyid Ali R›f’at’›n imza
ve mührü var.35 Ali R›f’at’›n ‹stan-
bul’daki vakf›n kâtibi oldu¤unu düflü-
nüyoruz. 1212 tarihli bir baflka belge-
den Mustafa Halife bin Ali’ye kitabet ve
cibâyet görevinin tevcih edildi¤ini anl›-
yoruz.36

c. Câbi
Kâtip kelimesi toplum taraf›ndan

çok iyi bilinen, hâlâ günümüzde de öne-
mini ve anlam›n› yitirmemifl bir kelime
oldu¤undan aç›klamaya ihtiyaç duyma-
d›k. Ancak câbî bugün kullan›lan bir
kavram de¤ildir. Akademik camian›n
d›fl›ndakilerin bilmemesi ihtimal dâhi-
lindedir. Bundan dolay› aç›klanmas›n-
da fayda vard›r. K›saca, vakf›n tahsilda-
r› demektir. Ömer Hilmi Efendi’ye göre;
“Reflid umur ve mesâlihe vâk›f olup
fler’ ve akl›n hilâf›na mal›n› sarf ve is-
raftan tevakki eden kimsedir”.37 2762
say›l› Vak›flar Kanunu’nun 22. maddesi
câbîlik hizmetini kald›rm›fl, ancak bü-
yük vak›flarda Umum Müdürlü¤ün izni
ile kâtip ve tahsildar kullan›lmas›na
müsaade edilmifltir.38

Câbîlerin statüleri, özellikleri ve üc-
retleri vakfiyelerdeki hükümlerle belir-
lenir. Câbîlerin yapt›¤› ifle cibâyet de-
nirdi. Para iflleriyle u¤raflmalar›, vak›f-
lar›n idaresinde s›k s›k görülen suiisti-
mallerde câbîleri ön plana ç›karm›flt›r.
Vak›flar›n ço¤almas› ve sistemdeki
muamelelerin karmafl›kl›¤› nedeniyle
câbîlerin isimleri birçok yolsuzlu¤a da
kar›flm›flt›r.39

Vakfiyede, câbî tayin olunacak kifli-
nin fenn-i hesâb da mahir olmas› isten-
mifltir. ‹stanbul’daki câbî dört akçe yev-
miyeye, iki akçede ihbariyeye mutasar-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

29BOA, EV. HMH, 7582. 
30Fahri Unan; Kuruluflundan

Günümüze Fatih Külliyesi, TTK
Yay. Ankara 2003, 168–169. 

31A.g.e, s. 169–170.
32Vakfiye, 1624, 5/a
33Vakfiye, 1624, 5/a. 
34Vakfiye 1624, 14/a. 
35BOA, Cevdet Evkaf, nr,

5002. 
36BOA, Cevdet Evkaf, nr,

1473. 
37Ömer Hilmi, ‹thâfü’l-ahlâf

fî Ahkâmi’l-evkâf, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü Yay›nlar›, Ankara
1977, s. 14. 

38Ali Himmet Berki; Ist›lah
ve Tâbirler, Ankara 1966, s. 9. 

39Mehmet ‹pflirli, “Câbi”,
TDV‹A, Cilt VI, ‹stanbul 1992, s.
529–530. 
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r›f olacakt›r. Tabiî ki ‹stanbul’daki câbî
ve Safranbolu’daki câbî birbirlerinin ifl-
lerine müdahalede bulunmayacaklar-
d›r.40 Vâk›f, ücretinin az geldi¤ini düflü-
nerek alt› akçe yevmiye alan ‹stan-
bul’daki câbîye dört akçe daha zam
yapm›fl ve yevmiyesini on akçeye ç›kar-
m›flt›r.41 ‹stanbul’daki vak›fta kitâbet ve
cibâyet iflleri farkl› ödeneklerle ayn› ki-
fliye tevcîh edilmifltir, desek yan›lm›fl
olmay›z. Yukar›da da belirtti¤imiz üze-
re  Mustafa Halife bin Ali hem kâtip
hem de câbi olarak göreve atanm›fl-
t›r.42

d. ‹mam
Cami görevlileri aras›nda en büyük

sorumluluk, “imam” ad› verilen kimse-
ye aittir. ‹mamlar›n yetki ve sorumlu-
luklar› Osmanl› döneminde bugünküne
nazaran çok daha geniflti. Yani imamlar
Osmanl› flehirlerinin sosyal ve toplum-
sal hayat›nda önemli bir yere sahipti.
Osmanl› mahallesindeki en önemli kifli
“imam”d›r desek yanl›fl bir yorum yap-
m›fl olmay›z. Zira yabanc›lar›n mahal-
leye gelifl ve gidiflleri onun bilgisi dâhi-
linde olurdu. Ülkemizde 1829 senesin-
de muhtarl›k teflkilat› kurulana kadar
mahallenin mülki ve beledi amiri yani
yöneticisi olan imamlar, ayn› zamanda
kad›’n›n bir nevi temsilcili¤ini de yap›-
yorlard›. ‹mamlar›n göreve atanmalar›
bizzat padiflah berat› ile olurdu.43

‹zzet Mehmet Pafla, kurulufl vakfi-
yesinde, cami-i flerif için; itikad› sa¤-
lam, namaz meselelerinde âlim, sesi
güzel, k›raat› düzgün ve sâlih bir kim-
senin imam olarak görevlendirilmesini
flart koflmufltur. ‹zzet Mehmet Pafla,
Eyüp’e ba¤l› Servi Mahallesi’nde yap-
t›rd›¤› zaviyesi dâhilinde olan camii fle-
rifte görev yapmas›na izin verilmifl olan
imama, imamet vazifesi için günlük on
sekiz akçe, hitabet vazifesi için ise, on

bir akçe olmak üzere toplamda yirmi
dokuz akçe ücret verilmesini flart kofl-
mufl, ayr›ca vâk›f, camii flerifin hitabeti-
nin imam olanlara flart oldu¤unu, bu
görevlerin baflka baflka kimselere ve-
rilmemesi gerekti¤ini flarta ba¤lam›fl-
t›r.44

Vâk›f›n, kendi kurdu¤u vak›flar d›-
fl›ndaki selâtin camilerinde görev ya-
pan personele de pay ay›rd›¤›n› görüyo-
ruz. Bunlardan, Hz. Ebû Eyyüb El-En-
sâri Camii flerifinde imam olanlar, tür-
bede yap›lan dualarda ‹zzet Mehmet
Pafla’n›n ma¤fireti ve selameti için de
dua edecekler, buna mukabil, camide
görev yapan üç imam befler akçe yev-
miyeye mutasarr›f olacakt›r.45

Pafla’n›n yapt›rd›¤› Eyüp’te Servi
Mahallesi’ndeki zaviye dâhilinde görev
yapan imamlar ile ilgili bilgilere de
rastl›yoruz. H. 1214 (M.1799-1800) y›-
l›nda Süleyman Efendi bin Mehmed gö-
revini iki seneden beri terk etti¤i için
yerine Elhâc Esseyyid Abdülhâdî ibn
Esseyyid Ahmed getirilmifltir.46 H. 1235
(M. (1819-1820) tarihinde Hâf›z ….., H.
1283 (M. 1866-1867) y›l›nda Haf›z Sü-
leyman Efendi bin Ahmed, bunun ölü-
münden sonra da zâviyenin fleyhlerin-
den Mehmed Saîd Efendi’ye H. 1326 (M.
1908) tarihinde imâmet ve 1327 (M.
1909) y›l›nda hitâbet vazîfesi tevcîh
olunmufltur.47

‹zzet Mehmed Pafla Eyüp Sultan Ca-
mii flerifinde görev yapan imamlara
türbede kendisine de dua etmeleri için
befl akçe yevmiye verilmesini flart kofl-
tu¤unu yukar›da söylemifltik. Bu
imamlardan imâm-› sânînin Abdullâh
Efendi ‹bn Sâlih oldu¤unu ö¤reniyo-
ruz.48 Vakf›m›za ait bir muhasebe kay-
d›ndan Hz. Hâlid Camiinin üç imam›na
befler kurufl verildi¤ine dair bilgiye
rastlad›k.49 Bu durum vakfiye flart› ve
elimizde bulunan vakfiyeyi do¤rulayan
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40Vakfiye, 1624, 5/a. 
41Vakfiye, 1624, 14/a. 
42BOA, Cevdet Evkaf, nr,

1473.
43Ziya Kaz›c›; Osmanl›

Vak›f Medeniyeti,  Bilge
Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2003, s.
164–166. 

44Vakfiye, 1624, 5/b. 
45Vakfiye, 1624, 13/b. 
46BOA, Cevdet Evkaf, nr,

6536.
47VGMA, Defter No: 129,

Sayfa No: 42. 
48BOA, Cevdet Evkaf, nr,

13787. 
49BOA, EV. HMH, nr, 7396. 
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belgelerle farkl›l›k arz etmektedir.50

Bu farkl›l›k Ebu Eyyüb El-Ensâri’nin
as›l ad›n›n Hâlid olmas›ndan kaynak-
lanm›flt›r. Yani Hz. Halid ile Ebû Eyyûb
El-Ensâri ayn› kiflidir.

Böylece ‹zzet Mehmed Pafla Vak-
f›’nda görev alacak imamlar›n ne gibi
niteliklere sahip olmas› gerekti¤ini,
hangi görevleri yapt›¤›n›, ne kadar üc-
ret ald›¤›n› ve tespit edebildi¤imiz ka-
dar›yla vak›ftan ücret alan imamlar›n
isimlerini belgeler ›fl›¤›nda ortaya koy-
maya çal›flt›k.

e. Müezzin
Câmilerin vazgeçilmez elemanla-

r›ndan birisi de hiç kuflkusuz müezzin-
lerdir. ‹zzet Mehmet Pafla’n›n vakfiye-
lerinde müezzinler ve onlar›n görevleri
ile alacaklar› ücretlere dair oldukça
genifl malumatlar vard›r diyebiliriz. 
Eyüp’teki zaviye dâhilindeki camide; al-
t› akçe vazife ile bir kifli müezzin-i ev-
vel, üçer akçe vazife ile kayy›m ve fer-
rafll›k yapacak ve toplamda on iki akçe-
ye mutasarr›f olacakt›r. Bir baflka kim-
se de befl akçe vazife ile müezzin-i sâ-
nî olacakt›r. Yine ayn› kifli, üç akçe vazi-
fe ile bevvâb-› zaviye, iki akçe vazife ile
bevvâb-› cami olacak ve toplamda on
akçeye mutasarr›f olacakt›r.51

Zeyl vakfiyeye göre, burada görev
yapan müezzin-i evvel ve müezzin-i sâ-
nînin durumunda herhangi bir de¤iflik-
lik olmam›flt›r. Bunu muhasebe defter-
lerindeki kay›tlar da do¤rulamaktad›r.
Yukar›da belirtildi¤i üzere Eyüp’teki
hayratta görev yapan imam›n duru-
munda da bir de¤ifliklik olmam›flt›. An-
cak 1213 tarihinde haz›rlanan yeni bir
zeyl vakfiyede, hem Safranbolu’daki
camide görev yapan müezzin-i evvele
hem de, buradaki camide görev yapan
müezzin-i evvele ikindi namaz›ndan
önce okuyaca¤› Fetih ve üç ‹hlâs sure-

leri ve dua için befl akçe yevmiye daha
vermifltir.52

‹zzet Mehmet Pafla ‹stanbul’daki en
önemli selâtin camilerinden olan Sü-
leymaniye cami-i flerifinde görev yapan
müezzin-i evvele de vak›f gelirlerinden
pay ay›rm›flt›r. Süleymaniye camiinde
müezzin-i evvel olan kimse, ikindi na-
maz›ndan önce Fetih suresi ile üç defa
‹hlâs suresini k›raat edecek ve sevab›n›
Kanunî Sultan Süleyman’›n ve vâk›f ‹z-
zet Mehmet Pafla’n›n ruhuna hediye
eyleyecek ve kendisine vakf›n gelirle-
rinden on akçe verilecek ve bu durum
vakfiyenin flartlar› aras›na girecektir.53

Fatih caminde görev yapan müez-
zin-i evvelde, ikindi namaz›ndan önce
Fetih suresi ile üç defa ‹hlâs okuyacak,
buna mukabil vak›f gelirlerinden befl
akçe yevmiye alacak, bu durum vakfi-
yenin flartlar› aras›na girecek ve daha
sonra bu camide görev yapacak olan
bütün müezzin-i evveller bu flarttan
faydalanacaklard›r.54 Ayn› flekilde vâk›f
‹zzet Mehmet Pafla Yavuz Sultan Selim
camiinde görev yapan müezzin-i evvele
de 5 akçe verilmesini flart koflmufltur.55

Fatih, Yavuz Sultan Selim ve Süleyma-
niye Camileri ile Eyyüb Sultan Cami-
i’nde bu sultanlarla birlikte her gün ‹z-
zet Mehmet Pafla’n›n ad›n›n da hay›rla
yâd edilmesi hiç kuflkusuz Pafla’ya bü-
yük bir sayg›nl›k kazand›rm›flt›r.

fiimdi de ‹zzet Mehmet Pafla Vak-
f›’ndan ücret alan müezzinlerin kimler
oldu¤unu tespit etmeye çal›flal›m.
H.1253 y›l›nda Süleymaniye camiinde
müezzinlik görevi Seyyid Haf›z Süley-
man Efendi bin Halil’e tevcih edilmifl.56

Servi Mahallesi’ndeki zaviyenin içinde-
ki camide müezzin-i evvel Abdurrah-
man Halife bin Halil çocuksuz olarak
vefat etmifl oldu¤u için bunun yerine
imtihanla Mustafa Efendi bin Feyzullah
al›nm›flt›r.57 ‹zzet Pafla tekkesinin ya-
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50Vakfiye, 1624, 13/b. BOA,
Cevdet Evkaf, 13787.

51Vakfiye, 1624, 5/b. 
52Vakfiye, 1624, 16/b. 
53Vakfiye, 1624, 13/b. 
54Vakfiye, 1624, 16/a
55Vakfiye 16/a-b. 
56VGMA, Defter No: 129,

Sayfa No: 42.
57BOA, Cevdet Evkaf, nr,

3334. 
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n›ndaki mezarl›ktaki tarihsiz bir mezar
tafl›nda Hasan adl› bir derviflin müezzin
oldu¤unu tespit ettik.

f. fieyh-i Tekke
‹zzet Mehmet Pafla’n›n vakf›yla ba¤-

lant›l› iki tane tekke vard›r. Bunlardan
birisi Safranbolu’daki Burun Sandal
mevkiinde bulunan Halvetiye tekkesi,
di¤eri ise bizzat kendisinin infla ettirdi-
¤i ‹stanbul Eyüp’teki Nakflibendî tekke-
sidir. Bu tekkelerin fleyhleri de vakf›n
gelirlerinden faydalanmaktad›rlar. 

Burada öncelikle fleyh kelimesini
anlamaya çal›flal›m. “fieyh, din ve fleri-
at› müritlerin kalplerinde yerlefltiren
kimsedir. Allah’›n kullar›n› Allah’a ve
Allah’› da kullar›na sevdiren ve Allah’›n
kullar›n›n en sevgilisi olan kimsedir”58

diye tarif edilmektedir.
‹zzet Mehmet Pafla zeyl vakfiyede,

Eyüp’te yapt›rd›¤› Nakflibendî zaviyesi-
ne mürflid-i kâmil, âlim, âmil, zâhir ve
bât›n› bilen, meflâyih-i Nakflibendi-
ye’den bir kimsenin fleyh olmas›n› ve
günlük on sekiz akçe meflihat için, on
sekiz akçe de duâgû için olmak üzere
günlük otuz alt› akçeye mutasarr›f ol-
mas›n› istemifltir. Zikredilen zaviyede
fleyh olan Ömer R›zâî Efendi dâr-› be-
kâya intikal edince, irflâda kadir bir ev-
lâd›na terk ederse, evlâd›n›n erfled ve
ekberine verilmesini, e¤er evlâd› bu-
lunmaz ise zikredilen Nakflibendî tari-
kat›ndan ifle müstahak birisine veril-
mesini, bu tarikat d›fl›ndan kimseye ve-
rilmemesini flart koflmufltur. Yine vâk›f
zaviyede fleyh olanlara Ramazan ay›
bafllang›c›nda üçer defa on sekiz ku-
rufltan elli dört kurufl Ramazaniye ve-
rilmesini istemifltir.59 Eyyûb Sultan’da
bulunan tekkede vakf›n gelirlerinden
ilk pay alan kiflinin fieyh Ömer R›zâî
Efendi oldu¤unu görüyoruz.60 H.1242
tarihli bir belgede Mehmed Bahâeddin

Halife’nin dâr-› bekâya intikâl etti¤i için
yerinin boflald›¤›, bundan dolay› yerine
erbâb-› istihkâktan birâderleri Meh-
med Kadri ve Abdülkâdir Halifelere
tevcîh edilmesi ve ellerine ayr› ayr› be-
rât verilmesi istenmifl ve netice itiba-
riyle olumlu cevap al›nm›flt›r.61 H.1326
ve H.1327 y›llar›nda imâm ve hatip tayin
edilen Mehmed Said Efendi hem bu gö-
revleri hem de fleyhlik görevini yürüt-
müfltür. Böylece zâviye tarihinde görev
yapm›fl fleyhleri tespit etmifl oluyoruz. 

g. Râh-âbî
Suyollar›n›n bak›m ve onar›m›ndan

su-yolcular› yani râh-âbî sorumluydu.
Bunlar, eskiyen, hasar gören veya bo-
zulan su-yolunu ba¤l› olduklar› maka-
ma bildirirler ve yap›lacak harcaman›n
hesaplanmas›ndan sonra onar›ma bafl-
larlard›. Su-yollar›n›n bak›m ve onar›m
harcamalar› için de vak›f bütçelerinden
bir pay ayr›l›rd›. ‹zzet Mehmet Pafla
vakf›ndan da râh-âbîlere bir pay ayr›l-
d›¤›n› görüyoruz.62 Râh-âbîler bilgi ve
beceri sahibi çal›flkan kimselerdi. 

Vâk›f Eyüp’teki hayrat› içinde befl
akçe vazife ile bir râh-âbî görevlendir-
mifltir.63 Ancak râh-âbîlerin görevleri
ve nitelikleri hakk›nda bir aç›klama
yapmam›flt›r. Maalesef buradaki râh-
âbîlerin kimler oldu¤unu tespit edecek
belgeler günümüze intikal etmemifltir.

Sonuç
Bu tebli¤ ‹zzet Mehmet Pafla’n›n

Eyüp’teki hayrat› ve bu hayrattan istifa-
de eden personeli ile s›n›rl› tutulmufl-
tur. Hâlbuki Pafla’n›n Manisa ve Saf-
ranbolu’da da hay›r eserleri ve bu eser-
lerin giderlerini karfl›layacak oranda
gelir kaynaklar› vard›r. Bunlar çal›fl-
man›n kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.

Osmanl› Devleti’nde vak›flar› kurma
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58M. Zeki Pakal›n;
Osmanl› Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlü¤ü, Cilt. III,
MEB, ‹stanbul 1993, s. 346. 

59Vakfiye, 1624, 13/b. 
60BOA, Cevdet Evkaf, nr,

1473. 
61BOA, Cevdet Evkaf, nr,

28.011.
62Abdullah Martal; “XVI.

Yüzy›lda Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nda Su Yolculuk”,
Belleten, Say› 205, TTK Yay.
Ankara 1989, s. 1597

63Vakfiye, 1624, 5/b. 
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oranlar› devlet adamlar› yani “askeri”
diye tabir etti¤imiz zümre lehinedir. ‹z-
zet Mehmet Pafla da bu askeri zümre-
nin en üst makam›n› iflgal etmifl bir ki-
fli olarak imparatorlu¤un çeflitli yerle-
rinde vak›flar kurmufl ve vak›flar› için
gelir kaynaklar› oluflturmufltur. Üst dü-
zey devlet adamlar›n›n görevlerinden
al›nmalar› ile mallar›n›n müsadere
edilmesi uygulamas› kuflkusuz vak›f-
laflma oran›n›n h›z›n› art›rm›flt›r. Bizzat
üzerinde çal›flt›¤›m›z ‹zzet Mehmet Pa-
fla’n›n da özel mülkleri görevinden az-
ledilince müsadere edilmifl, yaln›zca
kurdu¤u vak›flar›n mülkiyeti istisna tu-
tulmufltur. Ancak burada flu hakk› tes-
lim etmek gerekir ki, müsadere siste-
minin vak›flaflmay› h›zland›rd›¤›n› söy-
lememiz, mallar›n› müsadereden kur-
tarmak için vak›f kurdu¤u anlam›na
gelmez. Bunun en büyük ispat› ‹zzet
Mehmet Pafla’n›n Manisa’da kurdu¤u
Küçük Cami vakf›, onun görevinden az-
ledildikten sonra kurdu¤u bir vak›ft›r.
E¤er vak›f kurmaktaki amac› mallar›n›
müsadereden kurtarmak olsayd›, her-
halde azledildikten sonra vak›f kurma-
y› düflünmezdi. 

Son söz olarak flunu söylemek iste-
rim ki, bundan 210 y›l önce kurulmufl
olan ‹zzet Mehmet Pafla vakf›n›n hay›r
eserleri yaln›zca Müslümanlara de¤il
insanl›¤a hizmetini sürdürmektedir.
Safranbolu ve Manisa’daki camide iki
yüzy›ld›r Müslümanlar huflu ile ibadeti-
ni yerine getirirken, yine tarihi ve turis-
tik bir flehir olan Safranbolu’daki çefl-
menin buz gibi sular›ndan her milletten
ve dinden insanlar istifade etmektedir.
Ancak Eyüp’teki tekke ve câmi maale-
sef bugün harap durumdad›r. Temen-
nimiz ‹zzet Mehmet Pafla’n›n büyük
mebla¤lar ödeyerek yapt›rd›¤› bu ese-
rin asl›na uygun olarak yeniden infla
edilmesidir. 
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BELGE: 1
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Osmanl› Türkleri’nin, bir konuda bi-
linenlerin tekrar›yla karfl›lafld›klar› va-
kit s›kça kulland›klar› bir tâbir vard›r:
“Mâlûmu îlâm etmek”. Huzûrunuza ge-
tirdi¤im konu da böyle olmakla bera-
ber, dâima kar›fld›r›lan bir hususda,
hakk›n teslîmi maksad›n› tafl›makda-
d›r.

Eyübsultan’da ve civâr›nda ‹stan-
bul’u VII.yüzy›lda feth için gelmifl olan
sahâbenin kabirleri bulunmakda-
d›r;bunlara ve kitâbelerine dâir neflri-
yat da mevcuddur. Fakat bu  neflriyatda
an›lan kitâbelerin hattat› olarak Yesârî-
zâde Mustafa ‹zzet Efendi’nin (1770?-
1849) ad› verilmekdedir. Asl›nda bu ki-
tâbeleri yazan›n ad› da Mustafa ‹z-
zet’dir amma, bu kifli, Kad›asker Mus-
tafa ‹zzet Efendi (1801-1876) olarak ta-
n›n›r. Kendisi, ta’lîk hatt›nda Yesârîzâ-
de’nin ö¤rencisidir ve hocas›n›n vefâ-
t›nda 48 yafl›ndad›r.

Ayn› ismi tafl›d›klar› halde ayn› ça¤-
da eser veren iki san’atkâr›n, imzâ ko-
yarken farkl› davranacaklar› flübhesiz-
dir. Bizim konumuzda da, hoca duru-
mundaki Mustafa ‹zzet Efendi dâima
sat›r hâlinde yazd›¤› imzâlar›nda âile
lakab› olan Yesârîzâde’ye isminin ba-
fl›nda yer verir (Resim:1). Hattâ ismine
yer bulamazsa sadece Yesârîzâde’yle
iktifâ eder. Ö¤rencisi olan Mustafa ‹z-
zet ise, hocas›ndan tefrîk edilebilmek
için -ta’lîk hatt›nda pek âdet olmasa
da- kendisine istifli bir imzâ tertîble-
mifldir (Resim:2).

Gerek Eyübsultan, gerek sahâbeler
konusunda arafld›rma yapanlar imzâ

fark›n› gözö-
nüne alma-
d›klar›ndan,
bu isimlerin
kar›fld›r›lma-
s› keyfiyeti
günümüze-
dek süregel-
mifldir. Kitâ-
be metinleri-
nin neflrinde
de yanl›fl okumadan kaynaklanan hatâ-
lar görüldü¤ü için, makalemizde, sahîh
okunufluyla bu metinler de resimleri-
nin yan›nda yer alacakd›r.

Kad›asker Mustafa ‹zzet Efendi’ye
dâir flimdiye kadar çok neflriyatda bu-
lunulmufl olmakla beraber1, geçen y›l
yeniden kaleme ald›¤›m›z bir hâl tercü-
mesini bu vesîleyle aktarman›n yerinde
olaca¤› kanaatini tafl›yoruz.

1216/1801’de Tosya’da do¤an
san’atkâr›m›z›n babas› Bostano¤ullar›
âilesinden Seyyid Mustafa A¤a’d›r. Bâz›
kaynaklarda Bostan yerine Destbân ve-
ya Destân yaz›lmakla berâber, o zama-
n›n Tosya nüfus defterlerinde bu lakab-
lara rastlanmamakdad›r. Kadiriyye ta-
rîkatinin Rûmiyye kolunun kurucusu
oldu¤u için “Pîr-i Sânî” unvân›yle an›-
lan fieyh ‹smail Rûmî’nin (ö.1631) to-
runlar›ndan olan annesi, henüz çocuk
yafl›nda yetim kalan o¤lunun istîdâd›n›
sezerek, tahsîl için ‹stanbul’a gönder-
me imkân›n› buldu. Küçük Mustafa, an-
nesinin akrabas›ndan bir müderrisin
yard›m›yla Fatih’deki Baflkurflunlu
Medresesi’ne al›nd›. Burada Arabça ve
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Resim 1: Yesârîzâde Mustafa ‹zzet Efendi’nin celî ta’lîk kitâbelerindeki imzâ sat›r›

Resim 2: Kad›asker
Mustafa ‹zzet

Efendi’nin celî ta’lîk
kitâbelerinde

görülen istifli imzâ
flekli
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dînî ilimler tahsîline bafllad›. Ayr›ca Kö-
mürcüzâde Hâf›z Mehmed Efen-
di’den(ö.1835?) dînî mûs›kî ö¤reniyor-
du. Sultan II. Mahmud’un (saltana-
t›:1808-1839) musâhiblerinden olan
Kömürcüzâde, pâdiflâh›n Bahçeka-
p›’daki Hidâyet Câmii’ne 1229 y›l› fia-
ban ay›n›n ilk cuma günü (22 Temmuz
1814) selaml›k merâsimi için geliflinde,
talebesi Mustafa’ya evvelden meflk et-
di¤i bir na’t-i flerîfi okutdu. Kendisi de
mûs›kîflinâs olan Sultan II. Mahmud,
henüz 13 yafl›ndaki bu çocu¤un pek la-
tîf olan sesini ve tavr›n› be¤enerek na-
mazdan sonra yan›na ça¤›rt›p takdîrle-
rini bildirdi; terbiyesine îtinâ gösteril-
mesini yan›ndakilerden ›srarla istedi.
Ancak hem mevzûat, hem de yafl›n›n
ufak oluflu, Mustafa’n›n do¤rudan do¤-
ruya Enderûn-› Hümâyûn’a kabûlüne
müsâid de¤ildi. Bu sebeble, onun, Si-
lâhdar Ali Pafla’n›n (ö.1829) dâiresinde
yetifldirilmesine karar verildi. Burada
gördü¤ü s›k› bir tahsîl ve terbiye esna-
s›nda hüsn-i hat ve mûs›kî dersleri de
ald›. 

Üç y›l sonunda, Ali Pafla’n›n dâire-
sinden Galata Saray›’na nakledilen
genç Mustafa’n›n bu devresi  için belge
vasf› tafl›yan, ibtidâî seviyede sülüs-ne-
sihle yaz›lm›fl bir k›t’ada (Resim:3) r›ka’
hatt›yla flu imzâs› görülmüfldür: “Sev-
vedehu’s-Seyyid Mustafa’l-‹zzetî fî Sa-
rây-› Galata, be-hâne-i ser, 23 Rebî-
ulevvel 1233 (31.1.1818)”. fiu hâle göre,
bu tarihden daha önce, belki Ali Pafla

dâiresindeyken sülüs-nesih-r›ka’ hat-
lar›ndan icâzetini Çömez Mustafa  Vâs›f
Efendi’den (ö.1853) alm›fl ve kendisine
mahlas olarak da ‹zzetî verilmifldir; bu
icâzetnâme zaman›m›za gelmifl de¤il-
dir. Onun Mustafa ‹zzetî imzâs›yla
1245/1829 tarihli bir k›t’as› da görül-
müfldür. Sonradan nisbet edât›n› at›p
mahlas›n› ‹zzet’e çevirdi¤i anlafl›l›-
yor.Üç y›l sürecek tahsîli s›ras›nda Ga-
lata Saray›’n›n “hâne-i ser” olarak ad-
land›r›lan son s›n›f›na do¤rudan al›nd›-
¤›, yukardaki imzâs›yla anlafl›lan Seyyid
Mustafa ‹zzet, 1235/1820 y›l›nda Ende-
rûn-› Hümâyûn’a kabul edildi¤i zaman
ondokuz yafl›nda, dînî ve idârî sâhalar-
daki birikimlerinin yan›s›ra, dâvudî se-
siyle mükemmel icrâkâr, neyzen ve
hattat olarak yetiflmifl bir gençdi. Sa-
ray’da Hammamîzâde ‹smail Dede
Efendi’den (1778-1846) fiâkir A¤a’ya
(1779-1841) kadar devrin en büyük mû-
sikî üstâdlariyle beraber bulundu. Ser-
müezzinlik vazîfesinin d›fl›nda, sesi ve
neyi ile huzur fas›llar›na ifltirâk etdi.
Onun ney üflemekde nelere kadir oldu-
¤unu gösteren bir hâdiseyi yeri gelmifl-
ken aktaral›m.Bunu, merhum Tanburî
Refik Fersan (1893-1965), 1907 y›l›nda
Yenikap› Mevlevîhânesi’ne gitdi¤i vakit
karfl›lafld›¤› çok yafll› bir zât›n, babas›n-
dan naklen anlatd›¤›n› yaz›yor2:  Her-
halde 1828 y›l›nda, Sultan II.Mahmud,
Bat› mûs›kîsinin Osmanl› topraklar›nda
da ihyâs›n› sa¤lamak üzere –aralar›nda
Donizetti’nin (1788-1856) de bulundu-
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Resim 3: Mustafa Efendi’nin
henüz 17 yafl›ndayken ‹zzetî

mahlas›yla imzâlad›¤›
1233/1818 tarihli sülüs-nesih
k›t’as› (Kubbealt› Akademisi
Kültür ve San’at Vakf› kolek-

siyonu)
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¤u- birkaç hristiyan hocay› ‹talya’dan
getirtir. Ömürlerinde Türk mûs›kîsi
duymam›fl olan bu zevâta Enderûn’daki
saz ve ses san’atkârlar›n› dinletmek
arzûsunu duyan Pâdiflâh, Mustafa ‹zzet
Efendi’den de ney ile taksîm etmesini
ister. ‹zzet Efendi, taksîminin bu yaban-
c›lar üzerindeki tesîrini de gözleriyle
tâkîb ederek, gezindi¤i ilk makam›n ka-
râr›nda onlar›n uykuya dald›¤›n›; geçdi-
¤i ikinci makamda âh edip a¤lad›klar›-
n›, üçüncüsünde kat›larak güldüklerini
görür ve taksîmini girifl makam›nda bi-
tirir.

Sultan Mahmud yabanc› mûs›kîfli-
naslara bu ney taksîmi hakk›ndaki inti-
bâlar›n› sordu¤unda, bir fley anlama-
d›klar›n›; ibtidâî, ›slâha muhtac, basit
bir mûs›kî olarak kabûl etdiklerini söy-
lerler.Asl›nda halim-selim ve mütevâz›
bir zât olan Mustafa ‹zzet Efendi bu be-
yân üzerine, çileden ç›karak der ki:
“Pâdiflâh›m! Bu adamlar›, kulunuz, in-
san zannetdim. Me¤erse yanl›fl telakkî
etmiflim. Kendilerini mûs›kîmizin bü-
yüleyici kudretiyle uyutdum, a¤latd›m,
güldürdüm. Geçirdikleri istihâlelerin
fark›nda olmayanlara insan denilmez!”
Sultan Mahmud bu sözleri onlara ay-
nen tercüme etdirdi¤inde, ak›llar› bafl-
lar›na gelen yabanc›lar, yerlerinden f›r-
lay›p ‹zzet Efendi’nin ellerine sar›larak
tebrîk ederler ve: “Mûs›kînizin ‹lâhî
kudreti karfl›s›nda biz kendimizi kay-
betdik. Kendimizi idrâkden âciz bir hal-
deydik. Deminki kusûrumuzu afv buy-
run, bizi mâzûr görün. Mûs›kîniz, insa-
n› ilk nazarda câzibesine kapd›ran,
kendine meftûn eden, çileden ç›karan,
a¤latan, güldüren ‹lâhî bir mûs›kî...
Sanki Allah’›n sesi... Baflka bir diyece-
¤imiz yokdur” diyerek hakîkati îtirâf
ederler. ‹zzet Efendi’nin pâdiflâh huzû-
runda ecnebî üstâdlar› uyutmas›, gül-

dürmesi, a¤latmas›, o anda makamât›n
ona göre seçilmesini bilmesindendir.

Mustafa ‹zzet Efendi’nin ta’lîk hatt›-
n› Enderûn’da Yesârîzâde’den hangi ta-
rihde meflk etme¤e bafllad›¤› ve icâzet
ald›¤› bilinmemekle beraber, sermüez-
zinli¤i s›ras›nda, al›fl›lageldi¤i üzere
Mîr ‹madü’l-Hasenî’ye (ö.1615) taklîden
de¤il de, kendi tertîbledi¤i : “Nazar-›
fieh’le k›t’a-i garrâ* Levha-i mihre nâz
ederse sezâ* fiâh-› asr›n ki sermüezzi-
niyim* Nola eyler isem ‹mâd’a salâ ”
k›t’as›n› yazarak bununla icâzet ald›¤›-
n›, XX. asr›n ilk y›llar›nda gerçeklefldiri-
len Muhsinzâde Abdullah Bey’in (1832-
1899) tereke müzâyedesinde bu icâzet-
nâmenin asl›n› gören Üstâd Necmed-
din Okyay (1883-1976) anlatm›fl, fakat
tarihini hat›rlayamam›fld›. 

Mustafa ‹zzet Efendi, Sultan II. Mah-
mud’un takdîr ve alâkas›n› hakk›yla ka-
zanm›fld›. Ne var ki, Saray teflrifât›
onun kay›d alt›na girmekden hofllan-
mayan san’atkâr rûhunu gitgide bu-
naltmakdayd›. Sûfiyâne bir ömür sür-
meyi arzulad›¤›ndan -asker zâbitli¤i
vazîfesiyle- Saray’dan ayr›lmak istedi.
Lâkin, kendisine olan teveccühünü bil-
dikleri için, hiç kimse bunu Hünkâr’a
arzetmek cesâretini gösteremedi.
Mustafa ‹zzet Efendi de Hacc’a gitmek
üzere izin taleb etdi. Sultan II. Mahmud
istemeyerek buna râz› oldu ve ona 100
kurufl da ayl›k ba¤lad›. Gürcü Necib
Pafla’n›n surre emîni oldu¤u 1246/1831
y›l›nda, kendisine daha önceden intisâb
etdi¤i  Nakfl-bendî fleyhi  Kayserili Ali
Efendi ve mûs›kî hocas› Kömürcüzâde
ile beraber Hac mevsiminde yola ç›kt›-
lar; bu farîzas›n› edâ etdikden sonra,
Abdullah Dihlevî’nin (ö.1824) halîfele-
rinden fieyh Muhammed Cân’›n
(ö.1849) irflâd›ndan istifâde için bir
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müddet daha Mekke’de oturdu; dönüfl-
de de yedi ay kadar M›s›r’da kald›. ‹s-
tanbul’a gelince, Mahmud Pafla Hama-
m› civâr›nda bir ev sat›n alarak, Saray
çevresinden uzakda, pâdiflâha görün-
meden, özledi¤i hayât› yaflama¤a bafl-
lad›.

1247 hicrî y›l› Ramazan’›n›n (fiubat
1832) bir günü, ikindi vaktinden önce,
Bayezid Câmii’nin müezzin mahfilinde
kendi hatmini sürdürmekde olan  Mus-
tafa ‹zzet Efendi’yi evvelden beri tan›-
yan birkaç kifli ondan namazda kamet
almas›n› ricâ etdiler.Bafl›nda Nakflî tâ-
c› ve s›rt›nda Dihlevî h›rkas› oldu¤u hal-
de oturan ‹zzet Efendi: “Pâdiflâh›m›z
ekseriyâ bu câmiye geliyor. Benim se-
simi iflitmesi iyi olmaz” dedi. Hünkâr’›n
bu gün ‹stanbul taraf›na gelmedi¤ini
söylediler. Bunun üzerine ‹zzet Efendi
o unutulmayacak güzellikdeki sadâ ve
edâs›yle kamet alma¤a bafllad›.‹flte o
s›rada Sultan II. Mahmud câmiden içe-
riye girdi. Cumhur müezzini olarak na-
maz ve tesbîh duâlar›n› da ‹zzet Efendi
okudukdan sonra, gönderdi¤i yâver,
müezzin mahfilindekilere pâdiflâh›n
kamet alan› merak etdi¤ini söyledi.
Müezzinbafl›n›n gösterdi¤i Mustafa ‹z-
zet Efendi’yi, eski arkadafl› olmas›na
ra¤men, yâver, oruçlu hâliyle tan›ya-
mad› ve pâdiflâha kamet alan›n bir Öz-
bek dervifli oldu¤unu arzetdi. Bir görüp
iflitdi¤ini kolay unutmayan Sultan II.
Mahmud bu sesin ‹zzet Efendi’ye âid ol-
du¤unu anlam›fl ve aldat›ld›¤›n› sana-
rak, hizmetini terk edip de bu k›yâfetle
ortada dolaflmas›na çok sinirlenmifldi.
En a¤›r flekilde cezaland›r›lmas›n› iste-
di. Yan›nda bulunan  Hüsrev Pafla
(ö.1855) ve musâhib Said Efendi (1776-
1856) Sultan II.Mahmud’u k›sa zaman-
da yat›fld›rd›lar. Ertesi gece ve günler-
de Kömürcüzâde’nin de araya girme-

siyle Mustafa ‹zzet Efendi, Ramazan
bayram›ndan sonra Saray’daki huzur
fas›llar›na ney üfleyerek yeniden dâhil
oldu. Bu hâl Sultan II. Mahmud’un ve-
fât›na kadar yedi y›l sürdü. Gönlünün
istedi¤i flekilde Saray kadrosuna bir
daha dâhil edilmeyen ve hüsn-i hat fa-
aliyetine daha çok zaman ay›rabilen
Mustafa ‹zzet Efendi’nin, o y›llarda yaz-
d›¤› eserlerindeki imzâs›nda  pâdiflah
müezzinlerinden oldu¤unu belirtmesi,
ezân okumay› ancak Saray’a ça¤r›ld›¤›
zamanlarda sürdürdü¤ünü gösteriyor.

fiehzâde Abdülmecîd, babas›n›n
ölümüyle  1255/1839’da padiflah olunca
Mustafa ‹zzet Efendi o zamanlar mü-
him bir vazîfe say›lan Eyüb Câmii hatîb-
li¤ine talîb oldu. Bunun yan›s›ra, ma-
îfletini temîn için Lâleli Câmii Vakf›’n›n
idâresi de kendisine verildi. Hat san’at-
kârlar›, flâyed yaz› ile her gün meflgul
olmazlarsa kemâl derecelerini kaybe-
debilirler. Mustafa ‹zzet Efendi, hayat›-
n›n bu devresinde cuma günlerini hut-
be haz›rl›¤›na ay›r›p o güne hurmeten
yaz› ile u¤raflmad›¤›ndan “Cumartesi
günü yazd›¤›m yaz›lar›, aradan k›rk y›l
geçse, ensesinden tan›r›m!” der-
mifl.Kendisinin, parmaklar›ndaki cev-
vâliyeti kaybetmemek için, yazma¤a
bafllamadan önce “laden” denilen elâs-
tikî reçineyi sa¤ avucunun içine koya-
rak, bir müddet bununla elini yumup
açma hareketleri yapd›¤› da bilinmek-
dedir. 

1261/1845 y›l› bafl›nda, bir cuma gü-
nü Eyübsultan Câmii’ne giderek ‹zzet
Efendi’nin hutbesini dinleyen Sultan
Abdülmecîd, onu kendisine ikinci imam
olarak tâyin etdi. 1262/1846’da s›rayla
Selânik, Mekke ve ‹stanbul pâyeleri,
1265/1849’da önce Anadolu, ayn› y›l pâ-
diflâh›n birinci imaml›¤›na getirildi¤in-
de de Rumeli kad›askerli¤i pâyeleri ve-
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rildi. Ertesi y›l flehzâdelerin yaz› mual-
limli¤ine ve veliahd Abdülazîz Efen-
di’nin (saltanat›:1861-1876) müzâkere-
cili¤ine tâyin olundu. 1265/1849’da ho-
cas› Yesârîzâde’nin vefât› üzerine, onun
Bebek’deki yal›s›n› vereseden sat›n
alarak, daha sonraki hayât›n› burada
geçirdi. 

1269/1852’de padiflah›n imaml›¤›n-
dan ayr›ld›; ayn› y›l Meclis-i Vâlâ-y› Ah-
kâm-› Adliye âzal›¤›na, 1273/1857’de
fiilen Rumeli Kad›askerli¤i’ne getirildi.
Müddeti doldu ¤unda ayr›lmak sûretiy-
le,1285/1868’de son olarak dördüncü
defa ayn› vazîfeye tâyîn edildi.
1277/1860’da kendisine “reisü’l-ule-
mâ” l›k tevcîh k›l›nd›. Ancak bu unvân›n
ilmî mertebeyle bir alâkas› olmay›p,
Rumeli kad›askerli¤i pâyesi alanlar›n
en k›demlisine verilirdi. Ayn› y›l
Hz.Peygamber’in soyundan gelenlerin
hukukî ifllerini yürüten “nakîbü’l-eflrâf”
l›k makam›na da, babas› yoluyla gelen
“Seyyid” li¤i dolay›siyle Mustafa ‹zzet
Efendi tâyîn olundu. Kad›askerlikden
ayr›ld›¤› devrelerde yeniden Meclis-i
Vâlâ’ya ve iki kere de Meclis-i Hâss-›

Vükelâ’ya seçildi. 
27 fievval 1293 (15 Kas›m 1876) gü-

nü vefât ederek, anne taraf›ndan ceddi
fieyh ‹smail Rûmî’nin medfun bulundu-
¤u Tophane’deki Kadirîhâne’nin hazî-
resine defnolundu¤u s›rada kabri ba-
fl›nda konuflan bir zât: “Efendiler, bura-
ya gömdü¤ümüz bir maarif sand›¤›d›r”
sözleriyle onun mertebesini belirtmifl-
dir. Kabir kitâbesi, talebesinden Muh-
sinzâde Abdullah Bey taraf›ndan girift
celî sülüsle mükemmel bir flekilde ya-
z›lm›fl olup, hâlen bu dergâhda görüle-
bilir.

Mustafa ‹zzet Efendi, Çömez Vâs›f
Efendi’nin sülüs-nesih ve r›ka’ yaz›la-
r›nda en güzîde talebesidir; flîveli ve
çok ak›c› bir üslûba sâhibdir. Altm›fl y›-
la yaklaflan hüsn-i hat hayat› boyunca,
verdi¤i eserlerden yeri sâbit bulunan-
lar›n tamâm›; tafl›nabilir olanlar›n da
bâz›lar› afla¤›da s›ralanacakd›r: Nesih
hatt›yla 10 (veya 15) mushaf (bunlardan
görülebilen üçü tarih s›ras›na göre
flunlard›r: Türk ve ‹slâm Eserleri Mü-
zesi (T‹EM)-408 (1259/1843); Demirö-
ren Koleksiyonu (1262/1846); T‹EM-406
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Resim 4: Mustafa ‹zzet
Efendi’nin 1254/1839 tar-

ihli sülüs-nesih k›t’as›
(Topkap› Saray› Müzesi,

G.Y.324’den)
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(1288/1871,bu mushaf Sultan II. Abdül-
hamid’in (saltanat›: 1876-1909) Müflfi-
ka Kad›nefendi’sine (1867-1961) evlilik
arma¤an›d›r3. Âli Pafla (1815-1871) için
yazd›¤› mushaf›n da Irak Kral Nâibi Ab-
dülilah taraf›ndan al›n›p ‹stanbul’dan
Ba¤dad’a götürüldü¤ü ve 1958 Irak ih-
tilâlinde di¤er k›ymetli yazmalarla be-
raber yokedildi¤i bilinmekdedir. Amme
cüz’ü (T‹EM-1191,1257/1841), 10-15
delâil, 30’dan  fazla En’âm-› fierîf; sü-
lüs-nesihle kasîde (Sabanc› Müzesi-
164,Kasîde-i Bürde murakkaas›,23
k›t’al›, 1265/1849), 200’ün üstünde hil-
ye (TSMK, GY 475,GY 777, GY 813; T‹EM,
3241,4407; ‹BfiB fiehir Müzesi,
2970,3567), nesihle Hilye-i Hâkanî
(1259/1843, Türk Tarih Kurumu Kütüb-
hânesi, Y.278) say›s›z k›t’a (Resim:4),
murakkaa (‹.Ü.K.‹bnülemin bl.,
A.Y.6917, A.Y.6918) yazm›fld›r. Büyük
boyda hilye-i flerîfe yazmak da onunla
bafllar: Topkap› Saray› Müzesi Kütüb-
hânesi (TSMK), GY1243, 106x84cm.,
1293/1876; T‹EM, 3241, 140x100cm.,
1279/1862). Ayr›ca, nesih hatt›yle bas›-
ma uygun olarak yazd›¤› harflerin hak-
kâk Ohannes Mühendisyan (1810-1891)
taraf›ndan 1283/1866’da kal›blar› ha-
z›rlanm›fl; harf ink›lâb›na kadar Os-
manl› matbaac›l›¤›nda, devaml› olarak
dökümü sürdürülen bu cidden mükem-
mel harfler tercîh edilmifldir4.

‹zzet Efendi’nin: “Benim yaz›lar›m-
da evâil-evâh›r yokdur” fleklinde bir sö-
zü naklediliyorsa da, onun hatt› ömrü-
nün sonuna kadar tekâmülünü sürdür-
müfldür. Eserlerini dikkatle inceleyen
Üstâd Necmeddin Okyay’›n tesbîti flöy-
ledir: “Kad›asker’in 1280’den sonra
yazd›¤› nesihler âdetâ kelebek uçar gi-
bidir”.

Mustafa ‹zzet Efendi, Sultan II. Mah-
mud’un da hocas› olan Mustafa Râ-

k›m’›n (1758-1826) vefât›nda 25 yafl›na
eriflmifl bulundu¤una göre, Enderûn’a
girdikden sonra her halde kendisiyle
tan›flm›fl ve onun hüsn-i hatdaki mer-
tebesini anlam›fl olmal›d›r. Fakat Sul-
tan II. Mahmud’un vefât›na kadar rast-
lanan yaz›lar›, sülüs-nesih ile hurde
ta’lîk nev’indendir. Sultan Abdülme-
cîd’in hat hocas›n›n Mahmud Celâled-
din (ö.1829) talebesi Mehmed Tahir
Efendi (ö.1845) olmas› dolay›s›yle, ken-
disi  Râk›m yerine Celâleddin tavr›n›
be¤enir ve çevresindeki hat üstadlar›-
n›n o yolda yazmalar›n› istermifl. Bu se-
beble Mustafa ‹zzet Efendi’nin celî sü-
lüsleri, pâdiflâh›n 1277/1861’deki ölü-
müne kadar Celâleddin tavr›yla ben-
zerlik gösterir. Ancak bu tarihden son-
ra Râk›m üslûbunu arafld›r›p inceleyen
Kad›asker Efendi, talebesinden Muh-
sinzâde’ye birgün flöyle demifldir: “Ab-
dullah Bey, tutulacak yol Râk›m yolu
imifl, biz bunu anlamakta niye gecikmi-
fliz?” Kendisinin, Fâtih câmii hazîre
çevresindeki Râk›m’a âid flâheser celî
sülüs kitâbelerin önünde aras›ra uzun-
ca oturup bunlar› seyretdi¤i ve dostla-
r›na da “Tahdîs-i nîmet olmak üzere
söylerim: fieyh (Hamdullah,1429-1520)
gibi, Hâf›z Osman (1642-1698) gibi yaz›
yazd›m. Lâkin flu herîfin bir harfine bile
yanaflamad›m!” dedi¤i meflhurdur. Bu-
radaki “herîf “ kelimesinin “h›rfet
(san’at) sâhibi” mânâs›na, g›bta ile ka-
r›fl›k bir ruh hâliyle söylendi¤i flübhe-
sizdir.

Mustafa ‹zzet Efendi kitab ve k›t’a
tarz›ndaki eserlerine, hattâ baz› celî
sülüs levhalar›na, yazd›¤› s›radaki vazî-
fesini belirten imzâlar (Eyüb câmii hatî-
bi, pâdiflah›n ikinci – sonra -birinci imâ-
m›, reisü’l-ulemâ...) atmay› îtiyâd edin-
mifldir. Aras›ra kulland›¤› “Hâk-pây-i
evliyâ, Seyyid ‹zzet Mustafâ” manzum
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imzâs›n›, ömrünün sonlar›nda“Bende-î
Âl-i Abâ, Seyyid ‹zzet Mustafâ” ya çevir-
mifldir. Celî sülüslerinde ise Râk›m tar-
z›nda Ketebehû Mustafa ‹zzet istifini
benimsemekle beraber, celî tevkî’  hat-
t›yle sâdece ‹zzet (Resim:5) yazd›klar›
da az de¤ildir.

Mustafa ‹zzet Efendi’nin bilinen en
eski celî ta’lîk kitâbeleri bu tebli¤in
esas konusu oldu¤u için, o bahsi en so-
na b›rakarak sözümüze devâm edelim:
Kendisi her nekadar tu¤rakefl de¤ilse
de, Sultan II. Mahmud ad›na ta’lîk harf-
leriyle bir tu¤ra tertîbleyifli5 yine pâdi-
flâhla bu ikinci yak›nlaflmas› esnâs›nda
olmal›d›r. Ancak Râk›m’›n gelifldirdi¤i
sülüs a¤›rl›kl› tu¤ra yan›nda, bu, bir de-
neme niteli¤iyle kalm›fld›r.

Mustafa ‹zzet Efendi ayn› y›llarda
hurde ta’lîk hatt›yle de bir kaç kitab
yazm›fld›r: 1251/1835’de bir Delâilü’l-
hayrât (‹.Ü.K.Y›ld›z Bl.A.5559) ;
1253/1837’de bir Kur’ân-› Kerîm (Sa-
banc› Müzesi, 281); 1254/1838’de Mus-
tafa Kâni Bey’in (ö.1850) okçulu¤a dâir
telîfi olan Telhîsi Resâilü’r-rümât
(‹.Ü.K.Y›ld›z Bl.T.6891). Daha sonralar›,
hurde ta’lîkle eser vermemifldir. Esâ-
sen bu yoldaki baflar›s› kendisinden
çok önce ayn› yaz› nev’iyle hacimli ki-
tablar istinsah eden Buhârâl› Dervifl
Abdi (ö.1647) ve Durmuflzâde Ahmed
(ö.1717) efendiler ayâr›nda de¤ildir. 

Mustafa ‹zzet Efendi’nin, sona sak-
lad›¤›m›z 1251/1835 tarihli sahâbe kitâ-
beleri d›fl›ndaki tafla mahkûk celî ta’lîk
kitâbeleri tarih s›ras›yla afla¤›dad›r ve
hepsine de bu istifli imzâs›n› atm›fld›r:
1258/1842: Selimiye K›fllas› yan kap›s›;
1265/1849: Ç›ra¤an Küçük Mecidiye
Câmii, Yenikap› Mevlevîhâne muvakkit-
hânesi, Ayasofya Câmii hünkâr mahfili,
Kavalal› Mehmed Ali Pafla türbesi
(Kahire); 1266/1843: Bezmiâlem Vâlide
Sultan Mektebi (Çenberlitafl, Türbedar
soka¤›); 1267/1851: H›rka-i fierîf Câmii
(Sadece bu kitâbesinde imzâs›n› sat›r
fleklinde Hâk-pây-i evliyâ, Seyyid ‹zzet
Mustafa olarak atm›fld›r,resmi için
bkz.TDV‹A, XVII, 79);1269/1853:Vafling-
ton âbidesi,17.s›rada(Vaflington/Ameri-
ka)6;1272/ 1856: Dolmabahçe Saray›;
1275/1859: Kad›köy ‹skele (Sultan II-
I.Mustafa) Câmii,  Topkap› Saray› Hazi-
ne Ko¤uflu; 1276/1859: Keçecizâde Kâ-
z›m Bey kabri (Cerrahpafla, Canbâziye,
Karg› soka¤›, imzâs›z); 1283/1866: Har-
biye Nezâreti girifl kap›s›n›n iç taraf›
(Bayezid); 1286/1869: Âli Pafla Mescidi
(Mercan). Tarihsiz bir kitâbesi de F›n-
d›kl›’da Devlet Güzel San’atlar Akade-
misi yan›ndaki Keflfî Cafer Efendi tür-
besindeyken, 1956 istimlâkinde buras›
yola gitmifl, sonradan kitâbenin bir bö-
lümü Türk Vak›f Hat San’atlar› ve di¤e-
ri Vak›flar Türk ‹nflaat ve San’at Eserle-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 5: Kad›asker
Mustafa ‹zzet Efendi’nin

1279/1862 tarihli celî
sülüs zer-endûd (Kur’ân-›

Kerîm, LVII,3) levhas›,
(SSM Hat

Koleksiyonu,106)
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ri müzelerine kald›r›lm›fld›r. 
Kendisinin ta’lîk k›t’alar› say›l›d›r ve

bunlarda da yukarda bahsedilen istifli
imzâlar›ndan kullanm›fld›r. Celî ta’lîk
levhalar›ndaysa hurde ta’lîkle sadece
‹zzet yazd›¤›na rastlan›r.

Celî sülüs kitâbeleri: 1282/1865: fie-
rife Ümmükülsüm’ün kabri (Kas›mpa-
fla, Büyük Piyâle Câmii haziresi);
1283/1866: Namaz âyetinin (IV, ‘Ni-
sâ’,103) yerald›¤› Nall› Mescid cümle
kap›s› (Bâb›âli); 1284/1867: Kas›mpafla
Büyük Câmi iç kap› üstü (farkl› istifle
ayn› âyet, imzâs›z) ve mihrab âyeti (III,
‘Âli ‹mrân’, 39); 1267/1851:H›rka-i fierîf
Câmii. Avluya girifl kap›lar› üstünde bi-
ri âyet (XXVII ‘Neml’,30) ve ikisi hadîs
olmak üzere üç kitâbe, sekizgen biçim-
li câminin her bir kenar penceresi üze-
rinde, tafla mahkûk,namazla ilgili âyet-
ler k›smen veya tamâmen flu s›rayla
yer almakdad›r: XX, ‘Tâhâ’,14; II, ‘Baka-
ra’, 3; XXXI, ‘Lokman’,17; II, ‘Baka-
ra’,238; IV, ‘Nisâ’,103 (iki bölüm); IV,
‘Nisâ’,142; XVII, ‘‹srâ’,78. F›nd›kl›’da y›-
k›lan Perîzad Hâtun türbesinin kitâbesi
(imzâs›z,tarihsiz, hâlen Vak›flar Türk
‹nflaat ve San’at Eserleri Müzesi’nde).

Celî sülüs kubbe yaz›lar›: Ayasofya
Câmii’nin 1265/1849’daki tâmîri s›ra-
s›nda ilk olarak küçük boyda yazd›¤›
Nûr âyeti (XXIV,35) buran›n kubbesine
göre satranç (terbî’) usûlüyle büyütü-
lüp varak alt›nla ifllenmifldir. Daha son-
ra Kas›mpafla Büyük, Yahyaefendi, Kü-
çük Mecidiye, H›rka-i fierîf ve Sinanpa-
fla (son ikisinin kubbeleri zaman›m›z
hattatlar›nca yeniden yaz›lm›fld›r) câ-
milerinin kubbelerine de uyacak flekil-
de küçü¤ünden büyütülerek ayn› usûlle
ifllenmifldir. Hiç birinde imzâ ve tarih
yokdur.

Câmi yaz›lar› : Ayasofya’n›n tâmîri
esnâs›nda Lafza-i Celâl, ‹smi-i Nebî, ilk

dört halife ve Hasan-Hüseyin isimleri
önce küçük boyda (bunlar mihrab›n üst
duvar›nda hâlâ as›l›d›r) yaz›lm›fl ve câ-
minin azametine uygun olmas› için 7,5
m. çap›nda dâire fleklinde büyütülünce
kalem a¤z› da 35 cm.’ye ç›km›fld›r.
Kendisinin bu celîlerini daha sonra
uzakdan seyretdi¤inde: “Ah, kabil olsa
da flu levhalar› tekrar yazsam” dedi¤i
biliniyor. 1265/1849 tarihli dünyân›n bu
en büyük levhalar›, muflamba üzerine
varak alt›nla ifllendikden sonra câmi
dâhilinde çat›ld›¤› için, buran›n 1934’de
müzeye dönüfldürülmesinde kap›lar-
dan ç›kart›lamam›fl ve 15 y›l yerde, du-
vara dayal› olarak tutulmufl, nihâyet
1949’da tâmir geçirip tekrar yerlerine
as›lm›fld›r. Mustafa ‹zzet Efendi’nin da-
ha küçük eb’addaki câmi yaz›lar› için
akla ilk gelenler Kas›mpafla Büyük (bu-
radakiler ahflaba hâkkolunmufldur,
1284/1867), Altûnîzâde (1292/1875),
Aksaray Muradpafla,Bâlâ Süleyman
A¤a ve Hac› Küçük ( son üçü  tarihsiz)
câmileridir. 

Celî sülüsle büyük levhalar›: Bursa
Ulu Câmi’de “Fâ’alem ennehu...” tevhîd
cümlesi,1279/1863) ve KK,XXII,21 âye-
tinden bir bölüm (ayn› tarih); Kas›mpa-
fla Büyük Câmi’de “Er-Râhimûne...”
hâdisi (1284/1867, tahta oyma). Afla¤›-
daki iki levha Mustafa Râk›m yolunda
yazd›¤› celî sülüslerdendir: Hac› Küçük
Câmii’nde “Hayru’l-mâli mâ unf›ka...”
hadîsi (1289/1872), Vak›flar Türk Hat
San’atlar› Müzesi’nde (nu.2712) “Pîr-i
Sânî ‹smail Rûmi” levhas› (1285/1868).

Celî ta’lîkle levha: Kas›mpafla Bü-
yük Câmi’de “Tevekkeltü a’lAllah”
(1285/1868).

Mustafa ‹zzet Efendi’nin az say›da
fliirleri vard›r. Lâkin di¤er hünerlerine
göre flâirli¤i gerilerde kalm›fld›r. Arab
dili grameriyle ilgili olan Keflfü’l-‹’râb
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ve Avâmil Mu’ribî isimli iki telîfi de
mevcuddur. Her nedense, ilm-i simyâ-
ya merak sar›p,alt›n elde etmek için
para ve zaman tüketdi¤i de bilinmek-
dedir. San’atkâr›m›z›n ney ve ses icrâ-
kârl›¤›ndaki kemâli, say›s› az olmakla
berâber (26 eser) dînî ve lâdînî bestele-
rindeki kudreti erbâb›nca takdîr edil-
mifldir. Onun hat ve mûs›kîdeki mevkîi
flöyle ifâde edilebilir:Hattatlar›n içinde
Kad›asker ayâr›nda bir baflka mûs›kîfli-
nas yokdur. Mûs›kî ile u¤raflanlar›n
içinde de Kad›asker derecesinde bir
hattat gelmemifldir.Daha sonra yafla-
yan neyzen ve hattat Mehmed Emin Ya-
z›c› (1883-1945) bu umumî hükmün d›-
fl›nda kalmakla berâber, kendisi Mus-
tafa ‹zzet Efendi kadar velûd de¤ildir.

Yetifldirdikleri aras›nda Mehmed
fiefik (1820-1880) ve Muhsinzâde Ab-
dullah beylerle, Abdullah Zühdî
(ö.1879), Hasan R›zâ (1849-1920) , Ka-
y›flzâde Hâf›z Osman (ö.1894), Mehmed
‹lmî (1839-1924), Mehmed Hilmi
(ö.1900), Hasan S›rr› (1836-1907), Meh-
med Vahdetî (1834-1871), Hasan Tah-
sin (1847-1912), Siyâhî Selim, Abdullah
Hulûsi, Yûsuf Âgah efendiler; ta’lîk hat-
t›nda  ise Zâhide Selmâ Han›m (1857-
1895) ilk hat›rlanacak hattatlard›r. Bu
kadar tan›nm›fl üstâda hocal›k edebil-
mek XIX. as›rda baflka kimseye nasîb
olmam›fld›r. Ayr›ca birçok icâzetnâme-
de, hoca veya hocay› tasdîk makam›n-
da, Mustafa ‹zzet  ismine rastlan›lmak-
dad›r

Sultan Abdülazîz’in ölümünde, biz-
zat mabeyncisinin tarafgîrâne ifâdesine
dayan›l›p, pâdiflâh›n makasla intihar
etdi¤i iddias›yla, müsteflâr muavinince
kaleme al›narak Sadâret makam›na
sunulan fler’î îlâm›n, sadece Seyyid ‹z-
zet Mustafa mührüyle tasdiklendi¤i gö-
rülmekdedir. Bu metnin hurde ta’lîk

hatt› da  kendisininkiyle çok benzerlik
tafl›makdad›r7. Reisü’l-ulemâl›¤a ka-
dar yükselmifl ve yafl› art›k yetmiflbefle
eriflmifl bulunan böylesine müstesnâ
bir flahs›yetin, ömrünün son y›l›nda bu
fâciaya hangi sâ›kle ve kimler taraf›n-
dan âlet edildi¤ini, nas›l kand›r›ld›¤›n›
anlamak mümkün de¤ildir .                     

Sultan II.Mahmud, ‹stanbul’da mev-
cud tâmîre muhtac bulunan bâz› sahâ-
be kabirlerinin 1251/1835 y›l›ndaki cid-
dî onar›mlar› s›ras›nda, buralara yeni-
den konulacak kitâbelerin yaz›lmas›n›
Mustafa ‹zzet Efendi’den istemekle,
onun -mûs›kî d›fl›nda- hattatl›¤›na dö-
nük takdîrlerini de göstermifl olmal›-
d›r8. Asl›nda o seneler, Yesârîzâde
Mustafa ‹zzet Efendi’nin celî ta’lîk kitâ-
be yazmakda en üstün mertebeye erifl-
di¤i ça¤d›r. Seyyid Mustafa ‹zzet Efendi
de, san’at hayât›ndaki bu ilk kitâbele-
rinde üslûbu îtibâriyle hocas›n› tâkîbe
çal›flm›fld›r. Lâkin, adafl› olan Yesârîzâ-
de’den kendi yaz›lar›n›n ay›rd edilebil-
mesi için farkl› bir imzâya yönelmifl;
asl›nda bu hat nev’i için sat›r hâlinde
at›lmas› mûtad olan imzâlar› ‹zzet
Mustafa, Harrerehû Mustafa ‹zzet, Sey-
yid ‹zzet Mustafa fleklinde farkl› dâirevî
istiflerle sat›r aras›na veya alt›na tafl›r-
may› tercîh etmifldir. Hepsi de
1251/1835 tarihini tafl›yan mezkûr alt›
kitâbenin târih manzûmelerini “Sah-
haflar fieyhi zâde” lakab›yla tan›nan9,
Vak’a-nüvîs Mehmed Es’ad Efendi
(1787-1848) tertîb ederek yazm›fld›r.
Afla¤›da bu alt› kitâbenin okunuflunu ve
herbirinin nesre çevrilmifl fleklini bula-
caks›n›z. Kitâbelerin asl›nda hepsinin
pâdiflah tu¤ral› oldu¤u muhakkakd›r.
Lâkin bâz›lar›n›n-1927’de ç›kart›lan
kanuna göre- kazaya kurban gitdikleri
anlafl›lmakdad›r10.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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1) Eyübsultan’da: Ebu’d-Derdâ tür-
besi (Resim:6).

Üstde:Sultan II.Mahmud Tu¤ras›
(Hâflim Efendi’nin)

fiâh-› âlem himmetiyle hak bu kim,
bulmakdad›r,

Mülk ü millet zâhir ü bât›nda ahsen 
intizam.

Bir tarafdan her k›lâ’û bir tarafdan her
b›ka’,

Nev-benev ihyâ-pezîr olmakda 
ber-vefk-› merâm.

‹flbu meflhed iflte olmuflken sahabîye
muzaf,

Olmam›fld› ahd-i sâb›kda karîn-i 
ihtimâm.

Eyledi inflâs›n› ferman, ziyâret eyleyip,
Ömrü efzûn olsun ol Hâkan-› 

irfan-irtisâm.

K›ld› mîmâr-› kalem, târîhin inflâ,
Es’adâ,

Yapd› fieh Mahmûd, Ebu’d-Derdâ içün
ra’nâ makam.

1251 (Seyyid ‹zzet Mustafa)

(Âlemin flâh› Sultan Mahmud’un
himmeti sâyesinde, hakças›, Osmanl›
mülkü ve milleti-görünen ve görünme-
yen taraflar›yla- intizâm›n en güzeline
eriflmekdedir. Kaleleriyle, topraklar›y-
la her taraf, istenilene uygun flekilde
yeniden yeniye hayat bulmakdad›r. Sa-
hâbeye izâfe edilen bu flehidli¤in bak›-
m›na eski devirde pek özen gösterilme-
mifldi. Buray› ziyâreti esnâs›nda inflâs›-
n› fermân eden irfanl› Pâdiflâh’›n ömrü
çok olsun. Es’ad! Kalemin mîmâr›, bu-
ran›n inflâ târîhini de inflâ etdi: fieh
Mahmud, Ebu’d-Derdâ için pek hofl bir
makam yapd›.)

2) Ayvansaray’da: Muhammedü’l-
Ensârî  türbesi (Resim:7).

Üstde: Sultan II.Mahmud Tu¤ras›
(Hâflim Efendi’nin)

Hazret-i Mahmûd Hân kim, ol müced
did-hasletin,

Oldu bu yüzden yine halka kerâmât›
ayân.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 6: Eyübsultan’daki
Ebu’d-Derdâ türbesi

kitâbesi
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Bu mubârek türbenin tevsî’ine himmet
edip,

Eyledi flân-› sahâbîde riâyet, bî-gü-
mân.

Hâlid bin Zeyd’e hem-râh-› gazâ ol-
mufl imifl,

Bu semiyy-i Hazret-i Peygamber-i
âh›r-zaman.

Nûr-bahfl-› meflhed oldukça, bu zât-›
muhterem,

Ol fieh’in ikbâlin efzûn îde Rabb-i 
müsteân.

Celb-i kalb-i nâs eder Es’ad, bu târîh-i
müfîd,

Yapd› â’lâ merkadü’l-Ensâri’yi fiâh-› 
cihân.

1251 (Seyyid ‹zzet Mustafa)

(Yarad›l›fl› îtibâriyle yenilikçi olan
Sultan Mahmud’un kerâmetleri bu yüz-
den yine halka âflikâr oldu. Bu mubâ-
rek türbenin geniflletilmesine himmet-
le, flübhesiz, sahâbenin yüceli¤ine say-
g›s›n› gösterdi. Son peygamber Hz.Mu-
hammed’in adafl› olan Ensârî, gazâ
maksad›yla Hâlid bin Zeyd’le berâber

yola ç›km›fld›. Bu muhterem zât, flehid
düfldü¤ü yere nur verdikçe, zât›ndan
yard›m beklenen Allah da o Pâdiflâh’›n
saâdetini ço¤alts›n… Es’ad! Olanlar›
ifâdelendiren bu târih, halk›n kalbini
çeker: Cihân›n pâdiflâh›, Muhammed
Ensârî’nin kabrini mükemmel bir flekil-
de yapd›rd›.)

3) Ayvansaray’da: Ebû fieybeti’l-
Hudrî türbesi (Resim:8).

(Tu¤ras›z)

Dâver-i ashâb-sîret, fiâh Mahmûdü’fl-
fliyem

Zât›d›r girdâr-› hayr-âsâr ile her dem
elîf.

Hazret-i Bû-fieybeti’l-Hudrî’ye ta’zîm
eyledi,

Türbesin tecdîd ile ol flâh-› âgâh û arîf.

Gel, hulûs üzre duâ k›l, zâirâ, tebcîlle,
Merkad-i pâk-i sahâbîdir bu me’vâ-y›

flerîf.

Tasliye zeylinde yâd oldukça ashâb-›
güzîn

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 7: Ayvansaray’daki
Muhammedü’l-Ensârî türbesi

kitâbesi

eyup 19  11/20/06  5:49 PM  Page 13



14

Nazm-› ahdi ol flehinflâh›n ola 
nusret redîf.

Oldu dil-dâde melâik, Es’adâ, târîhine,
Merkad-i Bû-fieybe’yi fiâh-› cihân yap-

d› latîf.

1251 (Seyyid ‹zzet Mustafa)

(Sahâbe ahlâk›nda, adâletli ve övgü-
ye de¤er huylar› olan Pâdiflah, hay›rl›
ifllerle her dem yak›nl›¤› bulunan bir
flahs›yetdir. O bilgi ve irfan sâhibi Pâdi-
flah, Hz. Ebû fieybeti’l-Hudrî’nin türbe-
sini yenileterek, ona sayg›s›n› gösterdi.
Ey ziyâretçi, bu s›¤›n›lacak flerefli yer-
de, gel de hulûs üzere sayg›yla duâ et.
Çünkü temiz bir sahâbe kabridir. Sala-
vâtdan sonra seçkin sahâbeler de an›l-
d›kça, o Pâdiflâh’›n devrine âid naz›m-
lar›n redifi de nusret (zafer) olsun.
Esad! Melekler düflürdü¤ün târîhe gö-
nül verdiler: Ebû fieybe’nin kabrini ci-
hân›n flâh› latîf flekilde yapd›.)

4) Ayvansaray’da: Hamdullah-› En-
sârî türbesi (Resim:9).

(Tu¤ras›z)

Her tarafda Hân Mahmûd-› kerâmet-
pîflenin,

Nev-benev âsâr-› hayr-etvâr› olmakda
bedîd.

‹flte ez-cümle bu Ensârî-i Gazî 
türbesin,

Eyledi ihyâda bezl-i himmet-i tahsîn
resîd.

Himmete flâyestedir kim sâhibi ol 
türbenin,

Bâ-alemdâr-› Nebî, gelmifldi bir kavl-i
sedîd,

Hayr u nasra tâ ebed, ol dâver-i dâdâ-
veri,

Mazhar etsin ömr ü flevketle Hudâ-
vend-i Mecîd.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 9: Ayvansaray’daki Hamdullah-› Ensârî türbesi kitâbesi

Resim 8: Ayvansaray’daki Ebû
fieybeti’l-Hudrî türbesi

kitâbesi
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Yazd› târîhe mücevher harf ile 
vak’anüvîs,

Oldu Hamdullah Gazî merkadi, 
el-hak,cedîd.

1251 (Seyyid ‹zzet Mustafa)

(Kerâmet göstermeyi huy edinen
Mahmud Hân’›n kasdi hay›r olan yeni
yeni eserleri meydana ç›kmakdad›r. ‹fl-
te bu cümleden olarak, Gazî Ensârî tür-
besini ihyâ için güzel himmetini esirge-
meden ifllemi tamamlatd›. Bu türbenin
himmete de¤er sâhibi, do¤ru bir kavle
göre, Eyüp Sultan’la birlikde buraya
gelmifldi. Allah, o adâletli hükümdâr›
ömür ve flevketle ebediyyen hayra ve
zafere mazhar k›ls›n. Vak’a-nüvîs
(Es’ad), noktal› harflerle bunu târîhe
yazd›: Hamdullah Gazî’nin kabri, do¤-
rusu, yepyeni oldu.)

5) E¤rikap›’da: Hâfir’in kabri 
(Resim:10)

Üstde: Sultan II.Mahmud Tu¤ras›
(Hâflim Efendi’nin)

fiâh-› hayrât-eser Hazret-i Hân 
Mahmûd’un

Ahd-i adlinde bu meflhed dahi oldu
âbâd.

Öyle meflhed ki, alemdâr-› Nebî 
dâderinin

Necline olmufl idi türbe-i envâr-nihâd.

Böyle ta’zîme sezâ yerleri ihyâ etdi,
Zât›na dense müceddid kim, eder 

istib’âd.

Mehbit-› nûr ola tâ rûh-› sahâbîle 
zemîn

Ol fieh’in flevketini îde füzun Rabb-i
ibâd.

Oldu bu merkadin ihyâs›na, Es’ad, 
târîh,

Hâfir’in rûhunu Sultân-› cihân k›ld›
flâd.

1251 (Seyyid ‹zzet Mustafa)

(Hay›r eserlerinin flâh› Mahmud Hân
Hazretleri’nin adâletli ça¤›nda bu fle-
hidlik de âbâd edildi. Buras›, Eyüb Sul-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 10: E¤rikap›’daki
Hâfir kabrinin kitâbesi
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tan’›n kardeflinin evlâd›na nurlu bir tür-
be olmufldu. Yüceltilme¤e lây›k böyle
yerleri ihyâ eden Sultan Mahmud’a ye-
nilikçi denilme ihtimâli uzak say›lmaz.
Sahâbenin rûhuyla, bu zemîn, nur inen
bir yer olsun ve o Pâdiflâh’›n flevketini
Allah art›rs›n. Es’ad’›n flu sözü bu kab-
rin ihyâs›na târîh oldu: Cihân›n sultan›,
Hâfir’in rûhunu flâd eyledi.)

6) Balat’da: Mihrab› önünde Câfer-i
Ensârî kabrinin bulundu¤u Hoca Kas›m
Mescidi kitâbesi  (Resim:11)

Ortada: Sultan II.Mahmud Tu¤ras›
(Hâflim Efendi’nin)

Hamdülillâh, asr-› Mahmûd Hân-› 
Hayder-flîme’de,

Buldu istihkâm, elhak, câmi-i dîn-i 
hanîf.

Emr-i hayr ›zhâr› üzre, oldu bu ma’bed
dahî,

Yap›l›p envâr-› zikrullâh ile ziynet-elîf.

Hem de nev-âbâd oldu pîfl-i 
mihrâb›ndaki

Câfer-i Ensâri’ye meflhed olan 
kabr-i münîf.

Vâs›l olsun tûl-i ömre ol 
imâmü’l-müslimîn.

K›ble-gâh-› ehl-i îmân ola tâ Beyt-i 
fierîf.

Ehl-i sünnet, Es’adâ, târîhe eyler 
ser-fürû,

Hâce Kas›m mescidi bünyâd olundu
pek latîf.

1251 (imzâs›z)

(Allah’a  hamdolsun ki, O’nun birli-
¤ine inananlar›n câmii, Hz.Ali tabîatl›
Mahmud Hân’›n devrinde tâmîrle sa¤-
lamlafld›r›ld›. Bu hayr›n tahakkukuna
emir verilince, an›lan ma’bed yap›l›p
Allah’› zikretmenin nurlar›yla süslendi.
Bu vesîleyle mihrâb›n önündeki Câfer-i
Ensârî’nin ulu kabri de yeniden inflâ
edildi. Kâbe, inananlar›n k›blesi olduk-
ça, müslümanlar›n imâm› bulunan Pâ-
diflah da uzun ömre kavuflsun. Es’ad!
Hz. Peygamber’in sünnetine ba¤l› olan-
lar, bu târîhe bafl e¤er: Hoca Kas›m
mescidi pek latîf flekilde yap›ld›.)
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Bugün, ‹stanbul’un dini ziyaret yeri

olarak Eyüp, Bilhassa Ramazan ay› ve

yaz günlerinde yo¤un bir ziyaretçi kitle-

sine sahiptir. Fethin ilk dönemlerinden

itibaren Eyüp el Ensari’nin kabrinin bu-

lunmas›yla bafllayan ve bugüne kadar

uzanan bu özelli¤iyle ‹stanbul tarihinde

bir önem arz eder. 

Tarihi Yar›mada’n›n sur d›fl›nda ka-

lan Eyüp Semti’nin sahip oldu¤u bu

özellik Osmanl› dönemiyle bafllam›fl

de¤ildir. ‹stanbul’da Osmanl› dönemin-

de yo¤un bir yap›laflmaya sahip olan

Eyüp semtinde Bizans döneminde de

baz› yap›lar›n var oldu¤u bilinir. 

En önemli yap› semte ad›n› da veren

Kosmas Damian Manast›r›d›r. (semt

Kosmidion ad›yla an›l›rd›) 5. Yüzy›lda

kurulan ve bu iki azizin röliklerinin ge-

tirildi¤i manast›r. ‹stanbul’un en önem-

li ziyaret yerlerinden biri olmufltur. As-

len Arap Ortodoks olan azizler hekimlik

yap›yorlard›. Hastalar›na karfl›l›ks›z

bakan bu hekimlerin “Anagroi” fleklin-

de de an›l›yorlard›. Karfl›l›ks›z hizmet

veren anlam›ndaki bu kelime manast›-

r›n ad› olarak da baz› kaynaklarda ge-

çer. 

5. Yüzy›lda kurulan manast›r›n yük-

sek duvarlarla çevrili bir arazinin içeri-

sinde bir çok yap›dan oluflan bir külliye

fleklinde idi. Sur d›fl›nda olan yap›lar

defalarca tahrip olmufl ve yeniden infla

edilmifllerdir. Son büyük tamirlerden

biri 11. Yüzy›lda gerçekleflmifltir. 14.-

15. Yüzy›ldaki kaynaklarda hala bahse-

dilen manast›r son ‹stanbul kuflatma-

s›nda tahrip olmufl olmal›d›r. Osmanl›

döneminde bir baflka Arap kökenli sa-

habenin ad›yla meflhur olan semtte Bi-

zans dönemi kutsal alan düflüncesi k›s-

men devam etmifltir. Uzun bir süre Gü-

neydeki kutsal topraklara giden Rus

hac›lar›n ilk önemli ziyaret yeri olarak

dikkati çeken bu bölge Osmanl› döne-

mi’nin ilk y›llar›nda da bu özelli¤ini bu

bak›mdan korumufltur.

Bu arada flu unutulmamal›d›r ki;

Semtte bulunan di¤er Bizans yap›lar›

ile ilgili kaynaklarda bahsedilen isimle-

re flüphe ile yaklaflmak gereklidir. Ge-

nellikle Osmanl› dönemi boyunca sur

d›fl›ndaki tüm saha yer yer Terkoz’a ka-

dar uzanan saha Eyüp olarak kabul edi-

liyordu. Bu nedenle Eyüp’te oldu¤u be-

lirtilen kilise ve manast›rlar çok genifl

bir alanda aranmal›d›r.  

Tarihi yar›mada’n›n hemen d›fl›nda

bir Kudüs, Aynoroz ve mukaddes top-

raklar niteli¤inde ama onlar kadar üs-

tün olmamakla beraber. Önemli bir

kutsiyet merkezi olmas› ‹stanbul fieh-

ri’ne büyük bir önem katmaktayd›. Bi-

zans’tan beri süre gelen bu özelli¤i ile

kutsal flehirler d›fl›nda bu öneme sahip

bir dünya flehrinden söz etmemiz çok

çok s›n›rl›d›r. 

Bugün bile sahabe kabirlerinin say›-

s› ve önemi bak›m›ndan ‹slam flehirleri

içerisinde ‹stanbul ayr›cal›kl› flehirler-

den biri olmakla beraber Eyüp bunun

kutsiyet merkezi olarak görülmektedir.

Ortodoks hac›lar›n geçifl güzergah-

lar›ndan ‹stanbul fiehri’nin önemli bir

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

* Eyüp ve çevresi ile ilgili sözlü
tarih çal›flmalar›m›za katk›la-
r›ndan dolay› Orhan Erdenen’e
teflekkürlerimi sunar›m.

Resim 1: ‹dris Köflkü
tepesinden Eyüp ve
Haliç. Kartpostal.
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noktas› olarak Eyüp dikkati çekerken

ayn› fleyi Müslüman hac›lar içinde gör-

mekteyiz. Sur içinde ikamet eden hac›-

lar›n ilk hac seferinin buradan baflla-

mas› yan›nda ‹slam co¤rafyas›nda bil-

hassa Orta Asya ve Hindistan Co¤rafya-

s›’ndan gelen hac›lar›n deniz ve kara

yollar›ndan ‹stanbul’a ulaflt›klar›nda

buradan Kudüs yoluna gitmeden ilk zi-

yaret Eyüp’e yap›lmaktad›r. Kudüs’te

haremi flerifte gerçeklefltirilen ihram

giyme ve oradan mukaddes topraklara

uzanan hac görevinin ilk ad›m› olarak

Eyüp Sultan’da bafllatmalar› gözden

kaç›r›lmayacak bir önem arz eder.

Kaflkar bölgesinden gelen bir hac›

Kefe Liman›’ndan Karadeniz yolu ile ‹s-

tanbul’a ulaflt›¤›nda Üsküdar Kaflkari

ve Özbekler Tekkesi’ne u¤ruyor. Bura-

da bir süre ikame ediyor ve ilk hac ziya-

retini Eyüp Sultan’da bafllat›yor. Hin-

distan’dan veya Afganistan’dan yola ç›-

kan hac› kafilesi ‹ran üzerinden veya

Irak co¤rafyas›’ndan kara yolu ile Ana-

dolu’yu ziyaret ede ede veya da yine de-

niz yolu ile ‹stanbul’a, Aksaray’daki

Hindular Tekkesi’ne ba¤l› oldu¤u mefl-

rep, tarik veya postuna göre Afganiler

Tekkesi’ne u¤ruyor oradan da Eyüp

Sultan’la hacc›n› bafllat›yor.

Eyüp Sultan’›n sahip oldu¤u bu dini

misyonu veya bir de¤iflik ifadeyle kutsi-

yeti ‹stanbul’un  her yönüyle de bir

merkez olarak görülerek kabul edil-

mesindeki önemli pay› kadar. Bunun

getirdi¤i kültürel, ilmi ve iktisadi getiri-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 2: Eyüp’ün
1900’lü y›llar›n bafl›.
Kartpostal. Eyüp Beld

Arflivinden 

Resim 3-4: Eyüp 2006.
Ali ‹hsan Gülcü.  Eyüp

Beld Arflivinden
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si ve hareketlili¤i daha tam anlam›yla

ça¤dafl tarihçilerimiz taraf›ndan ortaya

konulabilmifl de¤ildir. Hala incelenme-

ye ve belgelenmeye haz›r beklemekte-

dir.

E¤er bugün Ramazan Ay› olarak ‹s-

tanbul bilhassa Eyüp; ‹slam dünyas›n›

kapsayacak nitelikte bu vecibeyi yerine

getirmeye yönelik bir giriflimi olsa  ce-

vaps›z kalmayaca¤› gibi; geçmifl yüzy›l-

lar›n birikimi karfl›s›nda cevaps›z kal-

mayaca¤› görülecektir.

Öte yandan Eyüp ‹stanbul’un kutsi-

yetindeki önemi yan›nda ‹stanbul’un

yani tarihi yar›mada’n›n atmosfer de¤i-

flimlerini yani mevsimleri izledi¤i bir

yerdi. Eyüp co¤rafyas› ve Eyüp Sultan

tarihinde hep bir leylekleriyle an›lm›fl

ve bunlara kutsiyetler yüklenilmifltir.

Do¤rudur da. Leylek sürüleri ‹stanbul

co¤rafyas› üzerinden bahar mevsimle-

rinde sonbahar ve ilkbahar da olmak

üzere iki defa göç yolu olarak kullan›r-

lar. Ve bu da Eyüp Sultan vadisi ve te-

pelerini kullan›rlar. Neden diyecek

olursak. Eyüp ilçemizin merkezinde

bugün art›k mevcut olmayan iki dere

yata¤› vard›. Piyer Loti Tepesi’nin arka-

s›ndan Rami’den gelen dere bugün ana

cadde olan güzergah üzerinden halen

befl yüzy›ld›r çiçekçilik yapan bahçele-

rin önünden 

Feshane taraf›ndan Haliç’e akar. Bu

derenin Piyer Loti Tepesi eteklerine

denk gelen bugünkü çarfl› içerisinde

ayr›lan kolu teleferik noktas›ndan yine

Haliç’e dökülür. Karfl› k›y›lardan yine

Haliç’e akan ufakl› büyüklü su kaynak-

lar› ve küçük ölçekli dereler den ayr›

Alibeyköy ve Ka¤›thane Dereleri’nin

Haliç üzerinde oluflturduklar› tatl› su

buhar›n› destekleyen Çatalca yar›ma-

das›ndan gelen rüzgarla oluflan hor-

tumla leylek sürüleri konaklad›klar›

tatl› su kaynaklar›ndan uçacaklar›

mevkie do¤ru havaland›klar›nda bu su

buhar› ve hava ak›m›na kendilerini b›-

rakarak yukar›ya do¤ru fazla güç sarf

etmeden havalanmaktayd›lar. Bu hava-

lanmalar s›ras›nda daireler çizerek

yükseldiklerinden halk aras›nda Eyüp

Sultan’› ziyaret ettikleri kabul edilirdi.

Bu ziyaretler ‹stanbullular için mev-

simlerinde habercisi idi. 

Eyüp vadisi üzerindeki bu hava de¤i-

flimlerinin ‹stanbul sur içine etkisinin

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 5: Eyüp ve Haliç
1900’lü y›llar›n bafl›.
Kartpostal. Eyüp Beld

Arflivinden
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en belirgin göstergesi olarak yak›n ta-

rihlere kadar ‹stanbul ile ilgili hava du-

rumu ve tahmin istasyonun Ok Meyda-

n› olarak  kullan›lm›fl olmas› önemlidir.

Eyüp, ‹stanbullular için sadece bir

dini ziyaret yeri de¤ildi. Ayn› zamanda

bir e¤lence ve kültür merkezi niteli¤in-

deydi de. Bahar›n gelmesi ile birlikte;

tabiat›n canlanmas›yla sur içi ‹stanbul-

lular da bir hareketlenme bafllar ve

adeta mesire alanlar›na ak›n edilirdi.

16. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren Bo¤a-

ziçi’nin mesire alanlar›na ra¤bet art-

mas›na ra¤men Haliç mesireleri hiç

önemini kaybetmemifltir. Haliç’teki

mesire alanlar›na gidifl ve gelifllerde

u¤ranmas› zorunlu olan  bir pink nok-

tas› niteli¤i tafl›maktayd›. ‹stanbul hal-

k›n›n en çok ra¤bet etti¤i mesire alan-

lar›n›n bafl›nda gelen  Sa’dabad  Mesire

alanlar›na bilhassa ilkbahar aylar›nda

‹stanbul’un e¤lence merkezi haline ge-

liyordu. Dü¤ünlerin, sübyan mekteple-

rin pikniklerinin de yap›ld›¤› Ka¤›thane

mesirelerindeki  bu e¤lencelerin baz›

zamanlar haftalarca sürdü¤ü de bilin-

mektedir. Bu mesirelere gidifl ve dö-

nüfllerde Eyüp hep hareketlili¤i yafla-

maktayd›. ‹stanbullular›n ilkbaharla

beraber bu mesire alanlar›na hareket-

leri ilk Eba Eyüb el Ensari  hazretlerine

ziyaretle bafllard›. 

Buradan mesire alanlar›na gidifl ge-

lifllerde götürecekleri bütün nevaleleri

Eyüp’ten karfl›larlard›. Evlerden götü-

rülen zeytinya¤l› ve kuru haz›rlanm›fl

yiyecekler d›fl›nda içecekler, yo¤urt,

kaymak, dondurma v.s. gibi süt ürünle-

ri, ekmek, piflirilmifl et1 ve ihtiyaç olan

toprak kap kaçak buradan karfl›land›¤›

gibi; çocuklar›n ve büyüklerin e¤lence-

si oyuncaklarda ‹stanbullular için ayr›

bir renkti. Eyüp oyuncakç›l›¤› diye ta-

rihte yerine alan bu özelli¤i ile Eyüp

Cumhuriyetin ilk yar›s›na kadar ki dö-

nemin çocuk dünyas› için önemli bir yer

teflkil etmekteydi. 18. yüzy›l›n ilk yar›s›-

na damgas›n› vurun Lale Devri e¤lence

hayat›n›n Eyüp ve çevresinde teflekkül

etti¤ini söylememiz fazla bir abart› ol-

mayacakt›r. Haliç mesire alanlar›n da

yaflanan sosyal ve siyasi tarihin

Eyüp’ten ayr› düflünülmesi söz konusu

olmamal›d›r. Çünkü co¤rafi iliflkiler bu

zorunlulu¤u tafl›maktad›r.

I. Leon dönemi’nde (457-465) bu-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

1 ‹stanbul flehir
kültüründe, mangal anlay›fl›
bulunmamaktayd›. Mesire
alanlar›nda asla mangal
yak›lmas›na izin verilmedi¤i
gibi böyle bir gelenekte bulun-
mamaktayd›. Mesire
alanlar›ndaki sofralarda meyve
ve sebzeler al›rl›kl› olmak
üzere, zeytinya¤l›lar, tatl›lar,
piflirilerek getirilmifl so¤uk
yiyecekler bulunurdu. Mesire
alan›nda m›s›rc›lar d›fl›nda
piflirilerek herhangi bir fley
yeme anlay›fl› mevcut de¤ildi.

Resim 6: Eyüp’ün
meflhür leyle¤i.

1900’lü y›llar. Eyüp
Beld Arflivinden

eyup 7.  11/27/06  9:01 AM  Page 78



79

günkü Otakç›lar Camii civar›nda küçük

bir saray (Mamas/ Ayios Saray›) yak›-

n›nda bir manast›rdan bahsedilmektir.2

Bu manast›r›n bir özelli¤i de bugün tar-

t›flma mevzuda olsa bir kültürel gele-

ne¤in ilk olufltu¤u yer olarak yerini al-

maktad›r. Do¤u Roma (Bizans) impara-

torlar›n›n k›l›ç kuflanma gelene¤ini bir

dönem yaflatt›klar› bilinmektedir. Bu

küçük yazl›k saray›n yak›n›ndaki bu

manast›rda k›l›ç kuflanma törenleri ya-

p›lmaktayd›. Osmanl› saltanat gelene¤i

padiflah›n tahta oturmas› sonras› Eyüp

Sultan Türbesi’nde k›l›ç kuflanmas› k›-

l›ç alay› gelene¤i yani halka teflrifi Eyüp

tarihinde önemli bir yer tutar. Deniz yo-

lu ile Eyüp’e padiflah›n gelifli ve k›l›ç

kuflanmadan sonra kara yolu ile Edir-

nekap›s›’ndan saraya kadar ki olan tö-

ren ‹stanbullu için yeni bir dönemin

bafllang›c› idi. Akflemseddin’in Fatih

Sultan Mehmed’e Eba Eyüb el Ensari

hazretlerinin türbesinde k›l›ç kufland›r-

mas›yla bafllayan adet saltanat›n kald›-

r›l›fl›na kadar Eyüp; padiflahlar›n res-

miyetlerini ilk ifade ettikleri ve tahta

oturduktan itibaren halk›n huzuruna ilk

ç›k›fllar›n›n yeri idi.3

Eyüb Havass-› Refia dedi¤imiz sur-

d›fl› Eyüp bölgesi Çatalca’dan Trakya

Vize’ye kadar ki bir co¤rafi parçay› kap-

samaktayd›. Do¤u Roma döneminden,

Osmanl› ve Cumhuriyet tarihinin yak›n

bir dönemine de¤in bu co¤rafi s›n›rla-

r›n merkezi olan bugünkü Eyüp yerlefli-

mi; sur içinin mesire, e¤lence ve kültü-

rel bir nefes al›fl yeri oldu¤u gibi, ‹stan-

bul’un ihtiyac› olan g›da ve yakacak ih-

tiyac›n› da karfl›lamaktayd›. 20. yüzy›l›n

bafl›nda da ‹stanbul’un 1914 y›l›nda

üretime geçen Silahtara¤a Termik

Santrali ve daha sonralar› buna ba¤l›

olarak geliflen ‹stanbul’un Karadeniz

bölgesindeki kömür ocaklar›ndan ya-

rarlanmak üzere Ka¤›thane ile Mezkur

A¤açl› Mevkii aras›nda tesis edilen Ha-

liç Karadeniz demiryolu4 sanayi tarihi-

mizde önemli bir yer teflkil etmektedir.

‹stanbullunun tüketti¤i önemli bir g›da

ihtiyac›n› olan etin sa¤lanmas› için

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

2 Dr. Mordtmann,
Esqu›sse Topographique de
Constantinople, Lille 1892, 44,
73.; Sinan Genim, 15. 16.
Yüzy›llarda Seyreyle Gözüm
Eyüp’ü, I. Eyüpsultan
Sempozyumu Tebli¤ler, ‹stan-
bul 1999, 144.

3 Bak›n›z: ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›, Osmanl›
Devleti’nin Saray Teflkilat›,
Ankara 1988, 189-200; Cemal
Kafadar, “Eyüp’te K›l›ç
Kuflanma Törenleri”, Eyüp;
Dün / Bugün Sempozyumu -
11-12 Aral›k 1993, ‹stanbul
1994, 50-61.

4 Yay›na Haz›rlayan: Emre
Dölen-Mert Sandalc›,
Ka¤›thane-Kemerburgaz-
A¤açl›-Çiftalan Demiryolu
(1914-1916), ‹stanbul (1999).

Resim 7: K›l›ç kuflanma
merasimi. Sultan
Reflat. Kartpostal.
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oluflturulan Saya Oca¤›5, bir Yeniçeri

Teflkilat› olmas›na ra¤men 1908 y›l›na

kadar varl›¤›n› takip edebildi¤imiz tefl-

kilat ‹stanbul’un et ihtiyac›n› karfl›la-

maktayd›. Bugün Alibeyköy ve Küçük-

köy bölgesinde kalan bu çiftlikler ‹s-

tanbullunun et ihtiyac›n› sa¤layan hay-

van yetifltiricili¤i ve  mand›rac›l›¤› ya-

n›nda tar›m alanlar› ile de dikkat çeki-

ciydi. Sütlüce Mezbahanesi’nin kurulufl

yerinin tercih edilmesinin nedeni bu

teflkilat›n Eyüp Çevresinde bulunma-

s›ndan dolay›d›r. Eyüp ve çevresinin

mand›ra, ah›rlar ve çiftliklerle dolu ol-

mas› süt ve süt ürünlerinin merkezi ha-

line gelmiflti. Önce Rum çiftçilerin, da-

ha sonra Bulgar sütçülerin ve sonra-

s›nda Arvavut dondurmac›, pazarc› ve

tatl›c›lar›n buralarda iskan› ve faaliyet

göstermeleri tarihi kültürel zenginli¤in

oluflmas› yan›nda, mesleklerin farkl›

›rklara ve kültürlere aktar›lmas› ve ge-

liflimi Eyüp merkezinde çok lirik bir fle-

kilde izleyebiliyoruz6. Yak›n tarihimize

kadar ki flahs›n 1980’li y›llar›n sonuna

kadar al›flverifl yapm›fl›md›r suriçi ve

Bo¤aziçi yerleflimlerine at arabalar› ile

Alibeyköy ve Kemerburgaz’dan gelen

Arnavut pazarc›lar yafl meyve ve sebze

sat›fl› yaparlard›. Bedreddin Dalan Y›-

k›mlar›na kadar mevcudiyetlerini sür-

düren Ayvansaray ve Yavedud Mahalle-

leri’nin Haliç k›y›lar›nda yer alan dakik

(un) fabrikalar›7, Feshane, Bahariye ‹p-

lik Fabrikas›, Çatalya ve Trakya orman-

lar›ndan gelen ve ‹stanbul’un büyük öl-

çüde odun ihtiyac›n› karfl›layan odun

depolar› yan›nda, Alibeyköy ve Ka¤›tha-

ne Dereleri’nin alüvyonlar›ndan fayda-

lanan tu¤la - kiremit harman ve f›r›nla-

r› Suriçi ‹stanbul’un ihtiyaçlar›n›n kar-

fl›lanmas› d›fl›nda Osmanl› co¤rafyas›-

na hitap eden bir Eyüp’le karfl›m›za ç›k-

maktayd›.

Alibeyköy ve Ka¤›thane Dereleri’nin

alüvyonlar›ndan faydalanan tu¤la - ki-

remit harman ve f›r›nlar› kendileri için

gerekli balç›klar› bu derelerden ç›kar-

t›larak Haliç’in tatl› su dere a¤›zlar›n›n

toprak dolgularla kaplanmas›n› engel-

lenmifl olduklar› gibi hem de derelerin

›slah› sa¤l›yorlard›. Öyle ki Eyüp’ün

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

5 “Saya Oca¤›”, 28-30
May›s 1999 , III. Eyüpsultan
Sempozyumu Tebli¤ler, fiubat
2000, sayfa 122-130.

6 ‹stanbul Bulgarlar› iki
kola ayr›lm›flt›r. Sütçüler ve
Bahç›vanlar. Eyüp civar›nda
faaliyet gösteren hayvanc›l›k ve
hayvan ürünleri ile u¤raflan
Bulgarlara Sütçüler olarak
tan›mlam›fllard›r. 

7 “Yâ Vedûd  Eyüp Sultan
‹lçesi’nin Yok Edilen Tarihi Bir
Mahallesinin Dünü ve
Bugünü”,   8-10 May›s 1998 II.
Eyüp Sultan Sempozyumu
Tebli¤ler, Kas›m 1998, sayfa
190-202.

Resim 8: Sultan Reflat
Culus yolunda ilerley-
or. Kartpostal. Eyüp
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meflhur oyuncakç›lar›na, testicilerine

ve çini üreticilerine ham madde bura-

lardan sa¤lanmas› yan›nda odun depo-

lar›n›n art›k a¤aç parçalar›ndan oyun-

cak üretimiyle insani duygulara hitap

eden kullan›ma kazand›r›lmas› esas›n-

da hiç göz ard› edilmeyecek kadar

önemlidir. 

‹stanbul’un ilk fetih mezarl›¤› olan

Tokmak Tepe mezarl›¤› ve Ya Vedud

Mevkii, ‹stanbul çiçekçilerinin senenin

belli tarihlerinde kurdu¤u çiçek pazar-

lar›na ev sahipli¤i yapmaktayd›. Bunun

yan›nda uzun süre yaprak dökmeyen

meflhur  gülleri de burada yetifltiril-

mekteydi. Bu güllerin bir özelli¤i, gül-

lerin yetiflti¤i bu topraklar›n alt›nda ya-

tan fetih flehitlerine hürmeten ve onla-

r› yad etmek üzere sat›n al›narak onla-

r›n cennet kokusunu duyma gelene¤i

bugün unutulmufl olsa da tarihin uzun

bir sürecinde yaflat›lm›flt›.

Bugün Eyüp’e bakt›¤›m›zda; ‹stan-

bul’un gündelik hayat›yla iç içe olan bu

surd›fl› yerleflim bugünün ‹stanbul’un-

da bu bütününden kopar›larak bir ke-

nara b›rak›lm›fl gibidir. Üçüncü Haliç

köprüsünün inflas›yla bafllayan bu bü-

tünlükten kopar›lma sonucu devam›n-

da yeni infla edilen yollar ve köprülerle

Eyüp’ü batakl›k haline sokmufl. Eyüp

çevresi, birinci ve ikinci köprü ba¤lant›

yollar›yla da transit geçifl güzergah›

haline dönüfltürülmüfltür. Deniz yolu-

nun yetersiz kullan›m›n›n bunda bir et-

ken oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu neden-

le bugün dahi bir çok kültürel faaliyet-

lerin yap›lmas›na ra¤men yak›n çevre-

nin d›fl›nda genel ‹stanbullunun akl›na

son gelen noktad›r. 

Bugün sadece dini ziyaretler olarak

alg›lanan Eyüp; kutsiyetlikle avaml›k

aras›nda bir süreç yaflamaktad›r. Kül-

tür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma anla-

y›fl›nda bile Eyüp ‹lçesi tarihi yar›mada

ile bir düflünülmemektedir. Koruma

kurulunda bile Beyo¤lu ile birlikte de-

¤erlendirilecek flekilde teflkilatland›r›l-

m›flt›r. Evet Eyüp’ün kültürel ve tarihi

gelece¤i geçmifli kadar renkli ve zengin

olamayaca¤› ve ‹stanbul tarihi yar›ma-

das›na gelecekte önemli kültürel bir

etki sa¤layamaca¤›n› buradan görmek-

teyiz.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 9: Mihriflah
Valide Sultan ‹mareti,

Sebili, Türbesi,
Haziresi ve Culus
yolu. Kartpostal.

Eyüp Beld Arflivinden
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EYÜP 

NEZ‹H ELDEM fiEH‹R MÜZES‹

PROJES‹ ÜZER‹NE

Nejat ERALP

Sivas’ta do¤du. 1963 y›l›nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü
bitirdi. Çeflitli askeri okullarda tarih ö¤retmenli¤i yapt›. Askeri müzede çeflitli görevlerde bulundu.
1993’te askeri müzeden emekliye ayr›ld›. Halen Mimar Sinan Üniversitesi’nde müzecilik dersleri

vermekte ve vekâleten ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir.
Birçok d›fl ülkede müzecilik üzerine inceleme ve araflt›rmada bulundu. “Tarih Boyunca Türk

Toplumunda Silah Kavram› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda kullan›lan Silahlar” adl› yay›nlanm›fl 
bir eseri ile tarih ve müzecilik konular›nda çeflitli makaleleri bulunmaktad›r.
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Ülkemiz gerek do¤anın verdi¤i zen-
ginlikleri, gerek geçmiflteki kültürler-
den gelen arkeolojik kal›nt›lar› ve en
önemlisi bu topraklar üzerindeki 1100
y›ll›k kentsel yaflamın getirdi¤i kent ta-
rihlerine iliflkin etno¤rafik ve folklorik
zenginli¤i ile dünyan›n say›l› flansl› ül-
kelerinden birisi. Ancak flans olarak ni-
telendirdi¤imiz bu f›rsatlar ve olanak-
lar toplulu¤unu dünya uluslar› XVI. XVI-
I.Yüzy›ldan itibaren kendi toplumlar›na,
bireylerine ve en önemlisi gelecek ku-
flaklar›na yans›tma çabas› içerisine gi-
rip müzeler kurmufllard›r. Bazen kent
soylu, bazen kent-toplumcu ço¤u kez
de ulusçu bir anlay›flla kurulan bu mü-
zeler günümüz evrensel kültürü içeri
sinde ön s›ralarda yer almak için
amans›z ve sürekli, fakat sessiz yafla-
ma, yaflatma ve korumaya yönelik bir
çaba içerisine girmifllerdir.

Bizim ise gerçekten sahip oldu¤u-
muz bu flans›m›z› toplumumuz ve gele-
ce¤imiz ad›na çok da iyi de¤erlendirdi-
¤imiz söylenemez. Türk Müzecili¤inin
kurulufl tarihi olarak belirledi¤imiz
1846 y›l›ndan günümüze 160 y›lda 273
müze kurabildi¤imiz düflünülürse (y›l-
da 1.75) konuya yaklafl›m›m›z kendili-
¤inden ortaya ç›kacakt›r. Ancak bu
alanda son 25 y›lda at›lan ad›mlar, at›-
l›mlar yeni yasalar ve yasalar›n getirdi-
¤i belirleyici aç›l›mlarla devlet d›fl›nda,
bireylerin özel ve tüzel kiflilerin, özel-
likle yerel yönetimlerin müze kurma ya
da müzeler oluflturma konusundaki
duyarl›l›klar›na bakarak toplumumu-
zun kültürel gelece¤i aç›smdan ümit
vericidir diyebiliriz.

Eyüpsultan Belediye Baflkanl›¤›n›n
büyük bir özveri, gayret ve titizlikle on
y›ld›r süregelen, kentsel a¤›rl›kl› ol-
makla beraber toplumsal kültürümüze
flüphesiz çok büyük katk›lar sa¤layan

"Tarihi-Kültürü ve Sanat›yla Eyüpsul-
tan Sempozyumu"nun onuncu y›l dave-
tiyesini alan davetli ve kat›l›mc›lar flu
anda sunmakta oldu¤um "Eyüp Nezih
Eldem fiehir Müzesi Projesi Üzerine"
konu bafll›¤›n› okuyunca kuvvetle
tahmin ediyorum ki; baflta Sayın
Eyüpsultan Belediye Baflkan›m›z
ve Kültür Müdürümüz olmak
üzere kurucu kurul üyeleri ola-
rak bizlerin dokuz ayd›r yaflad›¤›-
m›z heyecan ve mutlulu¤u aynen
paylaflm›fllard›r.

fiimdi izin verirseniz neden
Eyüpsultan'da bir müze ve neden
bu müzenin ad› "Eyüp Nezih El-
dem Müzesi" sorular› üzerinde
durmak istiyorum. Yukar›da da
belirtti¤im üzere on y›ld›r süre-
gelen sempozyumlardan edindi-
¤imiz bilgiler çerçevesinde tarih-
sel, sanatsal, kültürel olarak Türk-‹s-
lam ‹stanbulun, Türk-‹slam Kültür mi-
ras›n›n seçkin tafl›nmaz örneklerini ba-
r›nd›rd›¤›n› biliyoruz. Ayr›ca bunlar›n

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Nezih Eldem ve grubu
taraf›ndan haz›rlanan
Eyüp Sultan Camisi
Meydan› ve Yak›n
Çevresini Koruma
Gelifltirme Projesi’nden
Plan. (Arredamento
Dekorasyon 1994/6.
sf.6) 

Nezih Eldem 
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d›flında Eyüpsultan'da do¤man›n, yafla-
man›n, bu semte ait olman›n ve hatta
dünyaya veda edildi¤inde burada topra-
¤a verilmenin ayr›cal›k olarak alg›lan-
d›¤› dönemler göz önüne al›nd›¤›nda,
tamamen özgün bir demografik yap›n›n
olufltu¤u söylenebilir. Gelenek, göre-
nek, örf ve adetleri, temelde ‹stan-
bul'un di¤er yöreleri ile örtüflse dahi bu
yap›n›n de¤iflik formlarla bezenen zen-
gin bir etno¤rafik malzemeye sahip
olaca¤› da muhakkakt›r. O halde tafl›n-
maz kültür miras›n›n korunmaya çal›-
fl›ld›¤›, tafl›n›rlar›n ise yang›nlar, göçler
ve yanl›fl alg›lanan modernleflme süre-
ci içerisinde kaybolmaya yüztuttu¤u
Eyüpsultan'da bu güne kadar neden bir
müze oluflturulmam›flt›r?

Avrupa'da, Amerika'da ve hatta
günde onlarca insanm açl›ktan can
verdi¤i Afrika'da, Eyüpsultan'ın sahip
oldu¤u kültürel zenginli¤in yüzde biri-
ne bile sahip olamayan yerleflim birim-
lerinde bir, bazen birden fazla müzeler
varken Eyüpsultan'ın bir müzeye sahip
olmamas› gerçekten düflündürücüdür.
Burada, y›llarca savunulan nokta,
Eyüpsultan Camiileri, hazireleri, me-
zarl›klar›, an›tsal mezar tafllar›, külli-
yeleri, çeflme ve flad›rvanlar› ile zaten
bir aç›khava müzesidir düflüncesi ege-
mendi. Ancak ne var ki bunlar›n d›fl›nda
kalan Eyüp oyuncaklar›, Eyüplü han›m-
lar›n el eme¤i göz nuru ifllemeleri,

Eyüplü mermer ustas›n›n avadanl›kla-
r›, Eyüplü hattatın tezhipli hat levhalar›,
Eyüp tekke ve zaviyelerinin malzeme-
leri, ressamlar›n bugün birer belgesel
nitelik tafl›yan Eyüpsultan› betimleyen
manzaralar›, Eyüp seramikleri hep gö-
zard› edilmifltir. Bu durum 1985-1987
Eyüp Merkezi Alan Düzenlenmesi pro-
jesini üstlenen Prof.Nezih ELDEM'in
"Eyüp Müzesi" konusuna ciddi bir tasa-
r› olarak yaklaflmas›, düflüncesini ge-
rek Belediye Baflkanl›¤› ve gerekse ya-
k›nlar› ile paylaflmas› ve bunu ikinci
Eyüpsultan Sempozyumundaki konufl-
mas›yla gündeme tafl›mas›na kadar
devam etmifltir.

Prof.Nezih ELDEM kim idi? Burada
bu de¤erli insanm uzun uzad›ya biyog-
rafisini vermekten çok sanatç›, mimar
ve hümanist kiflili¤inden k›saca bah-
setmek istiyorum. Resim ö¤retmeni bir
baban›n o¤lu. 12 yaflında babasının ‹s-
tanbul'a tayini üzerine ‹stanbul'a gelir
ve Çall› ‹brahim, fievket Da¤ gibi ünlü-
lerin üye olduklar› "Güzel Sanatlar Bir-
li¤i'ne girer ve birli¤in en genç üyesi
olur. Öyle ki o büyük usta fievket Da¤
resim malzemelerini bu genç yetene¤e
vermekte tereddüt etmez. 1939 y›l›nda
Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl›k bö-
lümüne giren Eldem burada ikinci bir
mutluluk yaflar. Sedat Hakk› ile birlikte
çal›flmaya bafllar. Bu çal›flmalar›n› da-
ha sonralar› "Anam a¤lad›" diye tarif

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp meydan› aç›l›fl töreni
1972 ‹slam aleminin ikinci

kabesi Eyüp Sultan ve
Hizmetlerim. Dr. Fahri Atabey.
(1968-1973) Eyüp Beld. Arflivin-

den
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etse de "Kendimi tekkedeki bir derviflin
müridi gibi gördüm. Bugün neye sahip-
sem onun sayesindedir." sözleriyle bir
alçak gönüllülük ve vefakârl›kla hat›r-
layacakt›r. Mezuniyet ve arkas›ndan yi-
ne büyük bir usta. Onu hocal›¤a davet
eden Emin Onat. Emin Hocay›'da "Hoca
olarak ne yapt›msa onun sayesindedir"
diye anacakt›r. 1944'de ‹TÜ Taflk›flla'da
bafllayan e¤itimcili¤i 1954'de Doçent,
1962'de profesör olmas› ile emekli ol-
du¤u 1988 y›lma kadar sürer. Eserleri
genellikle modern mimariye yönelen,
biçimsel kal›plar›n d›flmda kalan Nezih
ELDEM projelerini en küçük detaylara
kadar inerek haz›rlayan, bilimsellikten
ve mimari özgünlükten asla taviz ver-
meyecek kadar ›srarl›, inatç› ve hatta
kavgac› kimli¤inin yan›s›ra, duygulu,
özverili, parasal ve biçimsel yaflam›n
d›flmda, alçakgönüllü, insanlara ve
özellikle çocuklara karfl› afl›r› bir du-
yarl›l›k tafl›yan bir sanatç›, bir mimar ve
bir bilim adam›d›r. 

Kendisinin anlatt›¤› kadar›yla hayat›
boyunca birçok projede imzas› bulunan
Nezih ELDEM için ayr›cal›¤› olan ve

önem verdi¤i üç önemli projesi vard›.
Birincisi olmaz, imkans›z denilmesine
ra¤men baflar› ile uygulad›¤› ‹TÜ Ma-
den Fakültesi "G" anfisi ve Taflk›flla Bi-
nas›'ndaki 109 no'lu Salon, ikincisi Tür-
kiye çap›ndaki bir yar›flmada birincilik

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp Belediyesi Nezih Eldem
fiehir Müzesi d›fl görünümü.
2006. Eyüp Beld. Arflivinden

Üstte solda: Eyüp
Kültür Merkezi

Üstte: Oyuncakç›lar
Çarfl›s› ve Karagöz

Tiyatrosu
Solda: Aynal› Çarfl›

Altta: Müzik ve
A¤›rlama

Merkezi.(Arredamento
Dekorasyon 1994/6.

sf. 98)
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kazanan eski Harb Okulu binas›n›n mo-
dern ve ça¤dafl bir "Askeri Müze ve
Kültür Sitesi"ne dönüfltürülmesi,
üçüncüsü ise "Eyüp Merkezi Alan Dü-
zenlemesi" ve UNESCO Uluslararas›
Kampanyas› çerçevesinde "Eyüp Mer-
kezi Alan ‹yilefltirme ve Yenileme Plân›
ile Çevre Binalara ‹liflkin Pilot Projeler"
idi.

Ben Prof Nezih ELDEM hocay› 1973-
74 y›llar›nda atand›¤›m Askeri Müze'de
müze projelerinin uygulanmas› nedeni
ile tamd›m ve o y›llarda sevgi ve sayg›
ile bafllayan dostlu¤umuz kendisini
kaybetti¤imiz 24 A¤ustos 2005 tarihine
kadar giderek yo¤unlaflarak devam et-
ti. Kendisinden müzecili¤in teknolojisi,
mimarisi konular›nda çok fleyler ö¤-
rendim, dersler ald›m. Rahmet ve min-
netle an›yorum.

Hoca'y› topra¤a verdi¤imiz 26 A¤us-
tos 2005 günü Eyüpsultan Camiinde k›-
l›nan cenaze namazın› takiben, ilçesine
ve halk›na hizmeti kutsal bir ilke kabul
eden Belediye Baflkan› Say›n Ahmet
GENÇ yapt›¤› veda konuflmasmda ac›l›
günün biraz olsun dindirici aç›klamas›-

n› yapt›. Eyüpsultan'da bir müze kuru-
lacak ve müzeye ilçeye yapt›¤› unutul-
maz katk›lar›n anısına 'NEZ‹H ELDEM

MÜZES‹" ad› verilecek idi. Hiç flüphesiz
o gün, orada bu konuflmay› dinleyenler
bir yanda bir de¤erin kaybının üzüntü-
sünü, di¤er yanda bir vefa duygusunun
yüceli¤ini birlikte yaflam›fllard›r.

Belediye Baflkanl›¤› çok k›sa bir sü-
re içerisinde ahde-vefa göstererek
üyeleri belirlemifl ve bir kurucu kurul
oluflturmufltur. Benim de aralar›nda
bulunmaktan onur duydu¤um ve Sayın
Prof.Dr.Örcün BARIfiTA, Sayın ‹rfan
ÇALIfiAN ve Sayın Gündegül PARLAR'in
kat›l›mlar› ile oluflan kurul 29 A¤ustos
2005 günü ilk toplant›s›n› yaparak ça-
l›flmalar›na bafllam›flt›r. Bu çal›flma-
larda Müze Binas›, müzenin amac›,
kapsam›, malzeme kaynaklar›, malze-
melerin temini, kurulufl aflamas›nda
gerekli komisyonlar a¤›rl›kl› olarak ele
al›nm›flt›r.

MÜZE B‹NASI
Restorasyon ve yenilefltirme çal›fl-

malar› tamamlanan eski Eyüpsultan
Belediye Binas›n›n müze olarak düzen-
lenmesi uygun görülmüfltür. Bodrum
kat, Zemin kat ve Birinci kat olmak
üzere üç kattan oluflan binada kesin ol-
mayan ilk belirlemelere göre; Bodrum
katta müze deposu, konservasyon atöl-
yesi, hizmetli ve güvenlik odalar› ile di-
¤er hizmet birimleri yer alacakt›r. Ze-
min katta (Girifl Kat›) Müze Müdür oda-
s›, Prof.Nezih ELDEM çal›flma odas› ve
yap›ya uygun seksiyonlar bulunacakt›r.
Birinci katta da yine binan›n yap› özelli-
¤ine uygun olarak seksiyonlar düzenle-
necektir.

MÜZEN‹N AMACI
Eyüp Nezih Eldem Müzesi; sahip ol-

du¤u tarihsel dokusu aç›sından tafl›n-
maz kültür varl›klar› ile mükemmel di-
zayn edilmifl bir aç›khava müzesi görü-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Nezih Eldem’in bir
eskizinde meydan için
önerilen örtü sistemi.

(Arredamento
Dekorasyon 1994/6. sf.

101)
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nümünde olan Eyüpsultan'da; kaybol-
ma tehlikesi ile karfl› karfl›ya olan tafl›-
nabilir kültür varl›klar›nı içeren kap-
saml› bir koleksiyon oluflturmak, bun-
lar› toplamak, korumak ve sergilemek,
bu özellikleri ile yerel, ulusal ve ulusla-
raras› kültüre ça¤dafl ve bilimsel mü-
zecili¤in öngörüdü¤ü alanlarda hizmet
amac›n› güder.

MÜZEN‹N KAPSAMI
Kurulmas› tasarlanan bu müze:

a. ARKEOLOJ‹K MALZEMELER - Eyüp
kaz›lar›nda elde edilen seramik ve di-
¤erlerini,
b. ETNOGRAF‹K MALZEMELER - Yerel
giysiler, tak›lar, yerel küçük atölye
imalatlar›- oyuncaklar-çorap, para ke-
sesi, kemer, sand›k, seccade, kilim, re-
sim, bezemeli tekstil ürünleri ve bunla-
r›n çeflitlerini,
c. D‹NSEL N‹TEL‹KL‹ MALZEMELER -
Elbiseler, Tennure, kudüm, ney, zikir
araçlar›, zikir tespihleri, tekke ve der-

gah malzemeleri, tekke sancaklar›,
sancak alemleri, tekke hat levhalar›,
baston ve asalar, sikke, kavuk vs. bafl-
l›klar›,
d. NÜM‹ZMAT‹K ‹LE ‹LG‹L‹ MALZEME-
LER - Paralar (madeni-ka¤›t) madalya-
lar, niflanlar, dinsel nitelikli tak› ve ma-
dalyonlar›,
e. K‹fi‹SEL MALZEMELER - Eyüpsul-
tan'da do¤mufl ve yaflam›fl seçkin kifli-
lere (devlet adam›, sanatkâr, ulema,
din adam›, asker ve bilim adam›) ait ni-
telikli hat›ra eflyalar›,
f. TAfi ESERLER - Halen Eyüpsultan-
daki çeflitli toplanma merkezlerinde
bulunan ve ait oldu¤u yer tespit edile-
meyen kitabeler, ünik mezar tafllar›,
çeflme aynalar›, yalaklar› ve di¤er tafl
eserleri,
g. TABLO-FOTO⁄RAF-HAT-REPRO-
DÜKS‹YON MALZEMELER‹- Eyüpsul-
tan semtini betimleyen ya¤l›boya, sulu-
boya, karakalem ve di¤er tekniklerle
yap›lm›fl tüm sanat eserleri, hat'lar,

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp Belediyesi Nezih Eldem
fiehir Müzesi, Eyüp Askerlik
fiubesi olarak kullan›ld›¤›
y›llara ait bir foto¤raf ve

belge (Anıtlar Kurulu)
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her türlü reprodüksiyonlar, evleri, kifli-
leri, Eyüpsultan da sosyal yaflam›, tö-
renleri, giyim kuflam›, kabir, hazire ve
kabristanlar› belgeleyen foto¤raflar,
albümler, ebrular› ve ebru türlerini,
h. ARfi‹V MALZEMELER‹ - Eyüpsultan
‹lçesi ile ilgili her türlü plân, kroki etüt
çizimleri, restorasyon projeleri, tapu
senetleri, icazetnameler, hat meflkleri,
fermanlar, beratlar, sofa tezkereleri,
musiki notalar›, tarihi yaz›flmalar vakfi-
yeleri,
i. KÜTÜPHANE MALZEMELER‹ - Her
türlü el yazmalar›, nadide eserler, ki-
tap ve dergi koleksiyonlar› ve di¤erleri-
ni kapsayacakt›r.

MALZEME KAYNAKLARI
- Türk ‹slam Eserleri Müzesi, Arke-

olojik malzemeler,
- ‹st. Türbeler Müdürlü¤ü - Etnog-

rafik ve di¤er malzemeler
- Eyüpsultan da halen mevcut ku-

rum ve kurulufllar
- Özel kifliler-aile veya bireyler

(Eyüpsultan'da halen yaflayan köklü ai-
leler)
MALZEME ALIMI

- Ba¤›fl yolu ile al›nma
- Satın alma yolu ile

alınma
- Resmi kanallardan

devir yolu ile alınma

Olarak gerçeklefltirilecektir.

KURULUfi AfiA-
MASINDA GEREKL‹
KOM‹SYONLAR

- De¤er Takdir Komis-
yonu - Malzeme al›mlar›
için,

- Envanter Komisyonu
- Alman malzemelerin ana

envanter diyapozitif ve bilgisayar orta-
m›nda tespit çal›flmalar› için,

- Teknik  Komisyon -  Sirkülasyon,
ayd›nlatma, sergileme elemanlar›, ge-
nel  sergileme, malzemenin restoras-
yon, konservasyon ve depolanmas› için,

- ‹dari Komisyon - Müze yönetiminin
tespiti, kadro düzenlenmesi, sosyal
hizmetlerin verilmesi, güvenlik, yangın,
h›rs›zl›k ve sabotaja karfl› koruma ön-
lemleri için, kurulacakt›r.

Bu komisyonlarda görev alacaklar›n
nitelik ve niceliklerinin tespiti komis-

yonlar›n kurulmas› karar›ndan sonra
kurucu komite taraf›ndan belirlene-
cektir.
De¤erli kat›l›mc›lar,

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Müze binas›n›n eski hali
Eyüp Belediyesi Arflivin-
den

Müze binas›n›n eski hali. Eyüp Belediyesi
Arflivinden
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Her fleyde oldu¤u gibi bir müzeyi
kurmak düflünce ve bilgileri ka¤›t üze-
rine dökmekle çok kolay gibi görünebi-
lir. Ancak özellikle bir müze olufltur-
makta, kendi müzemizi ortaya ç›kar-
makta say›s›z zorluk ve engellerle kar-
fl›laflma olas›l›¤› yüksek ve say›sal aç›-
dan say›lam›yacak kadar çoktur.

Bu müzenin kurulup ortaya ç›kma-
s›na kadar malzemelerin temini, seçi-
mi, al›m›, kay›tlar›, konservasyonlar›,
gerekenlerin restorasyon ifllemlerine
al›nmas›, sergileme elemanlar›n›n (vit-
rinler, dolaplar vb.) temini, ayd›nlatma,
ses yayın, ›s› kontrolü gibi konularla
bunlara iliflkin personel temini ve fi-
nans kaynaklar› yaratmak, ayn› zaman-
da bütün bunlar› yasal ve bilimsel bir
zeminde gerçeklefltirebilmek sayabile-
ce¤im güçlüklerin ancak bir bölümü-
dür.

Müzecilikte geçen uzun y›llar›m›n
verdi¤i tecrübelerime dayanarak flunu
belirtmeliyim ki bütün bu güçlükler, is-
ter bireysel, ister toplumsal ve isterse
kurumsal olarak ele al›nd›¤›nda;

- Kararl›l›kla,
- Do¤ru düflünerek ve özverili çal›-

flarak,
- Asla umutsuzluk duymadan sab›r-

l› olarak,
- Elefltirilere karfl› dirençli ve olum-

lu yaklaflarak, afl›lacakt›r. Eyüpsultan
ilçesinin geçmifl tarihi, sanat›, kültürü,
bugünki sakinleri ve gelecek kuflaklar›
bu hizmeti fazlas› ile hakediyor diye dü-
flünüyorum.

Yaflayan geçmifl sevgimizle yaflam›-
n› sürdürür, gelecek ise ümitlerimizle
filizlenir ve büyür.

KAYNAKÇA

- Birinci Müzecilik Sempozyumu bildirileri

‹stanbul - 1994

- ‹kinci Eyüpsultan Sempozyumu bildirileri

‹stanbul-1997

- Mimar -‹st. - Mimar Kültürü Dergisi

Prof.Dr.Necati ‹NCEO⁄LU - Kendi dilinden

Nezih ELDEM / ‹stanbul - 2005

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eski haritalarda müze
yerleflimi gösteren kesit.
Eyüp Beld. Arflivinden
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EYÜP SIRTLARINDAN 

GÖRÜLEN ‹STANBUL

Prof. Dr. Semavi Eyice

1923’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Saint Louis ve Saint Joseph Frans›z okullar›nda,
ortaö¤renimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlad›. Almanya’da arkeoloji ve sanat tarihi okudu.

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. “‹stanbul Minareleri” tezi ile lisans›n›
tamamlad›. Sanat Tarihi Enstitüsü’ndeki asistanl›¤› 1952’ye kadar sürdü. Yurtiçinde yap›lan

baz› kaz›lara kat›ld›. “Side’nin Bizans Dönemine Ait Yap›lar›” konulu tezi ile doktoras›n› verdi.
Doçentli¤ini “‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile verdi. 1963 y›l›nda Edebiyat
Fakültesi’nde Bizans Sanat› Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. “‹lk Osmanl› Devri’nin Dini ‹çtimai

Bir Müessesi Zaviyeler” tezi ile profesör oldu. Yurtiçi ve d›fl›nda mesleki birçok araflt›rmalar
yapt›. Ulusal ve uluslararas› birçok bilimsel toplant›da tebli¤ sundu. Türkçe ve yabanc› dillerde
olmak üzere 1000’i aflk›n kitapta, makale, ansiklopedi maddesi ve araflt›rmas› bas›ld›. An›tlar
Yüksek Kurul Üyeli¤i yapt›. Baz› enstitülere olan üyeli¤i ise halen devam etmektedir. Fransa

Lég›on d’Honneur niflan›na sahiptir. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü
baflkanl›¤› ve ö¤retim üyeli¤inden 1990’da emekli oldu. Evli olan Eyice 2 k›z çocu¤u babas›d›r.

Frans›zca, Almanca ve ‹ngilizce bilmektedir.
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Bizans döneminde Eyüpsultan sem-
ti Kosmidion ad›yla tan›nm›flt›. Burada
H›ristiyan azizlerden, hekim as›ll› oldu-
¤u kabul edilen Aziz Kosmas ad›na bü-
yük bir manast›r kurulmufl oldu¤undan
yer onun ad›na izafeten Kosmidion ol-
mufltu. ‹slamlara karfl› savaflmak ve
Kudüs’ü geri almak tasar›s›yla bat› ül-
kelerinde toplanan HAÇLI SEFERLE-
R‹’nin ilki 1095 y›l›nda yola ç›kt›¤›nda
esas kuvvetler Eyüp s›rtlar›nda konak-
lam›flt›. Seferin idarecisi olan baflkan-
lar› iflte bu Aziz Kosmas Manast›r›’nda
konaklam›fllar ve buradan bizans›n
baflkentini görülebildi¤i kadar›yla tan›-
maya çal›flm›fllard›. Bu onlar için
önemli bir hat›ra idi. Çünkü o tarihlerin
bat›s› için bizans›n baflkenti, afl›lmas›
imkans›z güçlü surlar›n korudu¤u
muhteflem ve çok zengin bir belde idi.
Fetihten sonraki ‹stanbul’u ilk defa ola-
rak güneyden Marmara k›y›lar›ndan
gören yabanc›lar da flehrin adeta sihir-
li bir görünümü oldu¤unu yazm›fllard›r.
Fakat ‹stanbul tepelerini taçland›ran
büyük camileriyle en göz kamaflt›r›c›
güzelli¤ini Galata Hasköy s›rtlar›ndan
bak›ld›¤›nda sa¤l›yordu. Yaln›z bir bat›-
l› seyyah bir süre ‹stanbul’da yaflad›k-
tan sonra 19. yüzy›l›n ilk y›llar›nda bu-
radan Edirnekap›s›’ndan ç›karak ayr›l-
m›flt›. ‹stanbul hakk›nda yazd›¤› kita-
b›nda Eyüp’e hakim tepelerden dönüp
‹stanbul’a bakt›¤›nda günefl ›fl›klar› al-
t›nda par›ldayan kurflun kubbeleri bir
daha göremeyece¤ini hüzünle seyretti-
¤ini yazm›flt›r. Gerçekten bu aç›dan ‹s-
tanbul’un daha de¤iflik ve daha ilgi çe-
kici bir panoramas› vard›r. Biz bu yaz›-
m›zda sadece Eyüpsultan semtinin k›-
y›ya yak›n yerleflim yerlerinden bak›ld›-
¤›nda görülenlerin bir k›sm›n› anlat-
maya çal›flaca¤›z. Ve burada s›n›r›m›z
Ayvansaray’dan yukar›da Edirnekap›s›
ve onun bafl›nda bulunan Mihrimah

Sultan Camii olacakt›r. 
Bizans döneminin ‹stanbul’u güçlü

bir sur tahkimat›yla bat› topraklar›ndan
ayr›lm›flt›. ‹mparator II. Theodosius dö-
neminde ‹stanbul’u Trakya’dan ay›ran
üç kademeli bir sura sahip olmufltu.
Ancak flehrin kuzey bat›s›nda Blakher-
nai (Vlaherne) Mahallesi surd›fl›nda
kalm›flt›. Ortaça¤ tarihi boyunca flehri
kuflatmaya gelen çeflitli kavimler ki
bunlara barbar kavimler deniliyordu.
Hiçbir vakit sur duvarlar›n› aflamam›fl-
lar. Fakat Blakhernai Mahallesi’ni ko-
layca tahrip ve ya¤malam›fllard›. Bu
durum karfl›s›nda Bizans bu mahalleyi
de surlar›n içine almay› uygun görmüfl
ve üç kademeli tahkimattan daha de¤i-
flik bir sisteme göre çok yüksek burçla-
r›n korudu¤u tek kat halindeki bir du-
var ile bu bölge Haliç’e kadar çevril-
mifltir. Eski Blakhernai sonra Türk dö-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim1: Hüsrevpafla Mescidi ve su terazisi

Resim2: Anemas Zindan› ve bitiflik kuleler
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neminde Ayvansaray ad› verilen mahal-
le iflte bu yeni tahkimat›n arka taraf›n-
da kalm›flt›r. Eyüp’ten bak›ld›¤›nda bu-
gün görülen Haliç’e yak›n k›s›mdaki
kule ve duvarlar iflte bu sonradan yap›-
lan ekleme k›s›mlard›r. Yaklafl›k 415
tarihlerine do¤ru yap›lan Theodosius
duvarlar› Tekfur Saray›’n›n az ötesinde
kesilmekte ve bir ç›k›nt› teflkil eden ye-
ni tahkimat afla¤›ya do¤ru uzanmakta-
d›r. Bu bölgede Bizans döneminde 11.
yüzy›ldan itibaren imparatorluk saray›
kurulmaya bafllanm›flt›. ‹mparatorlar›n
yüzy›llar boyunca devaml› büyüterek
çeflitli binalarla zenginlefltirdikleri ve
hipodromdan Marmara’ya kadar uza-
nan sahada adeta flehir içinde bir flehir
teflkil eden Büyük Saray denilen komp-
leks terkedilmifl ve imparatorlar bu
flehrin kuzeybat› köflesindeki Blakher-
nai Saray›’n› tercih eder olmufllard›r.
Terkedilen eski Büyük Saray y›k›lmaya
bafllam›fl ve hatta birçok mimari parça-
lar› yap›lmakta olan veyahut ihya edil-
mesi gereken çeflitli binalar da tekrar
kullan›lm›flt›r. Bu de¤iflikli¤in sebebi-

nin ne oldu¤u bilinmez fakat flu varki
11-12. yüzy›llardan itibaren art›k Bi-
zans imparatorluk makam› Eyüp karfl›-
s›ndaki bu bölgede bulunmaktad›r. Fe-
tihten sonra bu saraylardan görünürde
bir fley kalmam›flt›r. Tek istisna Edirne-
kap›s›’ndan biraz kuzeye ç›k›ld›¤›nda
yükselen ve sur duvar›na hemen he-
men bitiflik olan Tekfur Saray› denilen
pavyondur. Tekfur ad› bilindi¤i gibi Bi-
zans hükümdarlar›na ve yerel idareci-
lere türklerin verdikleri ünvand›r. Bu
Tekfur Saray› denilen yap› ki bugün
Eyüp s›rtlar›ndan da görülebilmekte-
dir. ‹kinci Bizans imparatorluk saray›-
n›n ayakta kalm›fl bir pavyonudur. Bu
yap›y› tarihleme hususunda çeflitli gö-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim3: Savaklar Mescidi

Resim4: Yavedud Camii

eyup 2.  11/21/06  8:47 AM  Page 4



5

rüfller ileri sürülür. De¤iflik hipotezler
yarat›l›r. Bizim düflüncemize göre bu
bina Komnenos sülalesinin önemli hü-
kümdarlar›ndan biri olan I. Manuel
Komnenos (1143-1180) taraf›ndan yap-
t›r›lm›flt›r. Bir Bizans kayna¤› onun bu-
rada “flehre, denize ve arkadaki araziye
hakim bir yerde” bir saray binas› infla
ettirdi¤ini bildirir. Tarihi ‹stanbul’un en
yüksek rak›ml› bölgesinde bulunan
Tekfur Saray›’n›n bu tarife çok uygun
bir bina oldu¤u aç›kça belirlidir. Bura-
dan bütün flehre deniz denilen Haliç’i
ve arkadan ufka kadar uzanan Trakya
arazisini görmek mümkündür. Dik-
dörtgen biçiminde bir plan› olan, en alt-
ta kagir kubbeli tonozlarla örtülü ve
önünde bir aç›k avlu uzanan bir zemin
kat›n›n üstünde ahflap döflemeli iki kat
bulunuyordu. Bol pencereleri ile ayd›n-
lanan bu katlar›n en üsttekinin Haliç’e
bakan taraf›nda bir balkonun bulundu-
¤u da izlerden anlafl›l›r. Ayr›ca bu kat›n
flehre bakan cephesinde içine ancak bir
kiflinin girebilece¤i cumba fleklinde kü-
çük bir ibadet yerinin kal›nt›s› da dikka-
ti çeker. Üstü asl›nda ahflap bir çat›yla
örtülü olan binan›n d›fl cepheleri çok
zengin bir tafl ve tu¤lalardan yap›lan
bezeme ile kaplanm›flt›r. Bunlar›n ara-
s›nda süs çömleklerinin de varl›¤› dik-
kati çeker. Bu pavyonun tek bafl›na ol-
mad›¤› da anlafl›lmaktad›r. Nitekim
önündeki avlunun kuzeybat› köflesinde
sur duvar› üzerinde s›ralanan bir s›ra

pencere bunlar›n arkas›nda da bir pav-
yonun bulundu¤unu aç›kça belli eder.
Ancak bu ikinci yap› Tekfur Saray› ad›
verilen kadar yüksek de¤ildir. Bir vakit-
ler bu duvar parças›ndaki pencereler-
den birinin al›nl›¤›nda son dönem Bi-
zans imparatorlar›n›n alameti olan bir
haç›n dört kolu aras›nda dört B harfin-
den oluflan bir arma bulunuyordu. 19.
yüzy›lda çevredeki rumlar taraf›ndan
bu arma yerinden sökülerek surlar›n iç
taraf›ndaki Panaghia Kilisesi’ne götü-
rülmüfltür. Blakhernai saraylar›n›n
mahsen halindeki genifl ölçülere kadar
yay›lan kal›nt›lar› bugün E¤rikap› sem-
tinin binalar›n›n alt›nda uzanmaktad›r.
Fakat önemli bir parça sur duvar›na
komflu olarak hala durmaktad›r. Bu da
Anemas zindan› denilen kal›nt›d›r. Bu-
raya Anemas ad› da 11. yüzy›l sonlar›n-
da cereyan etmifl olan bir olay ile ilgili
bir kifliden dolay›d›r. ‹slam ve Arap ha-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim7: Tekfur sarayı

Resim5: Hatice Sultan sebili Resim6: Yavedud Türbesi
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kimiyetine girmifl olan Girit adas› bi-
zansl›lar taraf›ndan tekrar geri al›nd›-
¤›nda esir olan son muhaf›z h›ristiyan-
l›¤a geçerek Bizans hizmetine girmifl-
tir. ‹flte bunun soyundan gelen arap
as›ll› bizansl› bir genç olan Anemas im-
parator I. Aleksios Komnenos (1081-
1118) döneminde imparatora karfl› bir
ayaklanmaya kat›lm›fl fakat hiçbir giri-
flimde daha bulunamadan bir ihbar so-
nunda bütün suikastç›larla birlikte ya-
kalanm›flt›r. ‹mparator Aleksios’un k›z›

Anna Komnena’n›n yazd›¤›na göre Ane-
mas’›n gözlerine k›zg›n demirle mil çe-
kilerek cezaland›r›lmas› kararlaflt›r›l-
d›¤›nda herhalde genç prenses bu yak›-
fl›kl› delikanl›ya hissi bir tak›m düflün-
celerle ac›m›fl ve annesine koflarak ba-
bas› imparatoru bu karardan geri çe-
virmesi için ricac› yapm›flt›r. Bunun ne-
ticesinde gözleri kurtulan Anemas bir
zindana kapat›lm›fl ve bir süre burada
kalm›flt›r. Dolay›s›yla da bu mahsenler
onun ad›n› alm›flt›r. Bu kal›nt› sur du-
var› ile içerdeki ikinci bir duvar aras›n-
da uzanan tafl kemerli tonozlu bölüm-
lerden oluflan ve arazi burada meyilli
oldu¤undan hayli yükse¤e kadar ç›kan
bir mahsendir. Anlafl›ld›¤›na göre
Blakhernai saraylar›n›n bir k›sm›n›n alt
yap›s›d›r. Bu ve son Bizans döneminde
zindan olarak kullan›lm›fl olmas› da
kuvvetle muhtemeldir. 14. yüzy›l›n ilk
yar›s› içlerinde iktidar kavgas› içinde
çalkalanan bizans imparatorlu¤unda
entirikalar›yle büyük bir servet sahibi
olan ve kendisine karfl› ç›kanlar› da zin-
danlara kapatmak suretiyle cezaland›-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim8: Maktul Mustafa Pafla Mescidi

Resim9: ‹vaz Efendi Camii

eyup 2.  11/21/06  8:47 AM  Page 6



7

ran ‹oannes Apokaukos’un gazab›na
u¤rayanlar›n kapat›ld›klar› yer buras›
olabilir ve kaynaklardan bilindi¤ine gö-
re de bu güçlü entrikac› kapatt›rd›¤› ki-
flileri görmek üzere girdi¤i zindanda
onlar taraf›ndan linç edilmek suretiyle
öldürülmüfltür. Bu kanl› olay›n yerinin
buras› olmas› kuvvetle muhtemeldir.
Eyüp’ten bak›ld›¤›nda bugün bu Ane-
mas zindan› denilen yerin d›fl duvar›n›n
mazgallar› fark edilir. 16. yüzy›lda bu-
ran›n üstünün bir teras halinde oldu¤u
ve hatta burada a¤açlar oldu¤u da bir
resimde görülmektedir.  Bu zindan ola-
rak kabul edilen alt yap›n›n Eyüp’e ba-
kan köflesinde ise d›flar›ya taflk›n birbi-
rine bitiflik iki burç bulunmaktad›r.
Bunlara da birtak›m isimler verilir.
Bunlar›n ne dereceye kadar gerçek ol-
duklar›na inanmak biraz zordur. Ancak
flunu belirtmek yerinde olur ki bu burç-
lardan bir tanesinin en üst kat›nda bu-
radaki Blakhernai saray›n›n bir bölümü
olarak kullan›lm›flt›r. Eski sütun göv-
delerinden oluflan bir dizi konsolun ka-
l›nt›s› Eyüp tepelerine bakan cephesin-
de bir vakitler bir balkonun bulundu¤u-
nu aç›k surette gösterir. Bu burçlar›n

ve zindan›n hemen arkas›nda ise 16.
yüzy›l sonlar›nda infla edilmifl olan ve
Türk mimarl›k tarihine çok de¤iflik bir
tak›m uygulamalara sahip oldu¤u için
özel bir yer almas› gereken ‹vaz Efendi
Camii bulunmaktad›r. 

Tek kat halindeki sur duvar› Ane-
mas zindanlar›ndan do¤ru afla¤› in-
mekte ve burada küçük bir iç kale flek-
linde oluflmufl olan bir dü¤üm noktas›-
na ulaflmaktad›r. Haliç k›y›s›na kadar
inen bu küçük iç kalenin içinde bir sa-
habe türbesinden baflka oldukça kala-
bal›k bir hazire de vard›r. Bu küçük iç
kalenin hemen flehir taraf›nda evvelce
basit planl› bir Bizans flapeli bulunu-
yordu. Sa¤lam bir dayanak olmaks›z›n

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim11: Edirnekap›s›’ndan Ayvansaray’a
do¤ru surlar

Resim10: Ayvansaray d›fl›nda
surlar›n önünde bir sokak
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Aya Thekla kilisesi olarak adland›r›lan
bu yap› fetihten sonra Toklu ‹brahim
Dede ad›yla mescide çevrilmifl ve
1920’li y›llara kadar kullan›lm›flt›r. Bu
tarihten az sonra yan›nda dar bir aral›k
halinde olan geçit yolu geniflletmek ba-
hanesiyle 1928’de yar›s› y›kt›r›lm›flt›r.
Mihrap duvar›n›n bir parças› ile güney
duvar› duran yüzeyleri Bizans freskola-
r›yla süslü olan bu tarihi duvar maale-
sef 1970’e do¤ru yerlerine evler yap›l-
mak üzere yok edilmifltir. Az ötesinde
ise gerçek Aya Thekla Kilisesi olmas›
muhtemel ikinci bir Bizans dini yap›s›
daha bulunmaktad›r. Fetihten sonra

Atik Mustafa Pafla Camii ad›yla islam
ibadetine tahsis edilen bu bina türk
devrinde önemli baz› de¤iflikliklere u¤-
ram›fl olmas›na ve hatta kubbesinin ta-
mamen de¤iflmesine ra¤men hala gü-
nümüzde cami olarak kullan›lmakta-
d›r. Mihrab›n yan›ndaki bir hücrede sa-
habeden Cabir türbesi olarak adland›-
r›lm›fl ve öylece döflendi¤inden buraya
Cabir Camii de denir. 

Bu bölgenin Türk devrinde en hakim
an›t› hiç flüphe yokki Edirnekap›s›’n›n iç
taraf›nda ve ‹stanbul’un en yüksek nok-
tas›nda yükselen Mihrimah Sultan Ca-
mii’dir. Mimar Sinan taraf›ndan Kanuni
Sultan Süleyman’›n k›z› ve sadrazam
Rüstem Pafla’n›n efli Mihrimah Sultan
ad›na infla edilen bu heybetli görünüfllü
mimari eser ‹stanbul’un tepelerini süs-
leyen büyük selatin camileri silsilesinin
son halkas›d›r. Kesin yap›m tarihi hak-
k›nda bir bilgi yoksa da beraberinde in-
fla edilen hamam›n infla tarihi bilindi¤i-
ne göre cami de 1555-1560 tarihleri
aras›nda infla edilmifl olmal›d›r. Edir-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim12: Maktul Mustafa Pafla Mescidi (Restorasyon öncesi)

Resim13: Sahabe Türbelerinden Biri Hz. Kaab
Türbesi
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nekap›s› ile E¤rikap› aras›ndaki bölge-
de surlar›n içinde kalan bölge türkler
taraf›ndan iskan edilmifl olmakla bera-
ber Edirnekap›s›’nda Kariye Camii’ne
giden surlara paralel bir sokak yakla-
fl›k 30-40 y›l öncesine gelinceye kadar
rum evleriyle doluydu. Hatta bu rumla-
r›n Edirnekap›s›’n›n iç taraf›nda Ayos
Konstantinos ad›nda mütevazi bir kili-
seleri hala durmaktad›r. Bu rumlar›n
mezarl›klar› da sur d›fl›nda müslüman
mezarl›klar›na komflu olarak 1955’lere
kadar duran hende¤in hemen kenar›n-
da idi. Bunlar basit birer haçtan ibaret
ve sadece ölünün ad› yaz›l› olan mezar
iflaretleri idi. Bu kesimdeki hendek
Menderes istimlaklerinde ç›kan moloz-
larla dolduruldu¤undan arazi tamamen
düz bir hale geldi ve az sonra da bu me-
zarl›k ortadan kald›r›ld›. fiimdi yeri fut-
bol oyunlar› sahas› halindedir. Bu böl-
gede yahudilerin de yaflad›klar› anlafl›-
l›yor. Hatta 19. yüzy›l içlerinde Tekfur
Saray› binas› bir “Yahudihane” yani ya-
hudi ailelerin toplu olarak yaflad›klar›

sosyal bir mesken haline getirilmiflti. 
Bir yang›nda bu tamamen yanm›fl ve

ondan sonra bir daha Tekfur Saray›’n›n
içine bir yerleflim kurulmam›flt›r. Bu
çevredeki yahudiler Tekfur Saray›’ndan
Haliç’e do¤ru uzanan arazide bir de
havra yapt›rm›fllard›. Kastorya Havras›
ad› verilen bu mabet sahipsiz kald›¤›n-
dan 1980’lere do¤ru bütünüyle y›kt›r›l›p
ortadan kald›r›lm›flt›r. ‹lgi çekici taraf›
bu yap›n›n içindeki iki yan duvar›nda re-
simlerin bulunmas› idi. Bunlar›n bir
k›sm› dini konulu idi. Fakat arada bir
tane de Galata’n›n büyük bir yang›n›n›
tasvir eden bir resim bulunuyordu.
Do¤rudan do¤ruya duvarlara fresk ola-
rak yap›lm›fl bu resimler havran›n y›k›l-
mas›yla birlikte yok olup gitmifltir. Sur-
lar›n komflusu olarak infla edilmifl
önemli bir eser de Anemas zindanlar›-
n›n üstünde olan Kazasker ‹vaz Efendi
Camii’dir ki 16. yüzy›l›n son y›llar›na ait
bir eserdir. K›ble taraf›nda kalabal›k bir
haziresi olan bu camiin bir avlusu yok-
tur. Garip bir özellik olarak bu mimari
eserde bütün klasik Osmanl› camile-
rinde görülen kubbeli bir son cemaat
yeri de yoktur. Evvelce üç taraftan etra-
f›n› saran ahflap çat›l› U biçimindeki ga-
leri ise art›k ortadan kald›r›lm›flt›r. Kla-
sik üsluba uymayan pekçok yenilikler-
den biri de caminin girifl cephesidir.
Burada s›ralar halinde yukar›ya kadar
pencere dizileri vard›r. Her camide or-
tada olan cümle kap›s›n›n yerini bu
pencereler alm›flt›r. Abidevi bir nifl

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim16: Atik Mustafa Pafla (Cabir) Camii

Resim15: Ayvansaray’da SurlarResim14: Melling’in gravürlerinde
Ayvansaray’da Hatice Sultan Sahil Saray›
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içinde olmas› gereken kap›n›n yerine
bu cephenin iki taraf›nda normal insan
yüksekli¤inde ikifler kap› aç›lm›flt›r. Bu
kap›lardan biri caminin harimine girifli
di¤eri ise yukardaki mahfile geçifli sa¤-
lar. Böylece E¤rikap› yak›n›ndaki bu
‹vaz Efendi Camii Osmanl› dini mimari
geliflimi içinde çok de¤iflik bafll› bafl›na
bir örnek olarak yer al›r. 

Eyüpsultan semti ile surlar aras›n-
da kalan sahada ise Türk devrinde bir-
kaç mahalle do¤mufl ve bu mahallele-
rin camileri de yap›lm›flt›r. En yukar›da
‹stanbul’un vak›f sular›n›n bir da¤›tma
merkezi olan savak bulunmaktad›r. Bu
savak yak›n›nda 16. yüzy›l sonlar›nda
yaflam›fl H›rami Ahmed Pafla’n›n vak-

fetti¤i cami vard›r. Buradan Haliç’e
do¤ru inilen küçük bir mahallenin için-
de iki cami daha vard›. Bunlardan biri
Maktul Mustafa Pafla Camii ve tekyesi
idi. 1765 y›l›nda sürgün olarak yolland›-
¤› Midilli adas›nda idam edilerek oraya
gömülen Maktul Mustafa Pafla, camii
çok periflan ve harabe haline getirilmifl
iken son y›llarda Eyüp belediyesinin de
gayretleriyle Büyükflehir Belediyesince
yeniden düzene sokulmufl ve restoras-
yon yap›larak tekrar ibadete aç›lm›flt›r.
Yine Haliç’e uzanan ayn› yamaçta bulu-
nan Hac› Hüsrev veya Yeni Mahalle
Mescidi’nin ise tarihi daha gariptir. Ha-
liç üzerinde yeni yap›lan Hasköy-Ay-
vansaray köprüsünün tam bitim nokta-
lar›na komflu oldu¤undan burada Yeni
Mahalle denilen semt bütünüyle orta-
dan kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca zaten dört du-
var halinde y›k›k minaresiyle duran ca-
mi, köprünün hemen bafllang›c›nda bir
yanar da¤ krateri gibi çok büyük yuvar-
lak bir çukurun dibinde b›rak›lm›fl ve
etraf›ndaki toprak kotu inan›lmaz dere-
cede yükseltildi¤inden harap cami tafl-
tan bir duvarla sar›larak bu garip kuyu-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim17: Ayvansaray’daki büyük burçlardan biri

Resim18: Hatice Sultan mektebi ve çeflmesi
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nun dibinde kalm›flt›r. Önceki gibi
belediyelerin himmetiyle bu cami ta-
mamen sökülerek kuyu dibinden ç›-
kar›lm›fl ve yukarda yeni bir yere yeni
bafltan infla etmek suretiyle ihya edil-
mifltir. Oldukça garip bir tutum ile Kara
Yollar› ‹daresi metrelerce derinlikteki
bu dev ölçülü çukuru duvarla destekle-
mek u¤runa büyük ödeme yap›lmas›n›
bahane ederek tenkitte bulunmufltur.
Haliç’e inen yamaçta bundan sonra
mezarl›klar bulunuyordu. Gerek surla-
ra komflu gerek daha Eyüp’e do¤ru. Ve
aradan da Edirnekap›s›’ndan ç›k›p
Eyüp’e uzanan eski tarihi yol uzan›yor-
du. Her iki taraftaki mezarl›klar da
köprünün yap›m› ile birlikte bütünüyle
ortadan kald›r›lm›flt›r. Halbuki bunlar›n
‹stanbul tarihinin birer parças› olan
tafllar› uygun bir yerde yeniden düzen-
lenebilir ve a¤açland›r›larak yine bu
mezarl›klar ki bunlar›n bir tanesi Tok-
mak Tepe mezarl›¤›d›r yaflat›labilirdi.
Çok yak›n tarihlerde cereyan eden bu
olaylardan üzüntü duymamak imkan-
s›zd›r. 1957-58 tarihlerinde Edirneka-
p›s›’ndan Eyüb’e inen genifl yeni bir

cadde aç›lmas› tasarland›¤›nda o tarih-
lerdeki Kara Yollar› Genel Müdürü Fev-
zi Bey’in idaresinde buldozerlerle bü-
yük bir tahribata giriflilerek mezarlar
tahrip edilmifl selvi a¤açlar› kesilmifl-
tir. Fakat en ac›kl› husus fludur ki bu
yolun yanl›fl oldu¤u anlafl›larak bu defa
baflka bir tarafa kayd›r›lmak suretiyle
tahrip daha da geniflletilmifltir. Gayri-
menkul Eski Eserler ve An›tlar Kurulu
üyelerinin yapt›klar› bir teftiflte bu ha-
zin durum görülmüfl ve üyelerden rah-
metli R›fk› Melul Meriç “senin bu yapt›-
¤›n› bulgar gavuru bile yapmam›flt›r”
cümlesi ile üzüntüsünü aç›¤a vurmufl-
tur. ‹stanbul’da yaflam›fl binlerce insa-
n›n son hat›ras› olan bu mezarlar orta-
dan kald›r›l›rken garip bir tak›m mezar
iflaretleri de yok olmufltur. Bunlar kaba
biçimde tafltan yontulmufl iri tafl kitle-
leridir. Mezarl›klar›n içinde olduklar›na
göre bunlar birtak›m kabirlere aittir.
Niçin böyle kaba yontulmufl tafl kitlele-
ri halindedir buna çözüm bulmak pek
kolay de¤ildir. Bir söylentiye göre bu
tafllar cellat mezarlar›na aittir. Onlar›n
kitabeli birer flahide alt›nda yatmalar›

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim19: Ayvansaray’daki burçlar
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hofl görülemeyece¤inden bafllar›na sa-
dece böyle kaba bir tafl dikildi¤i ileri
sürülür. Ancak flehir içindeki baz› hazi-
relerde de böyle tafllar vard›r. Fatih
Çarflamba’s›nda yahut Niflanc› veya Ta-
cizade Cafer Çelebi haziresinde bu tip
tafllar oldu¤u gibi Üsküdar’da Duvardi-
bi’nde Ba¤larbafl›’na giden caddenin
ucundaki su terazisinin az ilerisinde yi-
ne böyle kaba tafltan birkaç mezar hala
görülebilmektedir. Daha afla¤›da Ha-
liç’e yak›n düzlükte yine sahabeden
Ka’b Hazretlerinin türbesi bulunmak-
tad›r. Bu türbe ‹stanbul’daki benzeri
mezar binalar›n›n hemen hemen hepsi
gibi Sultan II. Mahmut döneminde infla
edilmifltir. Bu bak›mdan 19. yüzy›l mi-
marisinin bir eseridir. Daha önceki ya-
p›s› hakk›nda bir fikrimiz bulunmuyor.
Ayn› bölgede Haliç k›y›s›nda ise muaz-
zam bir sahil saray› vard›. Bütünüyle
ahflaptan infla edilmifl bu sahil saray›
Sultan IV. Mehmed’in k›zlar›ndan,
1743’te vefat eden Hatice Sultan’a aitti.
Eyüp k›y›lar›nda hayli çok say›da olan
sahil saraylar›n en büyüklerinden biri
olan bu Hatice Sultan Saray›’n›n hiç de-

¤ilse d›fl mimarisini gösteren güzel bir
resmini ressam Melling’in bir gravü-
ründe bulmak mümkündür. Eyüp’e gi-
den cadde ile Haliç k›y›s› aras›nda Yal›
Hamam› ad› ile bir hamam bulunuyor-
du. Bugün hiçbir izi kalmayan bu ha-
mam›n Hatice Sultan sahil saray›n›n
özel hamam› olmas› mümkündür. Önce
Musahip Mustafa Pafla’n›n sonra sad-
razam Hasan Pafla’n›n efli olan Hatice
Sultan, saray›n›n hemen yak›n›nda olan
Yavedud Camii’ni restore ettirmifl oldu-
¤undan bu cami de Sultan Cami olarak
adland›r›lm›flt›r. Asl›nda daha eski ta-
rihli olan bu cami fevkani bir yap› idi.
Yani yüksekçe bir zemin kat›n›n üstün-
de yer alm›flt›. Yeni sahil yolunun dü-
zenlenmesi ve köprü ayaklar›n›n yap›l-
mas› s›ras›nda bu alt yap› iyice topra¤a
gömülmüfltür. Bütünüyle ahflap oldu¤u
bilinen Hatice Sultan sahil saray›n›n
nezaman ortadan kald›r›ld›¤› bilinmez.
Belirli bir izi de bugün art›k kalmam›fl-
t›r. Yaln›z bu saray›n komflusu olan gü-
zel mermer bir çeflme Hasköy köprü-
sünün ayaklar› alt›nda durmaktad›r. 

Hatice Sultan anlafl›ld›¤›na göre bu

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim20: Hatice Sultan mektebi
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bölgeye büyük önem vermifl, bir camii
restore ettirdikten baflka Ayvansaray
kap›s›n›n iç taraf›nda vak›f tesisler de
kuldurulmufltur. Bunlar bir çeflme, bir
sebil ve bir s›byan mektebinden oluflan
küçük bir külliyedir. Bedrettin Dalan’›n
belediye baflkanl›¤› s›ras›nda Haliç k›-
y›lar› yeniden düzenlenirken çeflme ve
sebil ortadan kald›r›lm›flt›r. Kagir bir
yap› olan s›byan mektebi bütünüyle fa-
kat bak›ms›z bir halde hala durur. Da-
ha sonraki y›llarda çeflme yeni bafltan
infla edilmek suretiyle yaflat›lmaya ça-
l›fl›lm›flt›r. Fakat oldukça gösteriflli bir
mimarisi oldu¤u bilinen üç flebekeli ve
pencerelerinin üzerinde bir kaside ya-
z›l› olan bu zarif eser ortadan kald›r›l-
m›fl ve bir daha hiçbir fley yerine yap›l-
mam›flt›r. 

Ayvansaray kap›s› d›fl›nda yukar›
do¤ru uzanan surlar›n bitifli¤inde me-
zarl›klar›n karfl›s›nda ahflap, oldukça
büyükçe evlerin bulundu¤u da eski bir
foto¤raftan anlafl›lmaktad›r. Orta halli
ailelerin yaflad›¤› bu evlerin ne zaman
ortadan kald›r›ld›klar› bilinmez. Foto¤-
raflar 1855 ile 1875 y›llar› aras›nda çe-
kildiklerine göre bu evler de o tarihler-
de henüz bak›ml› bir halde varl›klar›n›
sürdürüyorlard›. Evlerin tam karfl›s›n-
da genifl bir türk mezarl›¤› uzan›yordu.
Bu Ayvansaray-Hasköy köprüsünün
ayaklar› yap›l›rken buradaki çok say›-
daki mezar tafl› da sökülüp kald›r›lm›fl
ve böylece tarihi bir varl›k da ebediyyen
yok olmufltur. 

Ayvansaray’dan bahsederken üze-
rinde durulmas› gerekli bir nokta var-
d›r. Bu ad›n nereden geldi¤i pek aç›k
surette anlafl›lamam›flt›r. Baz›lar›
Blakhernai Saray›’n›n eyvan fleklinde
bir kemerinin bu dolaylarda kald›¤›n-
dan buraya Eyvan saraydan bozma Ay-
vansaray denildi¤ini ileri sürerler. Hiç
inan›lmayacak bir iddia ise ad›n Hay-

vansaray›’ndan geldi¤idir. Tan›nm›fl Al-
man türkolo¤u P. Wittek frans›zca ola-
rak yay›nlad›¤› büyücek bir makalede
de¤iflik bir fikir ortaya atm›flt›r. Buna
göre Ayvansaray ad› Ebu Eyyub-i Ensa-
ri’den gelmektedir. Halk dilinde Ayvan-
saray fleklini alm›flt›r. Bunun tarih için-
deki olaylarla ilgili aç›klamas› da flöyle-
dir. Müslümanlar arap ordusu ile ‹s-
tanbul’u kuflatmaya gelmifller fakat
baflar› elde edememifllerdir. Bu gelen-
ler aras›nda Eyyub-i Ensari de bulun-
maktad›r. Bizans imparatorundan rica-
da bulunurlar. Hiç de¤ilse içlerinden
ufak bir heyetin flehre girmesine ve
flehri görmesine izin verilmesini ister-
ler. ‹mparator bu ricay› kabul eder.
Aralar›nda Eyyub-i Ensari’nin de bu-
lundu¤u küçük bir grup flehre girer bü-
tün Ortaça¤ dünyas›n›n gözlerini ka-
maflt›ran Konstantinupolis’i gezerler
fakat tam dönüp sur d›fl›na ç›kacaklar›
s›rada ihanete u¤rarlar. Bizansl›lar ka-
p›y› kapat›rlar ve müslüman heyet sur
duvar› iç taraf›na s›k›flt›r›larak orada
katliam edilirler. Bu olay tam Ayvansa-
ray’da cereyan etmifltir. Dolay›s›yla Ey-
yub-i Ensari’nin flehit oldu¤u yer esa-
s›nda Ayvansaray’d›r. fiüphesiz bu gö-
rüfl baz› bak›mlardan oldukça inand›r›-
c› görülmektedir. Ancak ne dereceye
kadar do¤rudur bunu bilemeyiz. Fakat
Osmanl› dönemi boyunca da flehrin bu
bölgesinde çok say›da sahabi türbesi-
nin bulunmas› bu görüflü destekler gibi
görünmektedir. Ayvansaray’›n hemen
yak›n›nda bir rüyaya dayanarak ordu-
nun maneviyat›n› desteklemek üzere
Hazret-i Eyyub’un kabrinin hemen sur-
lar›n d›fl›nda ve bu bölgeye yak›n bir
yerde olarak kabul edilmesi Wittek’in
hipotezinin do¤ru olabilece¤ine iflaret
olabilir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Bir toplum, kültür üretemez hale
geldi¤i zaman önünde üç yol belirir. Bi-
rincisi kendi kültürünün kökenlerinden
faydalanarak, yo¤un bir çal›flma ile ye-
ni bir kültür yaratmak veya kendinden
üstün oldu¤unu iddia etti¤i kültürleri
kendince yorumlayarak benimsemek
ve son olarak, toplumumuzda çok bü-
yük boyutta görüldü¤ü gibi flikayet et-
mek ve sonu gelmez bir flekilde eleflti-
ri yapmak.

Bugün içinde bulundu¤umuz mima-
ri karmafla flunu göstermektedir ki: bir
grup insan kendi kültürünü ve kökenle-
rini yeterince araflt›rmadan ve özüm-
semeden bir fleyler yapmaya, bir di¤er
grup kendince üstün gördü¤ü kültürle-
rin kopyalar›n› üretmeye çal›flmakta,
üçüncü bir grup ise yap›lan veya yap›l-
mas› düflünülen hemen herfleyi elefltir-
mekte ve flikayet etmektedir. Bu du-
rumda, ça¤dafl toplumlar›n vazgeçil-
mez bir kabulü olan uzlaflma kültürün-
den yoksun oldu¤umuzun bir gösterge-
sidir. Bu eksiklik sorunlar›m›z› uzlafla-
rak çözmek yerine, kavga ederek çö-
zümsüz b›rakmam›za, bu arada da is-
teyenin istedi¤ini yapma imkân›n› bul-
mas›na yol açmaktad›r.

Modern Türkiye’nin kuruluflu, top-
lumun her kesiminde önemli k›r›lmala-
ra neden olmufltur. Her devrimde oldu-
¤u gibi, yeni devleti kuranlar geçmifl
kültürle hiçbir ba¤lar›n›n olmad›¤›n›

yeni bir kültür yaratmak istediklerini
dile getirmifllerdir. Yeterince ça-
l›flmadan ve bir anlamda geç-
miflte kalm›fl kültürün geliflimini
incelemeden yeni bir kültür ya-
ratma çabalar› istenen sonuçlar›
vermemifl ve karmafl›k bir kültü-
rel yap› ortaya ç›km›fl, bir anlam-
da bir kaos yarat›lm›flt›r.

‹rem ba¤ budur dir her görenler
Ki ç›kmâk istemez ana girenler
.............
Öyme ey hâce bize Hind ü Hatâ vü Ho-
ten’i
Bundadur lutf-u fleref buna Stanbul
dirler.1

‹çinde yaflad›¤›m›z flehir, yani XVI.
yüzy›lda Latifi’nin bir fliirinde belirti¤i
gibi ‹stanbul. Bu tür kültürel floklara
tarihinde çok kere flahit olmufltur.
Muhtemelen Lygos’u tarih sahnesin-
den nerede ise bir daha ad› an›lmaya-
cak flekilde silen Megaral› Grekler, da-
ha sonra 196’da Byzantion’u fetheden
Septimus Severus, k›sa süre sonra
flehri tümden yenileyen Constantin ve
1453’de bu flehri bize arma¤an eden
Fatih Sultan Mehmed ve ard›llar› fleh-
rin silüetine ve geliflimine önemli mü-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

* Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi / TAÇ
Vakf›.

1 Ercan 2002, 10.

Resim1: Yenileme öncesi, Balmumcu Soka¤› ile
Karya¤d› Soka¤› köflesinden görünüfl

Resim2: Yenileme sonras›, ‹dris Köflkü Caddesi
ve S›byan Mektebi

Çizim1: Eyüp Pierre Loti Vaziyet Plan›

Çizim2: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 7 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›
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dahalelerde bulunmufllard›r. Günü-
müzde yeni bir kültürün ‹stanbul’u al-
g›lay›fl›n›, ona kendi düflüncelerini ve
flehir anlay›fl›n› empoze etme çabalar›-
n› izliyoruz. Yo¤un bir yap›laflma, beto-
narmenin çok kötü örnekleri, yüksek
bloklar...

‹nsanlar yaflad›klar› süre içindeki
kültürel de¤iflmeleri alg›lamakta zor-
luk çektiklerinden bu de¤iflimi anla-

makta s›k›nt› yaflamaktad›rlar. Hâlbuki
olaylar› tarihi geliflim içinde de¤erlen-
dirdi¤imiz taktirde bu de¤iflimin ola¤an
bir kültürel yap›lanma oldu¤unu gör-
memiz mümkün olacakt›r. S›k›nt›m›z
bu yeni kültürü yaratmaktaki fikri ye-
tersizli¤imizdir.

Evrensel boyutta, roman, fliir, re-
sim, müzik, heykel, sinema vs. gibi kül-
tür ürünleri yaratmakta çekti¤imiz s›-
k›nt›lar, mimaride de yaflanmaktad›r.

Ancak, insan yaflant›s› için mimari sö-
zünü etti¤imiz kültür ürünlerinden çok
daha önemlidir.

Mimar sözcü¤ü arapça “umrân” kö-
künden gelir. Umrân kelimesi dilimize
bay›nd›rl›k, bay›nd›rlaflma, medeniyet,
ilerleme, refah ve saadet, mutluluk
olarak tercüme edilmektedir. Bu kök-
ten türetilen bir di¤er kelime ise flen-
lendirme, bay›nd›r etme anlam›na ge-
len “imar” d›r. O halde ayn› kökten ge-
len mimar sözcü¤ünü anlad›¤›m›z ve
al›flt›¤›m›z gibi yaln›zca yap› yapan in-
sanlar için kullanmamam›z gerekir.

Genifl anlamda “mimar” insanlara re-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim3: Yenileme öncesi,
‹dris Köflkü Caddesi’nden

görünüfl

Resim4: Yenileme sonras›, ‹dris Köflkü Caddesi
Resim5: Yenileme öncesi, S›byan Mektebi

Resim6: Yenileme sonras› S›byan Mektebi

Çizim3: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 12 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›

Çizim4: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 13 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›
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fah ve mutluluk getiren, bireylerin ve
yaflam çevrelerinin flenlenmesine kat-
k›da bulunan meslek mensuplar› ola-
rak tarif edilmelidir.

Bu aç›klamalar› 40 y›la yaklaflan
meslek hayat› boyunca koruma, resto-

rasyon, yenileme kavramlar›n› tart›flan
ve ülkemizin korunmas› gerekli tafl›n-
maz kültür varl›klar›n›n yeniden yaflam
bulmas› ve ülkemiz insan›n›n yaflam
çevresinin zenginleflmesi için emek
vermifl bir kifli olarak dile getirmek is-

tedim. Çünkü 40 y›la yaklaflan bu süre
içinde hemen her günüm Süleymaniye,
Zeyrek, Safranbolu ve di¤erleri gibi
geçmiflten günümüze kalan korunmas›
gerekli kültür varl›klar›n›n topluca ko-
runmas› ve gelece¤e tafl›nmas› için ya-
p›lan projeleri, tart›flmalar› ve çözüm
önerilerini dinleyerek geçti.

Tüm bu sonu gelmez projelendirme
ve tart›flma içinde, bir kifli ister be¤e-
nelim, ister be¤enmeyelim sonuca
ulaflt›. Rahmetli Çelik Gülersoy, Türki-
ye Turing ve Otomobil Kurumu’nun

kaynaklar›n› harekete geçirerek, Sulta-
nahmed, So¤ukçeflme soka¤›ndaki,
Sur-u Sultaniye’ye bitiflik bir dizi yap›y›
sat›n alarak, onard› ve ‹stanbul’a So-
¤ukçeflme Soka¤› toplu koruma örnek-
lerini kazand›rd›. Bu uygulama bir dö-
nem övgüyle karfl›land›, bir dönem
elefltiri ya¤muruna tutuldu. Ancak çok
uzun senelerdir tek örnek olarak kald›. 

‹stanbul’da bunca flikayet ve eleflti-
riye karfl›n bir di¤er örnek yap›lamad›.
Yap›lamad› m›, yoksa yap›ld› da gör-
mezden mi gelinmeye çal›fl›ld›?

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ile
Türkiye An›t Çevre Turizm De¤erleri
Vakf› aras›nda yap›lan 5.04.1988 tarihli

bir sözleflme ile Eyüp Pierre Loti Kah-
vesi ve Çevresi Düzenleme Projesi ile
ikinci bir örnek daha hayata geçirildi ve
hâlen ‹stanbul’un en güzel manzaral›
bir bölgesinde halk›m›za hizmet ver-
mekte.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim7: Rayet Keflan Kalfa Çeflmesi

Resim8: Yenileme sonras›, Hazirenin görünüflü

Resim10: Yenileme sonras› bahçeden görünüfl

Resim9: Yenileme sonras›
bahçeden görünüfl

Çizim5: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 15 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›
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Söz konusu toplu koruma örnekle-
rini bar›nd›ran bu yap›laflma, Eyüp, Gü-
müflsuyu Mahallesi, 44 pafta, 38 adada
bulunan 28 parselden oluflturmaktad›r.
Bu parsellerin 5’i Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü’nün, 3’ü ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nin, 20’si ise özel flah›slar›n

mülkiyetindedir. 38 adada-
ki 28 parselin 15’i, Gayri-
menkül Eski Eserler ve
An›tlar Yüksek Kurulu’nun
14.7.1978 tarih ve 10540
say›l› karar› ile tescil edil-
mifllerdir. Buna karfl›n,
projelendirme çal›flmalar›-
na baflland›¤› tarihte, tes-
cilli yap›lardan 4’ü y›k›lm›fl

olup, parselleri bofltu.
Gümüflsuyu Mahallesi’ndeki bu yap›

adas›, oldukça eski tarihlerden itibaren
iskân edilmifl olup, ilk yap›laflma tarihi
XVI. yüzy›l›n bafllar›na kadar ulaflmak-
tad›r. Örne¤in 20 parselde bulunan S›b-
yan Mektebi’nin, II. Bayez›d veya Yavuz
Sultan Selim döneminde yap›lm›fl ola-
bilece¤i ileri sürülmektedir;2 yap›
1520’de öldü¤ü bilinen ‹dris-i Bitlisi ta-
raf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bu yap›n›n
önünde uzanan cadde de bu nedenle
‹dris Köflkü Soka¤› ad› ile an›lmaktad›r.
Evliya Çelebi bu alan› ‹dris Köflkü Mesi-
resi olarak tan›tmaktad›r. Bayramiye
tarikat›ndan fieyh ‹dris ad›nda bir fleyh
taraf›ndan bir tekke yapt›r›ld›¤›n›, daha
sonra Sultan I. Mustafa’n›n (1617-18)

döneminde bu tekkeye devam edenle-
rin dinsizlik suçlamas›yla cezaland›r›l-
d›klar›n› ve tekkenin yerle bir edildi¤ini,
buna karfl›n hâlâ birkaç büyük a¤ac›n,
yeflil sofalar›n›n, namaz seddinin, tatl›
çeflmesinin ve büyük bir havuzun varol-
du¤unu söyler.3 Söz konusu namaz
seddi (namazgâh) 1768 y›l›nda Sultan
III. Osman’›n baflkad›n› Zevki Kad›n ta-
raf›ndan onar›l›r. Yap›lar toplulu¤unun
ortas›nda ise Emir Ahuri Ali A¤a ve ai-
lesine ait baz› mezar tafllar› bulunmak-
tad›r.

S›byan Mektebi önünde uzanan ‹dris
Köflkü Caddesi ile Balmumcu Soka-
¤›’n›n kesiflti¤i köfledeki kâgir türbe ise
Çolak fieyh Hasan Tekkesi olarak ad-
land›r›lmas›na karfl›n, gerçekte Nahil-
bent Hasan A¤a türbesidir.4 S›byan
Mektebi ile bu yap› aras›ndaki bahçede
ise ‹skender Dede ad›yla an›lan 1589
tarihli bir mevlevi mezar› bulunmakta-
d›r. 

Eskiden Bâli Baba ad› ile an›lmakta
iken flimdilerde Ball› Baba ad›n› alan
sokak ile Karya¤d› soka¤›n›n kesiflti¤i
köflede ise (Bkz. Çizim 1, 14 nolu yap›)
Karya¤d› Tekkesi’nden arta kalan tek
katl› bir ahflap ev bulunmaktad›r.5 Bu
alanda bulunan mezarlarda Bektafli
bafll›klar› tafl›yan mezar tafllar› vard›r.
Bu mezar tafllar›n›n ikisi Karya¤d› Se-
yid Mehmed Ali Baba ile Seyid Mehmed
Abdi Baba’ya aittir.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

2 Haskan 1993, II, 19.
3 Evliya 2003, I, 362.
4 Turnal› 2006.
5 Haskan 1993, I, 128.

Resim11: Yenileme sonras› bahçeden görünüfl

Resim13: Ball› Baba Soka¤› ile ‹dris Köflkü
Caddesi’nin kesiflti¤i yerden görünüfl

Resim12: Yenileme sonras› bahçe-
den görünüfl
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Yap› adas›n›n bir di¤er önemli yap›s›
ise 1858 tarihli Rayet Keflan Kalfa Çefl-
mesi’dir. Bu an›tsal nitelikli yap›lar d›-
fl›nda iki tafl sarn›ç, basit bir çeflme ile
bir hazire yer al›r. Projelendirmenin
bafllad›¤› 1988 tarihinde 7 parseldeki
(4-5-8-9-20-21-22) an›tsal mimarl›k
örnekleri d›fl›nda 6 -7-10-11-12-16-19
ve 26 numaral› parsellerde sekiz adet
tescilli sivil mimarl›k örne¤i bulun-
maktad›r. Di¤er 13 parseldeki yap›lan-
malar ise tescile de¤er görülmemifltir.

38 numaral› yap› adas›nda bulunan
tüm parsellerin projelendirilmesine
karfl›n, 9-10-11-14 numara (Bkz Çizim
1) ile iflaret edilen bölümlerdeki yap›-
lar, bir bölümü Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü mülkiyetinde, bir bölümü ise özel
mülkiyette bulunmalar› nedeniyle bu
projeye kat›lmam›fllard›r. Bugün proje-
nin d›fl›nda kalan yap›lardan 10 numara
ile iflaretli Pierre Loti Kahvesi d›fl›nda-
kiler yar› çökmüfl bir vaziyette kullan›-
lamaz haldedir. Geriye kalan alandaki
yap›lar›n tümü onar›lm›fl olup, alan bü-
tünlü¤ü sa¤lamak ve verilen fonksiyon-
lar› gere¤i bofl alanlara yap›lan benzer
yap›larla bir bütün halinde ‹stanbul
halk›na hizmet vermektedir.

Mülkiyet sorunlar›nda ortaya ç›kan
sorunlar›n çözümü sonras› 1995 y›l›nda
yap›m›na bafllanan bu yap›lar›n yenile-
me çal›flmalar› s›ras›nda baz› olumsuz-
luklara karfl›n bir grup yap› ve kötü kul-
lan›lan bir alan bu flehre kazand›r›lm›fl-
t›r. Be¤eniriz veya be¤enmeyiz, eleflti-
ririz veya elefltirmeyiz, ama zaman za-
man gitti¤im bu mekanlardan gerek
yöre halk›, gerekse d›flar›dan gelenler
mutludur. Bu düzenleme pek çok insa-
n›n hayat›n›n renklenmesi yard›mc› ol-
maktad›r. 

‹flte bundan yaklafl›k 20 y›l önce
bafllad›¤›m›z bir çal›flman›n sonuçlar›;
insanlar› flenlendiren bir mekan. San›-

r›m yapmam›z gereken bu ve benzeri
çal›flmalard›r. Birbirimizi elefltirmek-
ten vazgeçip, kar›nca karar›nca çal›fl›r-
sak bu flehrin insanlar›n› huzur içinde
yaflayabilecekleri mekanlara kavufltu-
rabiliriz. Yeter ki umut edelim ve çal›-
flal›m. Ancak, unutmam›z gereken bir
nokta, umut gayrete gülümser.

Bu çal›flman›n gerek proje aflama-
s›nda, gerekse uygulama aflamas›nda
eme¤i geçenlere sonsuz teflekkürleri-
mi sunar›m.
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E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim14: Yenileme projesi d›fl›nda kalan 9
numaral› yap›n›n günümüzdeki görünüflü

Çizim6: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 16 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›

Çizim7: Eyüp Pierre Loti
Evleri, 17 No’lu Yap›, Zemin

Kat Plan›
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1.G‹R‹fi
Eyüp ilçesi, ‹stanbul Metropolitan

alan› içerisinde an›tsal ve sivil mimar-
l›k örne¤i yap›lar› ve ilk surd›fl› Türk
yerleflmesi olma özelli¤i ile geçmiflten
günümüze tarihi bir mekan olma özel-
li¤ini sürdürmektedir.

Niflanca Mahallesi Eyüp yerleflimi
içerisinde cami mescit tekke medrese
yap›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› ve buna ba¤l›
olarak yerleflim talebinin oluflmas›yla
sivil mimarl›k örneklerinin de görüldü-
¤ü eski bir mahalledir.Bu bildiri kapsa-
m›nda Niflanca Mahallesi; fiziksel, sos-
yal, tarihsel de¤erler aç›s›ndan ince-
lenmifl: Niflanca meydan› ve Yak›n Çev-
resinde yeni yap›laflmayla birlikte ge-
len sorunlar  tespit edilerek bu tarihi
çevrenin korunmas›na yönelik yerel yö-
netimin çal›flmalar› anlat›lm›fl öneriler
getirilmifltir.

Resim 1: Hava Foto¤raf›      

Resim 2:Niflanca’n›n Eyüp’teki yeri

2.F‹Z‹KSEL YAPI
2.1.KONUMU
Niflanca bölgesi Haliç’in yukar›

ucunda Ayvansaray ve Eyüp aras›nda
Defterdar bölgesinin üstünde yer al-
maktad›r. ‹stanbulun en eski mahalle-
lerindendir.1934 fiehir Rehberinde ma-
hallenin ad› Niflanc› Mustafa Paflad›r.
Fetihten 16. yüzy›l›n sonuna de¤in imar
etkinlikleri ile donat›lan Eyüp’te ma-
halleler Eyüpsultan Külliyesi’nin çevre-
sinde geliflmifltir. Cezri Kas›m, Fethi
Çelebi, Niflanc› Mustafa Pafla, Defter-
dar, Ya Vedûd mahalleleri Fatih döne-
minin mahalleleridir. Dü¤meciler
(Dökmeciler), Kas›m Çavufl 16. yy. ma-
halleridir. Eyüp’ün Fatih döneminde
varoldu¤u bilinen sekiz mahalle vard›r.
1. Abd’ül Vedud Camii Mahallesi 
(Sultan Camii Mahallesi);
2. Cami-i Kebir Mahallesi;
3. Fethi Çelebi Camii Mahallesi 
(Ota¤c›lar Camii Mahallesi);
4. Kas›m Çavufl Mescidi Mahallesi;
5. Mehmed Bey Mescidi Mahallesi;
6. Ota¤c› Bafl› Mescidi Mahallesi;
7. Sofular Mescidi Mahallesi;
8. Ülice (Ödlice) Baba Mescidi Mahalle-
si;
Bu mahalleler 1934 y›l›nda on iki ma-
halle olmufltur. 
1. Abdülvedud Mahallesi; 2. Cezeri Ka-
s›m Mahallesi; 3. Eyüp Sultan Mahalle-
si; 4. Eyüp Gümüflsuyu Mahallesi; 5. ‹s-
lam Bey Mahallesi; 6. Fethi Çelebi Ma-
hallesi; 7. Dü¤meciler Mahallesi; 8.
Niflanc› Mustafa Pafla Mahallesi; 9. Üç
fiehitler Mahallesi; 10. Rami Cuma Ma-
hallesi; 11. Topçular Mahallesi; 12. Ra-
mi Yeni Mahallesi;

Bu geliflme cami, mescit, çeflme ve
mahalleye hizmet veren di¤er donat›
yap›lar› çevresinde organik geliflen bir
doku fleklinde olmufltur. Eyüp’te göç-
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menlerin yerleflmesi için haz›rlanan
konut alanlar› (Rami ya da Hamidiye
yerleflmesi) ise 19. yy. ikinci yar›s›ndan
itibaren imar ve iskan etkinliklerine
esas olan ›zgara sistem dokusu ile ger-
çekleflmifltir.
..... Fatih Dönemi sonlar› mahallelerin
s›n›rlar›
----1934 fiehir Rehberinde gösterilen
mahallelerin s›n›rlar›
•Fatih Dönemi Sonlar› Mahalleleri
•1934 fiehir Rehberinde gösterilen
mahalleler       

Niflanca Mahallesi’nin 20.11.1995
tarih itibari ile valilikçe onaylanm›fl s›-
n›r Tespit tutana¤›na göre;
Niflanca Mahallesinin Dü¤meciler Ma-
hallesi ile olan s›n›r›:

Zekai Dede soka¤›n›n Eyüp Bulvar›
ile birleflti¤i noktadan bafllayarak Eyüp
Sultan Bulvar›n› Demirkap› istikame-
tinde takip ederek Eyüp Sultan Bulvar›-
n›n Nimet sokakla kesiflti¤i noktad›r.
Niflanca Mahallesinin ‹slambey Ma-
hallesi ile olan s›n›r›:

Zalpafla caddesinin Balc› yokuflu ile
kesiflti¤i noktadan bafllayarak Balc› yo-
kuflunu takiben bu soka¤›n Zekai Dede
sokakla birleflti¤i noktadan bu soka¤›
takiben Zekai Dede soka¤›n›n Eyüp
Bulvar› ile kesiflti¤i noktaya noktad›r.
Niflanca Mahallesinin Eyüp Merkez
Mahallesi ile olan s›n›r›:

Zalpafla caddesi ile K›z›l De¤irmen
soka¤›n›n birleflti¤i noktadan bafllaya-
rak K›z›l De¤irmen soka¤›n› takip ede-
rek Defterdar caddesini kesmek sureti
ile K›z›l Mescid soka¤›n› takiben  Ha-
liç’le birleflti¤i notadad›r.
Niflanca Mahallesinin Topcular Mahal-
lesi ile olan s›n›r›:

Nimet sokak ile Eyüp sultan Bulva-
r›n›n kesiflti¤i noktadan bafllayarak De-
mirkap› kavfla¤› istikametinde Eyüp
Sultan Bulvar›n› takip ederek bu yolun

Münzevi caddesi ile birleflti¤i noktada-
d›r.
Niflanca Mahallesinin Defterdar Ma-
hallesi ile olan s›n›r›:

Defterdar iskelesi soka¤›n›n Ha-
liç’le birleflti¤i noktadan bafllayarak
Defterdar caddesini keserek Alaca
Tekke soka¤›n› takip ederek Paflmakc›
çay›r› caddesi ile kesiflti¤i noktadan bu
noktadan bafllayarak Paflmakç› çay›r›
caddesi ve Münzevi caddesinin Eyüp
Sultan Bulvar› ile kesiflti¤i noktad›r.

Niflanca Mahallesinin bafll›ca cadde
ve sokaklar› flunlard›r:Baba Haydar
Caddesi, Niflanca Caddesi, Nazperver
Caddesi, Davuta¤a Caddesi, Baba Hay-
dar Tekke Soka¤›, Baba Haydar Camisi
soka¤›, Zahireci soka¤›, Naz›ra¤a yoku-
flu, Balc› yokuflu, Mektep sokak, Gülsu-
yu soka¤›, Tekkeci Çeflme soka¤› ve Ni-
met sokakt›r.

2.2.ULAfiIM
Eski ça¤lardan beri yo¤un yerlefl-

melerin bulundu¤u Haliç’in üst ucuna
ulafl›m sorun olamam›flt›r.Bölgeye ka-
ra ve deniz yoluyla ulafl›m olana¤› var-
d›r.Niflancaya Haliç k›y›s› boyunca uza
nan kara yolundan yada Ayvansaray,
Niflanca aras›ndaki D100 karayolundan
ulafl›labilir. Ayr›ca deniz yolu kullan›l-
d›¤›nda Ayvansaray ve Eyüp iskelele-
rinden ulafl›labilir.

2.3.TOPOGRAF‹K 
ÖZELL‹KLER

Eyüp ilçesi kentsel alan›n›n topog-
rafik yap›s› engebelidir, E¤imi %30-
40’lar› bulan bir yap›dad›r. Çökmüfl bir
vadi a¤z› olan Haliç’in her iki yönü özel-
likle Niflanca bölgesinin bulundu¤u ba-
t› k›y›s› erezyonla daha sarpt›r. ‹ki de-
renin getirdi¤i alüvyonlar sonucuke-
narlar› dolmaktad›r. Niflanca’n›n bu-
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lundu¤u bölge, k›y›daki Defterdar düz-
lü¤ünden uzaklaflt›kça yükselmeye
bafllar.Dikyokufllar fazlad›r.Niflanca
Meydan› ve çevresi deniz seviyesinden
50m. yüksekliktedir.

2.4.JEOLOJ‹K ÖZELL‹KLER

Niflanca Mahallesinde temel kayay›
‹stanbul Paleozoyik ‹stifi’nin en üst se-
viyelerini oluflturan Trakya formasyo-
nunun kum tafl›-silttafl›-kiltafl› litoloji-
leri oluflturmaktad›r.

3.SOSYOEKONOM‹K YAPI

Niflanca’n›n bugünkü nüfusu 27
000’dir.Nüfusun %65’i 35 y›ld›r burda
oturmaktad›r.12 500 seçmeni var-
d›r.Ortalama hane büyüklü¤ü 3,89
dur.Çekirdek aile büyüklü¤ü %87, ge-
nifl aile % 13’dür. 

Niflanca semti bugün sosyokültürel
yap›s› itibariyle karmafl›k bir özellik
göstermektedir.‹stanbul do¤umlular›n
d›fl›nda kalan nüfus çeflitli co¤rafi böl-
gelerden gelmifltir ve yer yer gruplafl-
malar gözlenmektedir.Örne¤in Rizeli-
ler Mustafa Pafla, Nazperver,Gülsuyu,
Samanc›lar sokaklar›nda;K›rklareli ve
Tekirda¤l›lar ise Arpac› Hayrettin So-
ka¤›nda yerleflmifllerdir.

4.TAR‹HSEL GEL‹fi‹M 
4.1.B‹ZANS DÖNEM‹

‹stanbul’un surlar›n d›fl›na ç›kmad›¤›
Bizans döneminde, sur d›fl›nda bugün-
kü Eyüp yerleflmesinin bulundu¤u yö-
renin, Haliç’in di¤er sahilleri gibi zen-
gin ve yo¤un bitki örtüsü ile kapl› olma-
s› ve civar›ndaki ormanlarda av hay-
vanlar›n›n bol olmas› nedeniyle, impa-
ratorlar taraf›ndan av sahas› ve sayfiye
yeri olarak kullan›ld›¤›; buralarda av
köflkleri, saray ve manast›rlar›n bulun-
du¤u bilinmektedir.Aziz Cosmas ve Do-
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Resim 3: Eyüp’ün topografik yap›s›

Resim 4:Niflanca’n›n jeolojik haritas›

Resim 5:Niflanca’n›n  arazi
topografyas› üzerinde jeolo-
jik durumu
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mianos’un
a d l a r › n a
izafen ku-
rulan ma-
nast›rdan
dolay› böl-
geye  “Kos-
m i d i -
o n ” ( y e -
fl i l )den i l -
mekteydi.
Kosmidion
bu dönem-
de av saha-
s› ve sayfi-
ye yeri ol-
m a s › n › n
y a n › n d a
dinsel ya-

p›lar›n yo¤unlaflt›¤› flifa merkezi  bir
bölgeydi.

4.2.OSMANLI DÖNEM‹
Fetihle birlikte flehir ilk defa sur d›-

fl›na ç›km›fl ve Fatih Sultan Mehmed ta-
raf›ndan yapt›r›lan Eyüp Sultan Külliye-
si etraf›nda, Eyüp yerleflmesi geliflme-
ye bafllam›flt›r.Bu külliye bugünkü
Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini olufl-
turmufl, çevresinde Bursa’dan gelen
göçmenlerin ve yörüklerin iskan› ile
yerleflme geliflmifltir.Eyüp’ün Eyüp
Sultan ile bafllayan manevi sembolizmi
Osmanl› imparatorlu¤unun sultanlar›-
n›n halife olarak ‹slam dünyas›n›n dini
temsilcisi s›fat›na eriflmesi,bunun ge-
re¤i olarak Hz.Peygamber’e ait kutsal
emanetlerin de Eyüp’e tafl›nmas› ile
yükselecektir.Bu dönemde Eyüp, Mek-
ke,Medine ve Kudüs’ten sonra en kut-
sal 4.‹slam ziyaretgah› haline gele-
cek,medreseler tarikatlara ait tekkele-
ri, ileri gelen bilgin ve saray mensubu-
na ait türbeler ve kabristanlarla büyü-

yecektir.  Fatih döneminin sonlar›nda,
Eyüp’te 8 mahalle oluflmufl ve bugünkü
Eyüp yerleflme alan›n›n eski kent doku-
sunun yar›s›na yak›n önemli bir k›sm›
iskana aç›lm›flt›r.Ancak Niflanca Mey-
dan›na do¤ru yay›lmam›flt›r.16.yy da
Haliç sahilleri ve Eyüp büyük bir gelifl-
me göstermifltir.Niflanca semtide,
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Resim 6: (Ayvansaray)ve
Kosmodion(Eyüp)’un ar-
keolojik ve topo¤rofik
haritas›

Resim 7: 1920-23 y›llar› aras›nda ‹stanbul
Kesfiyat Afi.taraf›ndan haz›rlanan ‹stanbul ha-
ritas›

Resim 8:Alman Mavisi Harita’da Niflanca (Ata-
türk kitapl›¤› arflivi)
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meydan ve çevresindeki yerleflme do-
kusu ile birlikte ayn› sosyal kültürel fi-
ziki dokuyu yans›tarak geliflmifltir.

Tanzimat dönemi (1839) ile h›zlanan
Bat›l›laflma çabalar› Eyüp’ün kentsel
dokusu ve mimarisinde köklü de¤iflim-
lere yol açm›flt›r.Haliç’in k›y›s›nda ilk
fabrika binas› ordunun üniforma ihtiya-
c›n› karfl›lamak üzere 1827-1829’da ‹p-
likhane ad› ile faaliyete geçmiflti.Bunu
yine ordunun dokuma ihtiyac›n› karfl›-
lamak üzere 1835’te infla edilen Fesha-
ne-i amire fabrikas› izledi.Bu fabrika-
lar›n yap›labilmesi için Haliç’in k›y›-
s›ndaki Sultan ailesine ait pek çok sahil
saray› y›k›ld›.  Bu önemli bir de¤ifliklik-
ti.Kentin ifllevi, ölçe¤i, çevresel nitelik-
leri, mekanlar ve binalar aras›ndaki
düzen köklü bir biçimde de¤iflikli¤e u¤-
rad›.Bunlar sanayileflmenin sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlardaki etki-
siyle Eyüp’ün ‹stanbul’un uza¤›nda bir
ziyaret  ve dinlenme yeri ve kuzeyinde-
ki son kentsel nokta olma özelliklerini
yitirdi¤ini gösterir.Fetih sonras›nda ol-
du¤u gibi kentin yeflil alanlar› göç so-
nucu yerleflim alanlar›na dönüfltü ama
bu defa altyap›s› haz›r olmayan ve nite-
liksiz yap›larla gerçekleflen bu geniflle-
me kent merkezini yeni ihtiyaçlara ce-
vap vermesi için zorlad›.

4.3.CUMHUR‹YET DÖNEM‹
Cumhuriyet  dönemiyle birlikte böl-

genin bir dinlence yeri olma özelli¤in-
den h›zla s›yr›ld›¤› ve art›k bir endüstri
bölgesi durumuna geldi¤i görülmekte-
dir. Gerek plan kararlar› ile gerekse
plans›z olarak Haliç k›y›lar›nda ve Ra-
mi-Alibeyköy- Ka¤›thane’de sanayi ku-
rulufllar›n›n yerleflmeye bafllamas› ile
Eyüp’ün kültürel dokusunun yitirilmesi
aras›nda yo¤un bir iliflki vard›r.
H.Prost’un ‹stanbul Yerleflik alan dü-

zenlemesi ile Haliç k›y›lar›nda özendi-
rilen sanayi tesisleri ile 1950’li y›llarda
Alibey ve Ka¤›thane dereleri çevresin-
de yap›laflma ço¤alm›flt›r.

K›y›lar›, akarsu vadileri, bahçeleri
ve mesire alanlar›na dönüflen Eyüp, bu
nedenle ‹stanbul’un maruz kald›¤› k›r-
dan göç hareketinin en fazla yöneldi¤i
alanlardan biri olmufltur. Çal›flma
alanlar› ile çevrelenmifl olan Eyüp’te
düflük ve orta alt gelir gruplar›n›n yo-
¤unlu¤u, çal›flma ça¤› nüfusunun ‹s-
tanbul ortalamas› üzerinde olmas› ve
sakinleri aras›nda ‹stanbul d›fl› do¤um-
lular›n yüksek orandaki varl›¤›, kente
göçlerin bar›nma ihtiyac› iflyerine yak›n
olan yerleflik alanlarda ve çevresinde
önemli bir talep do¤urmufl, buna ba¤l›
olarak mevcut konut alanlar› yatayda
ve düfleyde yo¤unlaflm›fl, giderek yak›n
çevredeki kamu arazileri yerleflme
alanlar›na dönüflmüfl, tar›m arazileri
parsellenerek yerleflmeye aç›lm›flt›r.

4.3.1.1930 SONRASI 
YAPILAN PLAN 
ÇALIfiMALARININ ETK‹LER‹ 

Cumhuriyetin ilk dönemindeki kent-
lerin planlanmas› çal›flmalar›nda ‹s-
tanbul için farkl› ülkelerden Bat›l› uz-
manlar plan ve öneriler gelifltirmifl, an-
cak hepsi de Haliç’i bir sanayi alan› ola-
rak görmüfllerdir. Bunlardan genifl öl-
çüde uygulanan Prost Plan› (1936) ve
Haliç k›y›lar›nda ve 1950’li y›llarda Top-
kap›’da sanayi bölgelerinin tesisi, bu-
nun yan›s›ra 1940’l› y›llarda Rami yöre-
sinde ›zgara sistemle oluflturulmufl ye-
ni yerleflme alan›na Balkan göçmenle-
rinin yerlefltirilmesiyle Eyüp yerleflme-
si, sanayi ile içiçe girerek, Haliç k›y›s›
boyunca kuzeybat›ya do¤ru büyümüfl-
tür. 1950’li y›llara de¤in dinsel kimli¤in
öne ç›kt›¤› bir su kenar› yerleflmesi
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olan Eyüp 1950’lerden sonra h›zl› bir
dönüflüm sürecine girmifltir.1957’de
Baflbakan Menderes’in, Prost’un plan-
lar›ndan hareketle yol açma giriflimleri
neticesinde, Rami K›flla Caddesi kuv-
vetli bir ba¤lant› yolu haline getirilerek
Yeni Yol diye adland›r›lan bir bulvar ile
Eyüp Sultan Camii’ne ba¤lanm›flt›r.

1936/1937  y›llar›nda  Henri  Prost
taraf›ndan  haz›rlanan  ve  1942  y›l›nda
Nafia  Vekaletince  onaylanan  1/2000
ölçekli  plan  neticesinde  Haliç  k›y›lar›
sanayiye  aç›lm›fl  ve  Eyüp’ün  sosyal
yaflant›s›  k›y›  kullan›m›  aç›s›ndan  çok
önemli  bir  darbe  yemifltir.

Bu  dönemde  meydana  gelen  tahri-
batlardan  baz›lar›  flunlard›r: 

-Ünlü  an›t  eserlerin  çevresinde
meydan  açman›n,  yol  yap›m›  ve  ge-
niflletme  uygulamalar›n›n  neden  ol-
du¤u  tahribat›  

-1950’li  y›llar›n  imar  hareketleri-
nin  karakteristi¤i  olarak  genifl  arter-
ler  açmak  uygulamas›n›n  sonucu
olarak  Eyüp Camii Meydan›na  sapla-
nan  bulvar›n   yap›m›  ile  doku  özellik-
lerinin  silinmesi,  oyuncakç›lar  çarfl›-
s›n›n yok olmas›

-Haliç  k›y›s›nda  üst  kademe de,
sürekli  ve  genifl  bir  sahil  yolu  uygu-
lamas›  ile  yerleflme-k›y›  iliflkisinin
kopar›lmas›,  dört  izli,  refüjlü bu  ge-
nifl  kaz›kl›  yol  yap›m›  s›ras›nda  k›y›-
n›n  beton  döflenmesi   sonucu  eski
dokunun  düflük  seviyede  kalmas›  ve
su  yüzeyi  ile  iliflkisinin  görsel  olarak
ta  engellenmesi 

-Bo¤az  Köprüsü  ve  çevre  yollar›
ile birlikte  bu  yollar›n  yap›m›  s›ras›n-
da  ‹stanbul’da  ilk  flehitlerinde  gö-
müldü¤ü  en  eski  Müslüman  mezarl›-
¤›  özelli¤ine  haiz  Tokmaktepe  Mezar-
l›¤›  ortadan kald›r›lm›flt›r.

-Haliç  Köprüsü’nün  geniflletme  ve

katl›  kavfla¤›  ile  ba¤lant›lar›n›n  yap›-
m›  s›ras›nda  sit  alan›n›n  bir  parças›
olan   Defterdar  Mahallesi’nin  yerlefl-
me  bütününden  ayr›  düflmesi,   yap›-
lar›n zemin  kotunun  altyap›dan  afla¤›-
da  kalmas›,  an›t  yap›lar›n  yerlerinin
de¤ifltirilmesi  veya  tamamen  ortadan
kald›r›lmas›.

-1950’li y›llar›n imar hareketlerinin
karekteristi¤i olarak surlara karfl›t  ge-
çirilen  ana  arterler  nedeniyle    Suri-
çi  bitifli¤inde  yer  alan,  Eyüp’ün   ‹s-
tanbul  ve  Ayvansaray  ile  organik  ilifl-
kisini  temsil  eden  Ya  Vedût  Mahalle-
si’nin   hemen  hemen  ortadan  kalk-
m›fl  olmas›  

-15.1.1977  gün  ve  9591  say›l›
G.E.E  ve  A.Y.K.  karar›  ile  Eyüp  Yer-
leflmesinin  önemli  bir  bölümü  Sit
Alan›  ilan  edilmifl  ancak  bu  alan›n
sadece  bir  k›sm›nda  Koruma  Amaçl›
‹mar  Plan›  yap›lm›flt›r.  Koruma
Amaçl›  ‹mar  Plan›  d›fl›nda  kalan
alanlarda  ise 39   adet  mevzii imar
planlar›  yap›lm›flt›r.  

-1942  planlar›na  göre  yap›laflma-
s›na  devam  eden  Rami  yerleflmesi
ve   sanayi  alanlar›  sit  alan›n›n  bozul-
mas›na  yönelik  tehdit  oluflturmas›
nedeni  ile  16.11.1989   tarih  ve  1509
say›lı ‹stanbul III Numaral›  K.T.V.K.K.
karar›  ile  sit  s›n›r›  d›flar›s›na  ç›kar›l-
m›flt›r.Niflanca Meydan› taraf›ndaki sit
s›n›r› Münzevi K›flla caddesine  oturtul-
mufltur.

Eyüp ‹lçesi s›n›rlar› içerisinde yer
alan tescilli yap› ve yap› elemanlar›na
ait liste:
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Toplam  870  adet  yap› ve  yap›  ele-
man›  tescil   edilmifl  bulunmaktad›r.     

Niflanca  s›n›rlar› içerisinde yer
alan tescilli yap› ve yap› elemanlar›na
ait liste: 

Toplam 137 adet yap› ve yap› elema-
n› tescil  edilmifl bulunmaktad›r.
Bu Dönemde Yap›lan planlar:

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim10: Niflanca mahallesi tescilli eski eser 
paftas›

Resim 9:Sit s›n›r› paftas›

Resim 11: 6.12.1993
Eyüp Alibeyköy

1/5000 ölçekli Nazım
‹mar Planı
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Resim 14:11.11.1959.1/500 ölçekli marangozlar
‹skan Sitesi Pln.

Resim 15:29.08.1984 1/500 24 paf. 151 ada, 23-
24-25-36-37 parseller M.‹.P.

Resim 13: 13.09.1979 1/500 Eyüp Koruma
amaçlı ‹mar Planı

Resim 12: 1987
1/25000 Eyüp Kentsel
Kesim Çevre Düzeni

N.‹.P.   
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4.3.2. N‹fiANCA MEYDANI
ve YAKIN ÇEVRES‹ KENT DO-
KUSUNA YAPILAN MÜDAHE-
LELER

- ‹lk düzenli kadastral çal›flmalar
1940-50 y›llar›nda yap›lm›flt›r.Niflan-
ca’da sokak isimleri hemen hemen hiç
de¤iflmeden günümüze kadar ulaflm›fl-
t›r. Ancak  1957 y›l›nda bafllayan plan-
lama hareketleri ile Bo¤az köprüsü ve
E5 çevre yolunun haliç geçiflini sa¤la-
yan köprü ve devam›ndaki yollar fethin
ilk flehitlerinin gömüldü¤ü Tokmaktepe
ad› verilen mezarl›¤›n yok olmas›na
sebep olmufltur.

- Niflanca çevresinde plana göre ge-
liflen sanayi alanlar› ile oluflan nüfusun
tarihi doku içerisinde bar›nmas›yla
mevcut dokuda yo¤unlaflma ortaya ç›k-
m›fl karmafl›k kent dokusu oluflmufltur. 

-Bir parselde birden fazla yap› ya-
p›lmas›, parsellerin bölünerek yeni
parsellerin oluflturulmas›, bahçeli iki
katl› yap›laflman›n apartmanlaflmaya
dönüflmesiyle hisseli kat mülkiyetleri
oluflmufl tapu sat›fllar› yerine noter sa-
t›fllar› ön plana ç›km›fl yol ve alt yap›

plana göre de¤il binaya göre flekillen-
mifltir.

-An›tsal yap›lar terk edilmifl ve ha-
rap durumdad›r, Restore edilen an›tsal
yap›lara fonksiyon yüklenmedi¤i için
tekrar bozulmufltur.

-Az katl› yap›lar›n oluflturdu¤u ta-
rihsel çevre içinde yap›lan yeni yap›lar
genelde çok katl› yap›larak, gerek küt-
lesel gerek cephesel özellikleri ile ta-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 16: Arazi topografyası üzerinde mevcut
renk dokusu

Resim 17: 1920-1923 yılları arasında ‹stanbul
Keflfiyat A.fi. tarafından hazırlanan ‹stanbul
haritası

Resim 18: Korunan yollar

Resim 19: Yeni açılan yollar
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rihsel çevreye uyumsuz yap›larla eski
doku bozulmufltur.

-Yap›lan araflt›rmada Niflanca Mey-
dan› ve yak›n çevresinde kay›p eserler
tespit edilmifl olup meri planlarda bu
yap›lar›n bulundu¤u  parsellerin bir
ço¤u konut alan›na aç›lm›flt›r.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 22-23:Hisseli
yap›laflmada olu-

flan çarp›k kent
dokusu

Resim 24

Resim 25

Resim 24-25-26: Hisseli yapılaflmada meydana gelen
çarpık kent dokusu

Resim 27: Mülkiyet paftası

Resim 21:1950’lere
ait hava foto¤rafı
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KAYBOLAN ESK‹ ESERLER
1- 154 Ada, 34 Parsel yada 133 ada, 3-
4-5-35-36-41-42 Parsellerde oldu¤u
varsay›lan Niflanca Hamam›
2- 134 Ada, 25 Parsel’de Mezarl›k 

3- Niflanca Meydan›, 152 Ada, 1 Parsel
Mezarl›k
4- fieyh Abdülmecid Sivasi Tekkesi, 151
Ada, 84 Parsel (Tekke k›sm›)
5- 134 Ada, 24 Parsel Ahflap Köflk
6- 134 Ada Mektep
-Kadastral öncesi pafta ve ekleri mül-
kiyet kay›tlar›nda bahçeli ahflap evlerin

yo¤un oldu¤u görülmekte olup bunla-
r›n pek ço¤u günümüze ulaflamam›flt›r.

4.ANITSAL YAPILAR VE S‹-
V‹L M‹MARLIK ÖRNEKLER‹

4.1. CAM‹LER ,MESC‹TLER,
TEKKE ve MEDRESELER

ANITSAL YAPILAR
1-N‹fiANCI MUSTAFA PAfiA CAM‹ ve

RAM‹ MEHMET PAfiA SIBYAN MEKTEB‹

Tafl duvarl›  yap›n›n üzerini  dört  yü-
zeyli ahflap bir çat› kapatmaktad›r. 
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Resim 28:1950 hava foto¤raf›

Resim 29

Resim 29-30-31: Eski 
kadastral paftalar 

(Eyüp Kadastra Müd. Arfl.)

Resim 30
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TAR‹H‹ YAPILARDA KULLANILMIfi

HORASAN HARÇLARI VE EYÜP’TEK‹

ESK‹ ESER TAR‹H‹ YAPILARIN

RESTORASYON VE ONARIMLARI ‹Ç‹N 

HARÇ ÖNER‹S‹

PROF. DR. EROL GÜRDAL

Eyüp Orta Okulunu ve ‹stanbul Erkek Lisesini
bitirdikten sonra ‹stanbul Üniversitesi Fen

Fakültesi Jeofizik dal›ndan mezun oldu.
Ard›ndan ‹.T.Ü. Hidrojeoloji Enstitüsünde

Yeralt› Sular› ihtisas› yapt›. Askerlik hizmeti-
ni müteakip ‹.T.Ü. ‹nflaat Fakültesi, fiehir

Sa¤l›¤› ve Teknolojisi Kürsüsünde çal›flmaya
bafllad› ve ayn› zamanda ‹.T.Ü. Mimarl›k
Fakültesine kayd›n› yapt›rd›. 1969 y›l›nda

Yüksek Mühendis Mimar ünvan› ile mezun
oldu. Ayn› y›l ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi II. Yap›
Bilgisi Kürsüsüne asistan olarak atand›. 1976

y›l›nda Doktor, 1982 y›l›nda Doçent, 1988
y›l›nda da Profesör oldu. Türkiye Alç›lar›

konulu doktora çal›flmas›, çeflitli malzeme
konular›nda makaleleri, kerpiç, alç›, s›valar,

horasan harc› ve beton alan›nda
araflt›rmalar›, genel malzeme konular›nda

kitaplar› bulunmaktad›r.

ARAfi. GÖR. SEDEN ACUN

1974 y›l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. ‹lk ve
orta ö¤renimden sonra 1993 y›l›nda Y›ld›z

Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’nde
bafllad›¤› mimarl›k e¤itimini 1997 y›l›nda

bitirmifl, 1998-2000 y›llar› aras›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Yap› Bilgisi Program›’nda yüksek lisans
yapm›flt›r. 1999 y›l›nda Mimarl›k Fakültesi
Yap› Bilgisi Anabilim Dal› Yap› Malzemesi

Biriminde Araflt›rma Görevlisi olarak
çal›flmaya bafllam›flt›r. 2000 y›l›nda Yüksek

Mukavemetli Beton Üretiminde Dizayn
Parametresi Olarak Lifsel Katk›lar›n ‹rdelen-

mesi isimli yüksek lisans tezini vermifltir.
Yine 2000 y›l›nda ayn› bölümde doktoraya
bafllam›flt›r. Lif takviyeli beton ve s›valar,

harçlar, geleneksel yap› malzemeleri, yap›
hasarlar› ve korunmas› ve do¤al tafl koruma
ve sa¤lamlaflt›rma metotlar› üzerinde çeflitli

çal›flmalar› ve yay›nlar› bulunmaktad›r.
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Çevremizdeki tarihi yap›lar›n büyük
bir k›sm›, tafl ve tu¤la gibi kâgir malze-
meden y›¤ma sistemi ile yap›lm›fllard›r.
Bu yap›lar›n örgü derzlerinde ve s›vala-
r›nda kullan›lan harçlar, genellikle ki-
reç ba¤lay›c›l›d›r. Bu harçlar›n içinde,
agrega olarak, tu¤la tozu ve k›r›¤› da
bulunmakta, bu özel dokulu, pembe
renkli harçlara, “horasan harc›” denil-
mektedir.

‹stanbul’daki tarihi yap›lar incelen-
di¤inde, horasan harçlar›n›n en erken
Bizans yap›lar›nda kullan›ld›¤› görül-
mektedir. Bu yap›lar aras›nda, Büyük
ve Küçük Ayasofya Camileri, Magneura
Saray› ve ‹stanbul surlar› ilk akla ge-
lenler aras›ndad›r. Bu yap›lardaki
harçlar, aç›k krem renkli kireç hamur-
lu matris ile tu¤la k›r›nt›s› ve parçala-
r›ndan oluflmaktad›r.

Resim 1. Magneura Saray›’ndan al›nan harç

parçalar›

Mekanik dayan›mlar› yüksek ve su-
ya dayan›kl› olan bu harçlarda, yaklafl›k
1500 y›ll›k süreç içinde kireç hamuru
ile tu¤la parçalar› aras›nda ba¤lar
oluflmufltur.

Daha sonraki dönemde, yani geç Bi-
zans dönemi yap›lar›nda bu özellik
azalmakta, kirecin ba¤lay›c›l›k özelli¤i-
nin zay›flad›¤› görülmektedir.
Benzer flekilde ilk Osmanl› yap›lar›nda

kullan›lan harçlar yüksek kaliteli ve
dayan›kl› bulunmufltur. 18. yüzy›l son-
lar› ve 19. yüzy›l yap›lar›nda harç kar›-
fl›m›n›n bileflimi ve oranlar› de¤iflmifl,
harçlarda ba¤lay›c›l›k özelli¤i azalm›fl-
t›r. Özellikle 20. yüzy›ldaki fosil yak›tla-
r›n kullan›m› sonucu havan›n kirlendi¤i
ve karbonik asit ve kükürt dioksit yo-
¤unlu¤unun artt›¤› bu dönemde, do¤al
tafllar, tu¤lalar bozulmufl, s›valar ve
derz harçlar› ayr›flarak afl›nm›fl ve ya-
p›lar büyük oranda hasar görmüfller-
dir.

1950’li y›llardan sonra yap›ya bilinç-
sizce giren çimento, eski eserlerin
onar›m›nda da kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r. Horasan harc› görünümünü
vermek için, çimento, kum ve tafl pirin-
ci veya tu¤la k›r›klar› ile haz›rlanan
harçlara k›rm›z› boya da kat›larak yap›-
lan uygulamalar, günümüze kadar gel-
mifltir.

Resim 2.  Çimento harçl› horasan benzeri harç-

larla yap›lan onar›mlarda görülen bozulmalar

Onar›m harçlar›nda kireç ile birlikte
çimento kullan›m› harc› sertlefltirmek-
te, su ve buhar ak›m› rejimlerini de¤ifl-
tirmekte, bu da çimentolu harç ile eski
harçlar›n ba¤daflmas›n› engelleyerek

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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dökülmelere neden olmaktad›r. Resto-
ratörlerin ›srarla bu uygulamadan vaz-
geçilmesini istemelerinden sonra, eski
yap›larda kullan›lan horasan harc›n›n
özellikleri, bileflimi ve yeniden uygula-
nabilirli¤i, araflt›r›lmaya bafllanm›flt›r.

2. TAR‹H‹ YAPILARDA 
KULLANILAN HORASAN 
HARÇLA RI

Horasan harc›n›n bileflimi, bugünkü
araflt›rmalar›m›z›n sonucuna göre, üç
ana maddeden oluflmaktad›r. Bunlar,
kireç, tu¤la tozu ve k›r›¤› ile katk› mad-
deleridir. Bileflime giren maddelerin
uygun özellikte olmalar› sonuç üzerin-
de çok etkili oldu¤undan, bu maddeler,
k›saca incelenmifltir.
Kireç: Kireçtafl› veya kalker ad› verilen
do¤al tafllar, büyük oranda kalsiyum
karbonat (CaCO3) bileflimli, amorf veya
kristal yap›l›d›rlar. Bu tafllar, laboratu-
ar koflullar›nda 900oC de ayr›flmas›na
ra¤men, uygulamada 1000oC’nin üs-
tünde k›zd›r›lmas› ile sönmemifl kireç
(CaO) elde edilir. Sönmemifl kireç su
veya havan›n nemi ile h›zl›ca tepkimeye
girerek sönmüfl kireç [Ca(OH)2] haline
dönüflür. Kirecin söndürülme ifli, harç
yap›m›nda önemli oldu¤u için, tarihi ya-
p›lar›n restorasyon ifllerinde kireç tek-
nesi denilen süzgeçli teknelerde bol su
ile söndürülüp, kireç çukurlar›na dökü-
lerek en az üç hafta bekletildikten son-
ra kullan›lmal›d›r. Bu süre içinde kireç
hamurunun üzerinde bir miktar su kat-
man› bulunmal› ve hava ile olan iliflkisi
kesilmelidir. (Eski yaz›tlarda kirecin
senelerce bekletildi¤i kaydedilmifltir.)
Bu flekilde kirecin plastikli¤i artmakta,
ifllenmesi kolaylaflmakta, söndürme
ifllemi s›ras›nda oluflan kalsiyum hid-
roksit bileflimindeki portlandid kristal-
leri küçülmekte, ba¤lay›c›l›k ve kimya-

sal etkinli¤i önemli derecede artmak-
tad›r. Bu etkinlik, sadece karbondioksit
ile tepkimeye girmesinde de¤il, tu¤la
tozu ve di¤er katk›lar ile yapaca¤› ba¤-
lar için de önemlidir.

Tu¤la tozu ve k›r›¤›: Kireç esasl›
harçlarda agrega olarak bileflime giren
malzemeler ile, kirecin ba¤lay›c›l›k
özelli¤i gerçekleflmektedir. Adi kireç
harçlar›nda bulunan kum ve küçük ça-
k›llar, harc›n hava geçirmesine neden
olmakta ve havan›n karbondioksiti ki-
reç ile tepkimeye girerek kalsiyum
karbonat zerrelerini oluflturmaktad›r.
Karbonatlaflman›n gerçekleflmesi, su
ve havan›n varl›¤› ile oluflmakta ve bu
nedenle kirece “hava kireci” denilmek-
tedir. Bu harçlar, sulu ve nemli ortam-
larda dayan›kl› olmamaktad›r. Horasan
harçlar›nda agrega olarak tu¤la tozu ve
k›r›¤› bulunmakta ve bunlar›n kireç ile
tepkimeye girdi¤i, hava kirecine göre
daha dayan›kl› oldu¤u, eskiden beri
tecrübe ile bilinmektedir. Kimyasal te-
oriye göre tu¤lada bulunan silikatl›
malzemeler, kalsiyum hidroksit ile kal-
siyumlu sulu silikatlara dönüflmekte-
dir. 

Do¤ada bulunan ve alümina silikat
içeren volkanik malzemelerin de bu
özelli¤i gösterdi¤i, Roma’l›lar taraf›n-
dan bulunmufl ve Roma betonu denilen
harçlar›n yap›m›na olanak vermifltir.
Malzemenin ilk bulundu¤u bölgenin
ad›ndan dolay› bu özellikteki malzeme-
lere puzolan denilmektedir. Puzolanik
malzeme ile kirecin tepkimesinin ger-
çekleflebilmesi için malzemenin çok
ince ö¤ütülmesi gerekmektedir. 

Restorasyon amaçl› uygulamalarda
tu¤la tozu ve k›r›¤› ile yap›lan harçlar-
da, renk koyu k›rm›z› olmakta ve eski
horasan dokusundan uzaklafl›lmakta-
d›r. Ço¤u araflt›r›c›lar›n belirtti¤i flekil-
de, tu¤la k›r›¤› tanelerinin çevresinde

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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kireç ile ba¤lanma durumunun olufl-
mas›, ancak as›rlarca beklemifl harç-
larda görülmekte, taze horasan harç-
lar›nda, birkaç y›ll›k süre içinde ba¤
oluflumu görülmemektedir. 

Bir araflt›rma raporunda “Osmanl›
döneminde horasan harc› haz›rlamak
için kullan›lacak tu¤lalar›n yeni ve iyi
piflirilmifl olmas›” koflulunun flartna-
melere girdi¤inden bahsetmektedir.
Bu ifadedeki iyi piflirilme, araflt›r›c›lar
taraf›ndan, tu¤lan›n 550o-650oC ara-
s›nda piflirilmesi, yeni piflirilmifl olmas›
da su ve nem almadan ve etkinli¤ini
kaybetmeden kullan›lmas›n›n sa¤lan-
mas› fleklinde yorumlanm›flt›r. Araflt›r-
malar, amorf silikatlar›n su ile silisik
aside dönüflmekte oldu¤u ve zamanla
bu asitin azald›¤› ve piflmifl kilin etkinli-
¤inin zay›flad›¤›n› göstermifltir. 

Di¤er taraftan düflük s›cakl›kta pifli-
rilmifl tu¤lalar›n mekanik ve kimyasal
dayan›m› çok düflük olmaktad›r. Hâlbu-
ki eski horasan harçlar› incelendi¤inde
tu¤lalar›n dayan›m› hiç de düflük de¤il-
dir.

‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Yap› Mal-
zemesi laboratuar›nda yap›lan bir yük-
sek lisans tez çal›flmas›nda, tu¤la tozu-
nun piflirilme s›cakl›¤›na, piflirilme sü-
resine ve tu¤la topra¤›nda bulunan ki-
lin türüne göre puzolanik özellikler
araflt›r›lm›flt›r. Literatürde de belirtil-
di¤i flekilde killerin, 300-400oC’lerde
kristal sular›n› kaybettikleri, kaolinit
yap›daki killerin ayr›flarak SiO2 ve
Al2O3 oksitlerine ayr›ld›¤›, illit ve
montmorillonit kar›fl›m› olan di¤er kil-
lerin ayr›flma s›cakl›¤›n›n daha yüksek
oldu¤u DTA analizleri ile bulunmufltur.
Bu verilere göre yap›lan deney progra-
m›nda 600oC, 700oC, 800oC s›cakl›k-
larda olmak üzere 1 ve 2 saatlik piflir-
me süreleri uygulanm›flt›r. Deney ör-
neklerinin küçük boyutlu olmas› nede-

niyle piflirme süresi etkisiz olmufltur.
Haz›rlanan tu¤la parçalar›, Osmanl›
horasan flartnamesinde oldu¤u gibi, su
ile temas etmeden, ö¤ütülmüfl ve TS 25
standard›nda belirtilen oranlarda, ki-
reç ve standart kum ve su ile haz›rla-
nan harçlar, 55oC-60oC s›cakl›ktaki
etüvde nemli ortamda bir hafta bekleti-
lerek kürlenmifltir. Süre sonunda yap›-
lan bas›nç deneylerinde, kaolinik kil-
lerle haz›rlanan örnekler, her üç s›cak-
l›k derecesinde,11,9 MPa (120 kgf/cm2)
mertebesinde, illit-montmorillonit ka-
r›fl›m› killerde ise, ancak 800oC de pi-
flenler 11 MPa mertebesinde bas›nç
dayan›m› vermifltir. Bulunan sonuçlar,
iyi kalitede tu¤la topra¤› ile haz›rlanan
düflük s›cakl›klarda piflirilmifl tu¤lala-
r›n çok ince ö¤ütülmüfl tozlar› ile yap›-
lacak horasan harçlar›, eski harçlar›n
özelliklerine uygun sonuçlar verece¤ini
göstermifltir. 

Ancak bu flekilde üretim, afla¤›da
aç›klanaca¤› üzere, pratik olmad›¤› gi-
bi, eski örneklerle de uyum gösterme-
mektedir.

1. Önerilen düflük s›cakl›kta piflmifl
tu¤lalar düflük dayan›ml› olmaktad›r.
Halbuki eski yap›larda kullan›lm›fl
harçlarda gözlemlenen tu¤lalar ve
bunlardan yap›lan agregalar, iyi kalite-
de ve yüksek s›cakl›kta piflmifl dayan›k-
l› tu¤lalard›r. Tu¤lalar›n piflirilmesi de,
harman tu¤las› yöntemi ile oldu¤un-
dan, piflirilme s›cakl›¤›n›n kontrol edil-
mesi olanaks›zd›r.
2. Harç yap›lmadan önce, agrega ola-
rak kullan›lacak tu¤la k›r›¤› ve tozlar›-
n›n sudan korunmufl olmas› da olas›
görülmemektedir.

Bu nedenlerle dayan›kl› eski hora-
san harçlar›nda, bileflime giren kireç,
tu¤la tozu ve k›r›¤› yan›nda baz› ek
maddelerin kullan›ld›¤› kan›s› oluflmufl
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ve araflt›rmalar bu yönde geliflmifltir.
Tarihi dönemlerde bu amaçla kirece,
kan, yumurta ak›, peynir suyu ve süt,
gübre, Arap zamk›, hayvan tutkal› gibi
bir çok maddeler denenmifl, bunlar›n
bir k›sm›ndan olumlu, bir k›sm›ndan da
olumsuz sonuçlar elde edilmifltir. Bu
katk›lar yan›nda Roma Betonu’nda kul-
lan›lan puzolanlar›n horasan harc›nda,
tu¤la tozu yan›nda kullan›lmas› da bu-
lunmaktad›r.

3. TAR‹H‹ YAPILARIN RESTO-
RASYON VE ONARIMLARI
‹Ç‹N HARÇ ÖNER‹S‹

Katk› maddelerinin içinde, kireç ile
tepkimeye girerek silikatlaflmay› sa¤-
layan ve puzolan denilen maddeler
üzerinde araflt›rmalar yo¤unlaflm›flt›r.
Puzolanlar do¤al ve yapay olarak iki
grupta toplanmaktad›r. Do¤al puzolan-
lar, genel olarak volkanik küllerden ya-
ni tüflerden oluflmakta, yapay olanlar
ise, piflmifl killer, silisli bitkilerin külle-
ri, yüksek f›r›n cüruflar›, uçucu küller
olarak say›labilmektedir. Bu maddeler

aras›nda bulunmas› en kolay ve uygu-
lanabilir olarak tüfler araflt›r›lm›fl ve
silis oran› yeterli, ‹stanbul’a yak›n olan

bir tür seçilerek deneyler yap›lm›flt›r.
Resim 3. ‹stanbula’a yak›n bulunan do¤al puzo-

lan kaynaklar›

Deneysel çal›flmalar: Puzolan ola-
rak seçilen malzeme beyaz-yeflilimsi
gri renkte olup, kireç ile tepkimeye gi-
rebilmesi için ö¤ütülmüfl ve en az 125
mikrometre lik elekten elenerek kulla-
n›lm›flt›r. Malzemenin kimyasal analizi
Matel Hammadde A.fi. laboratuar›nda
yap›lm›fl olup sonuçlar› Tablo 1’de gös-
terilmifltir.
Tablo 1. Puzolanın kimyasal analiz sonuçları

Analiz sonuçlar›na göre (SiO2) silis

oran› istenen seviyelerde olup, etkin
olmayan kuvars türü olmad›¤›, Al2O3

ve CaO, Na2O ile ba¤l› olarak feldspat

türü minerallerden geldi¤i ve aktiflik
oran›n›n yüksek olaca¤›n› göstermek-
tedir. 

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Ör
nek

SiO2

%

Al2
O3

%

Fe2
O3

%

Ti
O2

%

CaO

%

Mg
O

%

Na2
O

%

K2
O

%

Mn
O

%

P2
O5

%

K.K.

%

Top
lam

%

BT 61,234 16,7623,425 0,560 5,972 1,293 3,161 1,082 - - 6,510 100,000
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Grafik 4.  Kullan›lan do¤al puzolan›n XRD 

grafi¤i

Puzolanik aktivite deneyleri, TS 25,
“Tras Çimentosu” Standard›na uygun
olarak yap›lm›flt›r. Deneylerde kullan›-
lan kireç, sönmemifl kireç olarak al›n-
m›fl ve laboratuar ortam›nda söndürül-
müfltür. Haz›rlanan harçlar kürlendik-
ten sonra 1 hafta sonunda k›r›lm›fl ve
ortalama 13 MPa (130 kgf/cm2) bas›nç
dayan›m› bulunmufltur. Bu de¤er, stan-
dartta alt s›n›r olan de¤erin üç kat›ndan
fazlad›r. 

Tablo 2. Puzolan kar›fl›ml› örneklerin e¤ilme ve

bas›nç dayan›m deneyi sonuçlar›

TS 25 standard›na göre bir malze-
menin puzolanik özellik tafl›y›p tafl›ma-
d›¤›n› anlamak için en az de¤erler flun-
lard›r:

E¤ilme dayan›m›= 1 N/mm2
Bas›nç dayan›m›= 4 MPa

Malzemenin puzolanik aktivite de-
¤erlerinin uygun bulunmas›ndan son-
ra, horasan harc› içindeki davran›fl›

araflt›r›lm›flt›r. Bu amaçla, uygulanma-
s› düflünülen tarihi bir yap›dan al›nan
örneklerdeki kireç, tu¤la tozu ve k›r›¤›
oranlar›na uygun olarak, kireç ile tep-
kimeye girecek miktarlarda puzolan
katk›s› kat›larak  harç örnekleri haz›r-
lanm›fl, bir haftal›k kürleme sonunda
ortalama 10 MPa  (100 kgf/cm2) lik ba-
s›nç dayan›m› bulunmufltur. Ayn› kar›-
fl›mdan haz›rlanan örnekler, üretimden
sonra 1 ay suda bekletilmifl, bu süre
içinde harc›n da¤›lmad›¤› gibi dayan›-
m›n›n 14 MPa’ya yükseldi¤i görülmüfl-
tür. Benzer flekilde kuru havada bekle-

tilen örneklerde dayan›m azalmas› gö-
rülmemifltir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Örneklera (mm) b
(mm)

Eğilme
Yükü

(N)

Eğilme
Dayanımı
(N/mm2)

Basınç
Yükü

1.Parça
(N)

Basınç
Yükü

2.Parça
(N)

Ortalama
Basınç

Dayanımı
(MPa)

BT125 41,07 39,86 1100 2,53 20000 21000 12,52
BT125 41,25 39,79 1150 2,64 22000 22000 13,4

BT125 41,38 39,77 1300 2,98 22000 22000 13,4

Resim 4. Laboratu-

ar ortam›nda haz›r-

lanan horasan

harçlar›
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Tablo 3. Onar›m için kullan›lacak horasan harc›

kar›fl›m oranlar›na göre üretilen örneklerin 1

hafta sonundaki mekanik özellikleri

Ortalama E¤ilme Çekme Dayan›m› =2,9
N/mm2

Ortalama Bas›nç Dayan›m› = 10 MPa
olarak bulunmufltur.

* 1MPa =10 kgf/cm2

Resim 5. Laboratuar ortam›nda yap›lan e¤ilme

ve bas›nç deneyleri

Tablo 4. Onar›m için kullan›lacak horasan harc›

kar›fl›m oranlar›na göre üretilen örneklerin 1

ay süre boyunca suda kald›ktan sonraki meka-

nik özellikleri

Tablo 5. Onar›m için kullan›lacak horasan harc›

kar›fl›m oranlar›na göre üretilen örneklerin 2

ay süre boyunca suda kald›ktan sonraki meka-

nik özellikleri

Tablo 6. Onar›m için kullan›lacak horasan harc›

kar›fl›m oranlar›na göre üretilen örneklerin 3

ay süre boyunca suda kald›ktan sonraki meka-

nik özellikleri

Laboratuar sonuçlar›n›n olumlu bu-
lunmas›ndan sonra kar›fl›m oranlar›
belirlenmifl ve Ayvansaray’da bulunan
Anemas Zindanlar› ile Edirnekap›’daki
Tekfur saray›nda, daha önce kullan›l-
m›fl olan harçlar›n dokusunda ve ben-
zer kireç/agrega oranlar›nda tekrar bi-
leflimler haz›rlanm›fl ve uygulanm›flt›r.
Resimlerden görülebilece¤i gibi uygu-
lamalar baflar›l› olmufl, so¤uk ve don
etkisi, ya¤mur etkisi gibi do¤al eskitici-
ler alt›nda bile taze harçlar baflar›l› so-
nuçlar vermifltir.

Resim 6. Anemas Zindanlar› restorasyonu

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Örn. Boyutlar
(mm)

Eğilmede
Çekme

Kuvveti (N)

Eğilmede
Çekme

Dayanımı
(N/mm2)

Basınç
Kuvveti
1.Parça

(N)

Basınç
Kuvveti
2.Parça

 (N)

Ortalama
Basınç

Dayanımı
(MPa)

42,97/39,87/160 1400 3,1 18000 18000 10,5
42,68/39,87/160 1300 2,9 17000 17000 10,0
42,06/39,90/160 1150 2,6 17000 17000 10,0

1
2
3

Örn. Boyutlar

(mm)

Eğilmede

Çekme
Kuvveti

(N)

Eğilmede
Çekme

Dayanımı
(N/mm

2
)

Basınç
Kuvveti
1.Parça

 (N)

Basınç
Kuvveti
2.Parça

(N)

Ortalama

Basınç

Dayanımı

(MPa)

2H1 40,57/39,93/159 800 1,8 22000 22000 13,75

Örn.Boyutlar
(mm)

Eğilmede
Çekme
Kuvveti

(N)

Eğilmede
Çekme

Dayanımı
(N/mm2)

Basınç
Kuvveti
1.Parça

 (N)

Basınç
Kuvveti
2.Parça

(N)

Ortalama

Basınç
Dayanımı

(MPa)

2H240/40/160 900 2,1 18000 18000 11,25

Örn. Boyutlar
(mm)

Eğilmede
Çekme
Kuvveti

(N)

Eğilmede
Çekme

Dayanımı
(N/mm2)

Basınç
Kuvveti
1.Parça

 (N)

Basınç
Kuvveti
2.Parça

(N)

Ortalama
Basınç

Dayanımı
(MPa)

2H3 41/40/150 620 2,13 21000 21000 12,8
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Resim 7. Anemas Zindanlar› Restorasyonlar›nda

kullan›lan horasan harçlar›

Resim 8. Tekfur Saray› restorasyonu restorasyo-

nu

SONUÇ VE ÖNER‹LER
Eyüp, yeni bir onar›m ve restoras-

yon çal›flmalar›na aç›lm›flt›r. Ço¤u tari-
hi yap›lar›n harçlar› özgün dokulu ve
bileflimdedir. Yeni uygulamalarda eski
harçlar ile ba¤daflacak, ayn› su ve bu-
har geçirimlilik de¤erlerine sahip, rijit
olmayan harçlara gereksinim olacak-
t›r. Bu güne kadar horasan harc› bile-
flimlerine beyaz çimento kat›larak, pu-
zolanik etki yarat›lmak istenmekte idi,
ancak, az kat›lan çimentonun bir yarar›
olmamakta, fazla kat›lan çimento ise
rijit bir kabuk oluflturarak alttaki harç-
larla ba¤daflmamakta idi. Önerilen pu-
zolanik madde ile haz›rlanacak harç-
lar, bu sorunlar›n büyük ölçüde gideril-
mesine yard›mc› olacakt›r. Ancak, her
yap› için tek bir bileflim olmamal›,
harçlar›n önce, kireç/agrega oranlar›

bulunmal›, agrega türü belirlenmeli ve
benzer doku ve görünüflte, mekanik
özellikleri eski harç ile uyumlu harçlar
haz›rlanmal›d›r.  
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fiehirler yüzy›llar›n içinde oluflan
kültürlerin, bütün boyutlar›yla hayata
yans›yan yüzleridir. fiehirlerin tarihi,
ayn› zamanda kültürlerin de tarihidir.
Medine'siz ‹slam, Roma’s›z Hristiyanl›k
kültürü çok yoksul kal›rd›. Her kültür
flehirlerde güçlenir ve yeni boyutlar ka-
zan›r. fiehirler kültürlerin varolma ve
yaflama alanlar›d›r. fiehirler yap›lar›,
kurumlar› ve kurulufllar›yla kültürlerle
birlikte toplumlar›n da aynalar›d›r. ‹n-
sans›z toplum, toplumsuz flehir, flehir-
siz kültür olmaz. Yeralt› ve yerüstü
zenginlikleriyle her kültürün kayna¤›
olan flehirler vard›r. ‹slam kültürünün
kaynakland›¤› flehirlerin bafl›nda Medi-
ne gelir.

‹lk Müslümanlar›n Mekke'den Me-
dine'ye hicretinden sonra Medine, Me-
dine olmufltur. Müslümanlar›n tarihin-
den silinmez izler tafl›yan peygamber
flehri Medine, ‹slam kültürünün de¤ifl-
mez ana odak noktas›d›r. Medine'ye ya-
p›lan bir yolculuk. ‹slam'›n ilk y›llar›na
yap›lan bir yolculuktur. Medine ‹slam
Peygamberi'ne kap›lar›n› sonuna kadar
açarak, bütün erdemli flehirlerin mer-
kezi olma hakk›n› elde etmifltir. Tarih
içinde Medine'nin korundu¤u gibi, onun
de¤erlerini benimseyen flehirler de ko-
runur. Mekke Cennet'in kap›s›, Medine
de Cennet bahçesidir. Medine Topra¤›,
Cennet topra¤›d›r. Sahabiler onun top-
ra¤›yla birlikte de¤erlerini de bütün
dünyaya tafl›m›fllard›r.

Do¤udan bat›ya, güneyden kuzeye
dünyan›n hangi ülkesinde olursa olsun,
flehirlerin erdemi, erdemli flehirlerin
anas› olan Medine'yi kendilerine örnek
almalar›ndan kaynaklan›r. Medine bü-
tün insanl›¤›n ihtiyaç olan, çok kültürlü
yönetimin tarih içinde benzeri görül-
medik özgün bir uygulamas›n›n yap›ld›-
¤› flehirdir. O topra¤›nda hayat›n bütün

boyutlar›nda güzelli¤in ulafl›lmaz örne-
¤i olan ‹slam Peygamberi’ni tafl›makta-
d›r. fiehirler Medine'nin çok boyutlu
güzelliklerini yap› ve dokular›nda yan-
s›tt›klar› ölçüde flehir olurlar. Onun
rengine boyanan flehirlerin rengi sol-
maz. Onunu topra¤›ndan toprak tafl›yan
topraklarda güzelli¤in, binbir renkli çi-
çekleri açar. Medine Topra¤›, erdem ve
güç kayna¤›, Cennet meyvalar›n›n ye-
tiflti¤i verimli bir toprakt›r.

Uhut da¤›n›n eteklerindeki Medi-
ne'de, da¤ flehirle, flehir, merkezinde
Ravza olan çarfl›yla bütünleflmifltir.
Uhut Medine'den, Medine de Uhut'tan
ayr›lmaz bir bütündür. Medineliler
Uhut'u, Uhut da Medine'yi sever Medi-
ne'de ekonomik, siyasal ve kültürel bo-
yutlar›yla hayat, çarfl› ve mescitle eflsiz
bir uyum ve düzen içinde elele vermifl-
tir. Medine'yi ziyaret edenler, onu er-
demli flehirlerin zirvesine tafl›yan Son
Peygamber'i sa¤l›¤›nda ziyaret etmifl
gibi olurlar. Bu yüzden, Medine ‹slam
dünyas›n›n çekim merkezidir. Y›l›n her
ay›nda ay›n her haftas›nda, haftan›n her
gününde Ravza ziyaret edilir.

Medine'nin simgesi peygamber
Mescidi'dir. Son peygamber’in evinin
bulundu¤u yere yap›lan güzel mescidin
kendine özgü sevimli yeflil kubbe ve
minareleri Uhut da¤› gibi Medine'nin

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüpsultan Türbesi
Hacet Penceresi, fiebeke,
1960, y›llar Eyüp Beld.

Arflivinden
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her yerinden görülür. Orada k›l›nan bir
vakit namaz, baflka yerlerde k›l›nan bin
vakit namaza eflde¤erdedir. Medine
Topra¤› kutlu k›l›nm›flt›r. Medine Top-
ra¤›nda kan dökülmez. Medine Topra¤›

dünyadaki her flehre yetecek zenginlik-
tedir. Onun topra¤› bar›fl topra¤›d›r.
Bar›fl isteyenlerin flehirlerini Medine'ye
dönüfltürmeleri gerekir. 

Alt›yüzlü y›llar›n bafl›nda Hicret'te
evinim kap›lar›n› Son Peygamber’e so-
nuna kadar açarak, eflsiz bir konukse-
verlik örne¤i veren Büyük Sahabi Eyüp
el Ensari Medine'nin kutlu topra¤›n› ‹s-
tanbul'a tafl›m›flt›r. Eyüp ‹stanbul'un
‹stanbul da Anadolu'nun Medine'sidir.
Eyüp'süz ‹stanbul, ‹stanbul'suz Anado-
lu olmaz. ‹ki deniz ve iki k›tan›n merke-
zi olan ‹stanbul'u Anadolu’ya kazand›-
ran Fatih’in ilk ifli Medine’yi ‹stanbul’a
tafl›yan güzel Sahabi'nin mezar›n› bul-

mak, türbe ve camisini infla ettirmek
olmufltur. ‹stanbul'un sahibi, onu Me-
dine Topra¤› k›lan Eyüp el Ensari’dir.
Onurda Erdemli flehir Medine'nin de-
¤eri ‹stanbul’a tafl›nm›flt›r.

Medine'de Eyüp, Eyüp'te Medine
vard›r. Medine gibi, ‹stanbul da ö¤ülen
ve korunan flehirlerdendir. Medine ve
‹stanbul'da topra¤›n alt›, üstünden çok
daha zengindir. Medine Peygamber'i, O
da Medine'yi sever. Medine bütün dün-
yaya karfl› Mekkeli Müslümanlar'a ka-
p›lar›n› açt›¤› için, Mekke'den ‹stan-
bul'a, bütün flehirler de kap›lar›n› Me-
dine'ye açm›fllard›r. Medine'den ‹stan-
bul'a, ‹stanbul'dan da Medine'ye uzun
bir yolculuk yapmadan Medine Topra¤›
olman›n önemi kavranamaz. Akabe
biat›nda, Büyük Peygamber Medineli-
lere ‹ran ve Roma'n›n kap›lar›n›n ken-
dilerine aç›laca¤›n› müjdelemifltir. Yal-
n›zca ‹ran ve Roma flehirlerinin de¤il,
bütün dünyan›n flehirlerinin kap›lar›
Medine'ye aç›lm›flt›r.

‹stanbul'u bir "K›z›lelma" olarak gö-
ren Anadolu insan›, Üsküdar'› Mekke,
Eyüp'ü de Medine topra¤› bilmifltir.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Ayasofya, ‹stanbul
Albümü 1952. 
M.E. Bas›mevi

Ayasofya, ‹stanbul, Clement Alzone, sf. 4, 1936 

H›rka-› flerif, ‹stanbul,
Clement Alzone, 

sf. 155 1936
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Mekke ve Medine nas›l korunmuflsa ‹s-
tanbul da öyle korunmufltur. Bunun
için, Türklerin son beflyüz y›ll›k tarihin-
de ‹stanbul'un vazgeçilmez bir yeri var-
d›r. Nas›l Medine'de Ravza Cennet bah-
çelerinden bir bahçeyse, ‹stanbul'da
Eyüp de, ba¤r›nda tafl›d›¤› Büyük Saha-
bi Eyüp Sultanla, Cennet bahçelerine
aç›lan bir kap›d›r. ‹stanbul Eyüp Sul-
tan'la ‹stanbul olmufltur. Anadolu insa-
n›, onun bayra¤›n› Viyana'ya kadar tafl›-
m›flt›r. Yirminci yüzy›lda onun bayra¤›-
n›n dalgalanmad›¤› flehir kalmam›flt›r.

Medine Topra¤a Eyüp, ‹stanbul'un,
‹stanbul da bütün Osmanl› co¤rafyas›-
n›n güç ve ümit kayna¤›d›r. Medine
Topra¤›’nda ümitsizli¤e kesinlikle yer
yoktur. Orada kimsenin inanc› küçüm-
senmedi¤i gibi, kimse de inanc›n› de-
¤ifltirmeye zorlanmaz. Medine Topra-
¤›nda bir kifliyi öldürmekle bütün in-
sanl›¤› öldürmenin aras›nda fark gö-
rülmez. Orada inanc› için, büyük ac› ve
güçlüklere katlananlar, suçlu, suçsuz
fark› gözetmeden inanc› için, kan dö-
kenlerden çok daha erdemli görülür-
ler. Medine nefret de¤il, sevgi, korku
de¤il, ümit topra¤›d›r. Orada hiçbir fley

zorlafltu›lmaz, her fley kolaylaflt›r›l›r.
Eyüp'te okunan ezanlar Osmanl›

co¤rafyas›yla birlikte bütün dünyay›,
kan dökülmeyen Medine Topra¤› olma-
ya ça¤›r›yor. Farkl› kültürlerin bar›fl
içinde bir arada yaflayabilmeleri için,

erdemli flehirlerin anas› Medine'nin
kültür ve ekonomiyi uyum ve denge
içinde tutan de¤erlerinin, dünyan›n bü-
tün flehirleri taraf›ndan benimsenmesi
gerekir. Medine Topra¤› olmas›n› bafla-
ran flehirlerde kanl› savafllara kesinlik-
le yer yoktur. Erdemli flehirler, baflka
flehirlerde kan dökmekle, kendi fleh-
rinde kan dökülmesinin kap›lar›n› aç-
mak oldu¤unu  bilirler. Medine'lerin
kap›lar›, topraklar› fethiyle de¤il, gö-
nüllerin fethiyle aç›l›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Medineyi gösteren
eski bir kart postal

TDV. ‹A. cilt 28
sf.310

XIX. yüzy›l
sonlar›nda

Medineyi gösteren
ya¤l› boya bir tablo

TDV. ‹A. cilt 28
sf.313
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HZ.EYYUB TÜRBE VE

MA⁄ARASI

ETRAFINDA GEL‹fiEN

HALK ‹NANÇLARI

Eyüp Aleyhisselam’dan Eyüp Sultan’a

Halk Kültürü Köprüsü

Dr. Yaflar KALAFAT

1939 yılında Kars'da, Trabzonlu bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldi. Hayata, 1962 yılında
mezun oldu¤u Atatürk Üniversitesi ile, Ziraat Yüksek Mühendisi olarak atıldı. Baflbakanlık'daki

görev yıllarında  Gazi Üniversitesi E¤itim Fakültesi'ni de bitirip,  takip eden yıllarda  Kayseri
Erciyes, Ankara Hacettepe Üniversitelerinde Dinler Tarihi, Halk Edebiyatı ve Cumhuriyet Tarihi
Disiplin dallarında lisansüstü e¤itimler aldı. ‹nkılap Tarihi ve Uluslararası ‹liflkiler alanlarında
Türkiye'de ve Kazakistan'da doktora çalıflmaları  yaptı. 1999 yılında emekli olup, 6 yıl ASAM'da

Kafkasolog olarak çalıfltı. Halen Türk kültürlü halkların inançlarını karflılafltırmalı olarak incele-
mekte ve Türk kültür co¤rafyası merkezli kültür stratejileri üzerinde çalıflmakta, ulusal ve ulus-
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Biz bu bildirimizde, Tarihi Kültürü

ve Sanat›yla  Eyüp  Sultan Sempozyu-

mu’na  fianl›urfa Siverek’te türbesi bu-

lunan Eyüp Peygamber etraf›nda olu-

flan halk inançlar› ile ilgili tespitleri-

mizle kat›l›yoruz. Bunu yaparken fianl›-

urfa ve bu arada Siverek’teki di¤er tür-

beler ile ilgili halk inançlar›n› da sunu-

mumuza  almak istedik Ayr›ca, fianl›ur-

fa merkezdeki Hz. Eyüp Peygamberin

Çile Ma¤aras› ile halk inançlar›n› da

karfl›laflt›rmal› aktarmaya çal›flaca¤›z.

Bildirimizin plan›n› yaparken fianl›-

urfa ve Eyüp Aleyhümüsselam örne-

¤inde oldu¤u gibi, Eyüp Sultan ve çev-

resindeki ulu zatlar› da Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤› arfliv kay›tlar›n› esas alarak

yapal›m istedik, ancak gerek literatür-

den takip edebildi¤imiz ve gerekse de

alanda yapabildi¤imiz gözlemlerden

gördük ki,  Bid’adla, hurafe ve flirk ile

mücadele ad›nda mistik folklor ad›na

adeta ne varsa kaz›n›l›p at›lm›fl. ‹slam’a

girmifl ‹slam d›fl› inanç ve uygulamala-

r›n savunulmas› ad›na de¤il, halk mis-

tisizmi ad›na konuya bak›l›nca, inanç

merkezi olan bu iki bölgemizi karfl›lafl-

t›rmak kolay olmam›flt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Arfliv Ka-

y›tlar›na göre, fianl›urfa merkezde; De-

de Osman Avni, fieyh Bekir, Ali Efendi,

Nebi Efendi, fieyh Maksud, Abdullah

Dede, fianl›urfa Bilecik’te; Deh (Dev)

Kubbesi, Melik Mahir, Ala Burç, fieyh

Cemaleddin, fieyh Müftah, Hasan Kaflif

Baba, fieyh fiafi, fieyh Abdullah, Zehra-

vay, Hakim Baba, fianl›urfa Halveti’de;

fi›h Salih, fianl›urfa Harran’da; ‹mam

Bak›r, fieyh Hayati Harrani, fianl›urfa

Suruç’ta; fieyh Mesleme bin Name,

fieyh Muhammed Lütfü, Kemal Hoca,

Cerrah Baba, Koç Baba, fianl›urfa Vi-

ranflehir’de Hz. Eyüp Nebi Aleyhimüs-

selam, Hz. Eylese Aleyhimüsselam,

Hz.Eyyub (a.s) ›n efli Hz. Rahime bulun-

maktad›rlar. (Dr. Abdulkadir Sezgin

“Eren ve Evliya Kavram›n›n Dini Tarihi

Folklorik ‹zah› ve Eren ‹nanc› Üzerine

Düflünceler” 1. Uluslararas› Türk Dün-

yas› Eren ve Evliyalar› Kongresi Bildiri-

leri, Ankara, 1998. s.443-457)

Türkiye Gazetesi’nin Do¤u Anadolu

Evliyalar› isimli yay›n›nda ise; Hasan

Gaziyani, Hayat bin Kays el- Harrani,

Osman Es-Süruci, Osman, fieyh Mesut

Horasani’nin hakk›nda bilgi vard›r.

(Türkiye Gazetesi, Peygamberler Tarihi

Ansiklopedisi 2, ‹stanbul 2004.s.19-3)

Hz. Eyyub Hz. Islak’›n o¤lu Ily Evla-

d›ndan Musa bin Ravil veya Raz›h bin

Ily’›n o¤ludur. Han›m› Rahime Hz. Yu-

suf’un o¤lu Efraim’in k›z›d›r. Eyyub

aleyhimüsselam uzun boylu, k›v›rc›k

saçl›, güzel yüzlü, genifl gö¤üslü, k›sa

boyunlu ve adaleli kollu idi. Çok zengin

iken, kendisinden  Kur’an-› Kerim’de

Nisa Suresi 163. ayet’te , En’am Suresi

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Hz. Eyyüp Peygamber
ve makam›. fianl›urfa.

Türkiye’miz, Kutsal
Mekânlar›, Boyut yay.

sf. 230
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84. ayet’te  Sad Suresi, 43. ayet’te aç›k-

lama yap›lmaktad›r.

Hz. Eyyup çok varl›kl› iken Fira-

vun’un daveti üzerine M›s›r’a gider,

mallar›n›, ailesini ve sa¤l›¤›n› yitirir.

Kendisine sadece efli Rahime yard›mc›

olur. fieytan›n bütün gayretine ra¤men

iman›n› yitirmez, fleytana uymaz, hamt

eder sabreder ve Allah O’nu tekrar mü-

kafatland›r›r. (a.g.e., a.g.y.)

fianl›urfa’daki Eyyub Peygamber

Ma¤aras›, Hz. Eyyub’un çile çekti¤i vü-

cudundaki yaralara sab›rla katland›¤›

yer olarak bilinir. Buras› Hz. ‹brahim’in

Nemrut taraf›ndan atefle at›ld›¤› yer

olarak bilinen bal›kl› Göl’den fazla uzak

de¤ildir. Ma¤araya merdivenle inil-

mektedir. Ma¤aran›n 15-20 metre yak›-

n›nda ise, yaralar›n› flifa bulmas› için

kendisine Allah (c.c.) in lütfetti¤i kutsal

su varken bu su halen yoktur.

A¤r›, ac› tahammülü güç ve katlan-

mas› zor hadise ve vak’alar karfl›s›nda

diflini s›k›p dayanma manas›na gelen

sabr›n bir çok surede geçmektedir.

Sabredilen hususlar itibariyle sabr›n

üzerinde durulmufltur. Bunlardan bafl-

ka baz›lar› sabr› bafla gelen fleyler kar-

fl›s›nda edebini bozmamak gibi anlam-

lar› üzerinde de durmufllard›r. (M. Fe-

tullah Gülen, Kalbin Zümrüt Tepele-

ri,c.1, ‹stanbul, 2004, s.143-151) “Bu

aç›dan denilebilir ki; bela, mükellefiye-

tin a¤›rl›¤› ve masiyetin bask›s›, potan-

siyel birer rahmet oldu¤u gibi, bunlar

karfl›s›nda gerekli tavr› almak da bu

rahmetin özü say›labilir. Bu özün özü

ve esas› da ne bu a¤›r yükten ne de ona

katlanma keyfiyetinden kimsenin ha-

berdar olmamas›d›r... bu hususla ala-

kal› ne hofl söyler Fuzuli;

Afl›¤›m dersin bela-y› aflktan ah ey-

leme

Ah edip a¤yar› ah›ndan agah eyle-

me.!” (a.g.e.a.g.y.)

Hz. Eyyub Peygamber’in ma¤aras›-

na çeflitli dilekler için gidilmektedir. Bu

ziyaretlerde; k›smet aç›lmas›, evlat sa-

hibi olma, sa¤l›k dileme ve benzeri ko-

nularda adaklarda bulunulmakta, daha

sonra ikinci bir ziyaret ile, hacet sahip-

leri nezirlerini yarine getirmektedirler.

çocuk dile¤i ile gelenler, çocuklar›na

Hz. Eyyub’un ismini vermektedirler.

Ma¤araya yukar› k›sm›ndaki bir delik-

ten dilekçe ka¤›tlar› da at›lmaktad›r.

Sevdal›, ifliz, üniversite e¤itimi ile soru-

nu olan genler sorunlar›n› yazd›klar›

ka¤›tlar›, bu delikten içeriye atmakta-

d›rlar.

Kuzey Afganistan’da Belh Bölge-

si’nde bir k›s›m yat›rlar ile, Kuzey

Irak’›n Erbil Bölgesi’ndeki baz› yat›rlar

da merdivenle inilecek türden yerin al-

t›ndad›rlar. Bu türden mezarlar Çile

Ma¤aras› olabilecekleri gibi, tevazu

ad›na, kibirlenmeme ad›na, nefsi yen-

me ad›na yerin alt›nda olmay› tercih et-

mifl olabilirler. Di¤er taraftan ölmeden

evvel, ölme¤i simgelemifl olma ad›na

da, bu tercih yap›lm›fl olabilir. ‹ran’da

camilerde ve flehitliklerde  mevtalar

zemine defnedilmekte ve bunlar›n üze-

rinde yürünebilmektedir. Camilerde

imam›n namaza durdu¤u alan, cami

zemininden 20 cm. kadar afla¤›dad›r.

(Yaflar Kalafat “Vatan-‹ran-Turan Hatt›

ve Caferi Türklerde Halk ‹nançlar›”

Türk Dünyas› Araflt›rmalar›, Haziran

1997, S. 108, s 33-101)

Belh’te gördü¤ümüz baz› türbeler

ve fi›rnak Cizre’deki Mem ü Zin türbe-

sinde genç afl›klar türbe örtüsündeki

ka¤›tlara yazd›klar› dileklerle, dilekte

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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bulunmufl olmaktad›rlar. Biz, bu uygu-

laman›n da bir benzerini Belh’te resim-

lemifltik.

Hz. ‹sa’n›n kutsand›¤› yer olarak bi-

linen Peygamberler flehri Urfa’da  Ey-

yub Nebi, Siverek’e 100-110 Km. mesa-

fede Eyyup Nebi Beldesi’ndedir. Bura-

daki türbesi, 15 y›l kadar önce onar›ma

al›nm›fl, camisi, çeflmesi, türbesi ve

çevre düzenlemesi yap›lm›flt›r. Türbe-

de orta boy bir karpuz kadar, tam çap›

20-25 Cm kadar olan küre fleklinde

a¤›r bir tafl vard›r. Bu tafl “flifa Tafl›”

olarak bilinir. Bilhassa bel a¤r›lar›na iyi

geldi¤ine inan›lmaktad›r. A¤r›yan yer-

lere sürülen bu tafl, yere uzat›lm›fl has-

tan›n üzerinde yuvarland›r›lmaktad›r.

Bu tesisin cami imam›n›n ifadesine

göre, türbenin yerinin tespiti ile ilgili iki

menk›be vard›r. Bunlardan birisine gö-

re, türbenin yerinin tespiti IV. Murat’›n,

“Hasan Duk Tepesi’nde Eyyup Nebi Ya-

t›yor türbesini yapt›r” diye bir rüya gö-

rüflü. Di¤eri ise, ayn› seferde IV. Mu-

rat’a  “at›n› serbest b›rak, durdu¤u yer-

de Eyyub Nebi yat›yor” rüyas›nda tali-

mat verilifli.

Rüyada ulu zat› görüp, türbesinin

yerini bu yöntemle belirlemek, Türk

menk›be kültüründe bulunan bir motif-

tir. Ayr›ca at›n kahraman›na yard›mc›

oldu¤u, birtak›m atlar›n göksel nitelik-

leri oldu¤u inanc›n› gösteren efsanele-

rimiz de vard›r.

Hz. Elyasa ise, Hz. Eyyup’un ziyareti

için Eyyub Nebi Köyü’ne gitmifltir. Gel-

di¤i yer ile Hz. Eyyub’un mezar› aras›n-

da 40 arfl›n vard›r. Ulaflmas›n› isteme-

yen fleytan, Hz. Elyasa’ya gelir, “Hz. Ey-

yub’e ulaflabilmen için yürüdü¤ün ka-

dar daha yürüyeceksin” der. Hz. Ey-

yub’a ulaflabilmek için çok dolaflm›fl

olan Hz. Elyasa, “Yarabbi ayaklar›mda

takad›m kalmad›” der ve orada ruhunu

teslim eder, oraya da defnedilir. fieyta-

n›n bir peygamberi aldatabilece¤i gö-

rüflüne itibar etmeyen  görevliler, her

iki peygamberin türbeleri aras›nda bir

tepe oldu¤u bu tepenin görüfl zaviyesi-

ni daraltt›¤› fikri üzerinde dururlar. Ya-

p›lm›fl olan tepe a¤açland›r›lm›flt›r. Bu-

ralar cuma ve bayram günlerinde ziya-

rette dilekte  bulunmak için insan ak›-

n›na u¤rarlar. Psikolojik rahats›zl›klar›

olanlar, sabahleyin gelip bir gece tür-

bede konaklamaktad›rlar.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Bal›kl› Göl 
(Halil-ûr Rahman ve Ayn-›

Zeliha Gölü) fianl›urfa
Türkiye’miz Kutsal

Mekânlar›, Boyut yay. 
syf. 229
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Eyyub Nebi’nin s›rt›n› dayayarak sa-

b›r gösterdi¤i tafl, “sab›r tafl›” olarak

biliniyor. Buray› ziyaret edenler s›rt a¤-

r›lar›n›n flifa bulmas› için s›rtlar›n› bu

tafla day›yorlar. Bu tafl›n di¤er ad› “kut

tafl›” veya “kurtlu tafl” d›r. Hz. Eyyub

yaralar›n›n üzerindeki kurtçuklar yere

düflünce, “sizin nasibiniz buradan”  di-

yip, kurtçuklar› beslenmeleri için tek-

rar yaralar›n üzerine koyarken, bu tafla

yaslanm›flt›r. Halk buradan götürdü¤ü

topra¤›, her derde karfl› korunmak için

yararlanmaktad›r. Hz. Eyyub’un türbe-

sinin bulundu¤u bahçede, üzerinde

1334 yaz›l› fieyh Abdurrahman Ba-

ba’n›n da mezar› vard›r.

‹mam Bak›r Köyü’nde, ‹mam Bak›r

ve Harrani Hazretleri ile ilgili yerinde

inceleme yapabilme imkan› bulduk.

‹mam Bak›r’›n, Hz. Fatma’n›n torunu

oldu¤u, Hayati Harrani ‹bn-Kays, Hz.

Muhammed’in 4. dereceden neslinden

oldu¤u ifade edilmektedir. Bu köye zi-

yarete gelenler ilkin ‹mam Bak›r’›, son-

ra Harran Hazretlerini ziyaret etmekte-

dirler. ‹mam Bak›r’›n bir savafl esna-

s›nda burada parma¤› kanay›p kan› bu-

raya akm›flt›r, kendisi burada yatma-

maktad›r. Harran’da yap›lan ya¤mur

duas› için, buraya gelinmekte, hayvan-

lar yavrular›ndan ayr› tutularak mele-

meleri sa¤lan›larak, Allah’ (c.c) ›n mer-

hametine talip olunmaktad›r. Ayr›ca

burada kurban da kesilmektedir. Ya¤-

mur duas› esnas›n birçok yerdeki uy-

gulamadan farkl› olarak, duaya kat›-

lanlar›n hepsi de¤il, sadece merasimi

idare eden imam cüppesini ters gi-

ymektedir. (Yaflar Kalafat, “Urfa Yöre-

si’nde Halk  ‹nançlar› Çerçevesinde Ka-

rakeçililer, Arapça Konuflanlar”, Erci-

yes, Aral›k 2000, S.276, s. 6-10)

Tanr›’n›n merhametini, rahmetini

celbede bilmek  için Afganistan Türkle-

ri ya¤mur duas›na “yetim k›z çocu¤u”

ç›kar›rlar ve Çömçe Gelin olarak dolafl-

t›r›lan bu çocu¤a evlerden su serpilir.

“Ya¤mur alaylar›”nda çocuklar› yer al-

mas› da rahmeti merhameti celp etme-

¤e matuftur. Çocuklar› üzerlerine ser-

pilen su ise, “ya¤mur iyesi” ne yap›lm›fl

saç›d›r.

Hayat el Harrani’nin türbesinde bu-

lunan tabelas›ndaki yaz›da, “Hayat el

Harrani” (Hayat ibn Kays) XII.yy. da

Harran’da  yaflam›fl büyük bir ‹slam ali-

midir. 1185’de vefat etmifltir. Türbe Ey-

yubiler zaman›nda yap›lm›flt›r. Sela-

haddin Eyyubi savafltan evvel duas›n›

al›rd›. Camisi 1195 y›l›nda Eyyubiler ta-

raf›ndan yap›lm›fl 1339, 1755 ve 1858

y›llar›nda tamir edilmifltir. Bu bölgeye

ya¤mur duas› yapmak için gelmiflti.

Ebul Vefa olarak geçmektedir. Yaz›s›

vard›r. (a.g.m)

Bu yörede iftiraya u¤rayanlar ‹mam

Bak›r veya baflka bir Ulu Can’a gider,

oraya gömleklerini koyar ve sonra o za-

t› yard›mlar›na ça¤›r›rlar. ‹slam’da yar-

d›n sadece Allah’tan istenir. Hz. Mu-

hammed’in flefaati de istenilecek ise,

do¤rudan do¤ruya peygamberden iste-

nilmez, Allah’tan istenir. “Allah’›m pey-

gamberinin hat›r›na senin flefaatine

arac› olmas›n› nasip” denilir. Bu çerçe-

vede fieyh hayatta iken ve öldükten

sonra, kendisinden hikmet beklenirken

O’nun asas›, kaftan› ve tespihinden de

hikmet beklenir.

Urfa yöresinde anadili K›rmanca,

Zazaca ve Türkmence olan halk çocu¤u

olmuyor ise, ilkin doktora ve daha son-

ra da ; fieyh Oca¤›, ziyaretler ve Alim

zatlar›n mezarlar›na gelmekte, bu tür-
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den yerleri ziyaret etmektedirler. Ziya-

rete giden flah›s talebini ziyarette yat-

makta olan zattan de¤il, Allah’tan ya-

par. Bu arada, “Allah’›m burada yapan

senin peygamberindir. Bunun hat›r›

için benim çocu¤um olmuyor, benim de

bir çocuk sahibi olmam› nasip et” der.

Ziyarete gidenin ada¤› var ise, kurban

keser, adak kurban›n etinden kendisi

yemez, konu komfluya ikram eder. Ço-

cuk dünyaya geldikten sonra, kurban

bir defa daha kesilir.

Siverek’teki Zazalar’›n ulu zatlar›

olarak bilinen kimseler; Koçak Baba,

Cerrah Baba olmakla beraber, halk et-

nik farkl›l›k gözetmeksizin çevre ziya-

retlerine giderler. Sünni halk, Zaza,

K›rmanç ve Türkmenler daha ziyade

suni inançl› oldu¤u bilinen ulu mezar-

lara giderler, Alevi inançl› Müslüman

kesim ise, daha ziyade Alevi inançl› ya-

t›rlar› tercih ederler.

Zazaca konuflan halkta, çocu¤u ol-

mayan veya çocu¤u yaflamayan gelin,

k›smeti aç›lmam›fl yetiflkin k›z, bu ha-

cetlerini karfl›lanmas› için, ziyaret yer-

lerine ve fleyhlere giderler. Bu gidifller,

ziyaretler ço¤unlukla Cuma akflamlar›

olur. fiifa niyetine gelenler, türbede ve-

ya fl›hda bir gece konaklayabilirler.

Türbe kap›s›na yaparak flifa aramak

bat› Anadolu’da da görülür. ‹ran’da ise,

‹mam zadeler ve içerisinde ulu kabirle-

rin bulundu¤u camilerin kap›lar› önün-

de flifa umudu ile hasta yat›r›l›r. Bizim

bu türden uygulamalar› resimledi¤imiz

bir çal›flmam›z olmufltu (Kalafat, Va-

tan-‹ran-Turan..)

Urfa Zaza’lar›nda türbe ziyaretine

gidildi¤inde teberrük olarak türbeden

“toprak” al›n›r, bu toprak suda eritilir

ve eriyik flifa niyeti ile içilir. Hz. Ey-

yub’un topra¤› ise, bereket için kulla-

n›lmaktad›r. Buradan günün her saa-

tinde toprak al›nabilir. Bu topraklar ev-

lerde de k›ymetli bir matah olarak sak-

lan›rlar. Ruhi rahats›zl›klar› çok olan

hastan›n tedavisi için, haslar›n türbeye

zincirlendikleri de olur.

Urfa’da Karakeçili Türkmenlerinde

ziyarete giderek çocuk edindiklerine

inanan aileler, bu ziyareti 7 y›l tekrar

ederler. Ziyaretlerde her y›l bir kurban

kesilir, kurban›n etini kurban sahibi yi-

temez, eti ziyarette da¤›t›r. Gidilen zi-

yaretteki zat›n ad› çocu¤a verilir. ‹mam

Bak›r bu türden isimlerden birisidir. Bu

çevrede k›z çocu¤u olan kimsenin er-

kek çocu¤u yok ise, mesele 6 k›z› oldu-

¤u halde çocu¤u yoktur, denir. Ziyarete

gidilerek edinildi¤ine inan›lan çocuk,

askere  gidince veya evlenince de bu

türbeyi özel olarak ziyaret eder.

Viranflehir Karakeçili Türkmenle-

rinde çocu¤u olmayan anne için “boyla-

ma” yapt›r›l›r. Gelini çocu¤u olmas› için

fleyhlere ve ziyaret yerlerine götürür-

ler. Ziyarete giden kimse dua okunduk-

tan sonra, “dilek tutma”  ifllemine ge-

çer. Dilek tutulurken “Allah’›m önünde

oruç tutmay›, kurban kesme¤i, fakir

sevindirme¤i ad›yorum” der Çocuk di-

le¤i ile ziyarete giden kimse, bir kurban

hamile oldu¤u, kald›¤› zaman bir kur-

ban da çocu¤u olunca keser. (Kalafat,

Urfa Yöresinde Türk..)

Eyüp’ten tespitini yapt›¤›m›z ulu ka-

birler aras›nda; Eyüp Sultan Türbesi

(Camii Kebir Mahallesi Bostan ‹skele-

si’ndedir), Adile Sultan Türbesi (Bostan

‹skelesi Sokaktad›r.), Abdurrahman

Pafla Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi

Bostan ‹skelesi’ndedir.), Bekir A¤a

Türbesi (Eyüp Sultan Camii Avlu Giri-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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fli’ndedir.), Bulak Mustafa Pafla Türbe-

si (Fethi Çelebi Caddesindedir.), Ferhat

Pafla Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi

Camii Kebir caddesindedir.), Feridun

Pafla Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi

Beybaba Caddesindedir), Hasan Hüsnü

Pafla Türbesi (Boyac› Sokaktad›r.), Miri

miran Mehmet A¤a Türbesi ( Camii Ke-

bir Mahallesi Beybaba Sokaktad›r.),

Mihriflah Sultan Türbesi (Eyüp Sultan

mahallesi Küçük Emirler sokaktad›r.),

Hakkas Hasan Pafla Türbesi (Cezmi

Kas›m Mahallesindedir.), Pertev Pafla

Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi Küçük

Emirler Sokaktad›r.), Siyavufl Pafla

Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi Camii

Kebir Sokaktad›r.), fiah Sultan Türbesi

(Cersi Kas›m Mahallesi, Feshane Def-

terdar caddesindedir.), Pir Ahmet Edir-

nevi Türbesi (Defterdar Caddesinde-

dir), Üryanizade Esat Efendi Türbesi

(Camii Kebir Mahallesindedir.), Zal

Mahmut Pafla Türbesi (Cezrikas Ma-

hallesindedir.), Sultan V. Mehmet Re-

flat Türbesi (Eyüp Sultan Mahallesi Kü-

çük emirler Caddesindedir.)

Eyüp’de Sinan’›n eserlerini anlat›r-

ken Suphi saatçi, türbeleri de vermek-

tedir. Bunlar; aya Pafla Türbesi, Duka-

ginzade Mehmed Pafla Türbesi, Lala

Hüseyin Pafla Türbesi, Pertev Pafla

Türbesi, Semiz Ali Pafla Türbesi, Siya-

vufl Pafla Türbesi, Sokulu Mehmet Pafla

Türbesi, Sokulu Mehmet Pafla Evlad›

Türbesi, Zal Mahmud Pafla Türbesi’dir.

(Doç. Dr. Suphi Saatçi, “Sinan’›n

Eyüp’teki Cami ve Mescitleri üzerine

Gözlemler”, Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-

la IV. Eyüp sultan Sempozyumu Tebli¤-

ler 5-7 May›s 2000, ‹stanbul, 2000,

s.178-183) Eyüp’teki türbeler flüphesiz

bu kadar de¤ildir. Eyüp türbelerine da-

ir yap›lm›fl Ebu’d-Derda, Adile Sultan,

Karya¤d› Sultan, Hazreti Halid, Eyüp ‹z-

zet Efendi, Mehmet Hulusi Efendi gibi

münferit çal›flmalardan da yola ç›k›la-

rak genifl bir türbe envanteri, ve bibli-

yografyas› ç›kar›labilir. S›k›nt› duyulan

nokta, türbeler etraf›ndaki halk inanç-

lar›n›n yaz›l› kaynaklarda olmay›fl›n›n

yan› s›ra alandan derlenilmeleri imka-

n›n›n da giderek kalmay›fl›ndad›r.

Eyüp’teki bu ve di¤er türbe sahibi

kimselerin türbeleri çeflitli özellikleri

ile hayatlar› eserleri ile birlikte ince-

lenmifl ve fakat efsanevi yaflamlar› ve-

ya yaflamlar›ndan sonra türbeleri etra-

f›nda gelifltirilen efsaneler, onlarla

mücadele edercesine yok say›lm›fl ve

bu ‹slam ad›na yap›lm›flt›r. Dinler aras›

diyalogun hüküm sürdü¤ü Eyüp semti

dahil ‹stanbul’da farkl› dinlerin çeflitli

mezheplerince dini folklorlerini yaflat›-

l›rken, Eyüp’te ‹slam, adeta ifrata kaç›-

larak halk kültüründen tamamen so-

yutlan›lmaktad›r. Öyle ki, yüzy›llar›n

mistik gelene¤i olan sünnetlerde veya

evliliklerde türbe ziyareti yapmak, ha-

y›r duada bulunmak da maalesef sorun

olabilmektedir. Eyüp’le ilgili yap›lan

çok sayg›n ilmi çal›flmalar daha ziyade;

Nakflibendilik gibi belirli yüzy›llara dair

tarikat hayat›, menak›bnameler itiba-

riyle Eyüp, dini mimari itibariyle Eyüp,

Mezar Gelene¤i itibariyle Eyüp, Eyüp

mezar tafllar›n›n sanat tarihi itibariyle

anlamland›r›lmalar›, Sahabe ve Ensar

Kabirleri itibariyle Eyüp, Türbelerin ta-

miri itibariyle Eyüp, ‹ç dekorasyon iti-

bariyle Eyüp türbeleri, Farkl› yüzy›llar-

da Eyüp türbeleri, gibi alanlarla ilgili-

dirler. Bazen da türbede yatan flahs›n

imaretine veya vakfiyesine dair kaynak

bulunabilirken, türbenin halk kültürü
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ile ilgili bilgilerine ulafl›lamamaktad›r.

Mesela “Çifte Gelinler Türbesi” nin

muhakkak bir efsanesi vard›r. Efsane-

lerin kültürlerdeki yerleri inkar edile-

mez, ancak bu tür bilgilere ulaflman›n

yollar› bizim taraf›m›zdan da kesilebil-

mektedir. “Cennet Meyveli Mezar Tafl-

lar›” bütün boyutlar› ile inceleme¤e al›-

n›rken, incelemenin halk tasavvufu bo-

yutu ihmal edilir ise, do¤ald›r ki, ince-

leme nihai safha itibariyle eksik kalm›fl

olacakt›r.

Biz Eyüp türbelerinde alandan yap-

t›¤›m›z tesbitlerde, türbe etraf›nda ta-

vaf, türbe etraf›nda birikmifl ya¤mur

suyuna kutsiyet atfetmek, adakta bulu-

narak ziyarete gelmek ve benzeri uygu-

lamalara rastlad›k. Bunlar› birebir kar-

fl›laflt›rma cihetine ise gitmedik. fiüp-

hesiz bunlar ve benzerleri aras›nda ba-

t›l veya bid’ad olanlar da vard›. (Prof.

Dr. Süleyman Toprak, “Fethin 550. Y›-

l›nda Eyüpsultan Türbesi Nas›l Ziyaret

Edilmeli”, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla

VII. Eyüp sultan Sempozyumu tebli¤ler

9-11 May›s 2003, ‹stanbul 2003, s.138-

159)

SONUÇ
Sonuç olarak söylenebilir ki, Hz. Ey-

yub bir ‹slam büyü¤ü olarak di¤er Türk

‹slam ulular› gibi, etraf›nda bir tak›m

inanç ve uygulamalar geliflmifl bir pey-

gamberdir. Mistik folklorun bu seyri

do¤al bir geliflme idi. Çevre halklar›

aras›nda ana dilleri farkl› olan Türk

kültürlü kesimlerden Türkmen, Zaza

ve K›rmançlar itibariyle, gerek Sünni ve

gerek ise Alevi- Bektafli olan halk›n bu

alandaki inançlar›nda da bir farkl›l›k

yoktur.

Ebu Eyyube’l- Ensari hazretlerinin

kabri ‹stanbul’un fethine kadar 8 as›r

ziyaret edilmifl, fetihten sonra ad 553-

54 y›ld›r ziyaret ediliyor. fiu kibar-› ke-

lam’a göre; “bir mekan› flerefli yapan, o

mekanda olan de¤erli kifli, mübarek

varl›k veya makamd›r.” (Prof. Dr. Hulu-

si Yavuz, “‹slam Ziyaret merkezi Olarak

Eyüp Sultan”, Tarihi, Kültürü ve Sana-

t›yla III. Eyüpsultan sempozyumu Teb-

li¤ler 28-30 May›s 1999, ‹stanbul, 2000,

s.282-289”

Eyüp Aleyhisselam’›n evveliyat› bir

yana, sadece ‹slam tarihinden yola ç›-

k›ld›¤›nda, tarihi k›demi asgari ‹slami-

yet’le yafl›tt›r. Birisi Peygamber di¤eri

sahabe, her ikisi de milli s›n›rlar içeri-

sindeki bu iki ulu zat›, kültürel maya-

lanma ve din turizmi içerikli bir projede

ele alabilmek, belki de ‹slam’dan din

d›fl› unsurlar›n ay›klanmas›n›n yan› s›-

ra, mistik folklora da hak etti¤i önemi

kazand›racakt›r.

Halklar›n kültürlerini yaflamalar›

karfl›s›nda sayg›l› davran›lmas› prensi-

bi yan› s›ra, halklar›n birlikte yaflama

halklar›na da sayg›l› davran›lmas› ge-

rekti¤ine inan›yoruz. Halk kesimleri

aras›ndaki kültür zenginli¤inden do¤an

yerel farkl›l›¤›n siyasi amaçl› abart›l-

mas›, bize göre, oryantalizmin sömürü

amaçl› projelerindendir.

Türkiye’nin ve Türklü¤ün muar›z b›-

rak›ld›¤› kültürel sald›r›lar›n, Türk sos-

yal bilimci, genifl anlamda Türk Türko-

loglar› taraf›ndan izale edilebilece¤ine

ve ilmi sempozyumlar›n da, bu amaçla

fikir üretebilecek vasatlar oldu¤una

inan›yoruz. Bu itibarla Eyüp Aleyhisse-

lam ile Eyüp Sultan aras›nda kurulabi-

lecek çok yönlü kültür köprüsü ve et-

kinlik dayan›flmas›n›n önemine inan-

maktay›z.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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EYÜP’TE YATAN B‹R BÜYÜK

DEVLET ADAMI

SOKOLLU MEHMET PAfiA

Dr. H. Fahrünissa (ENSAR‹) KARA

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nden emeklidir. ‹stanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü ve ‹.D.G.S.A. Mimarl›k Y.O.’den ve ‹.T.Ü. Mimarl›k

Fakültesi’nden mezundur. ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Ana Bilim Dal›, Mimarl›k Tarihi
Program›nda doktora yapm›fl, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Büyük ‹stanbul Naz›m Plan Bürosu’nda

araflt›rmac›, planc›, teknik yönetici, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nde
planc›, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›, müdür yard›mc›s›, müdür, ‹stanbul

Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ünde müdür yard›mc›s›, müdür olarak çal›flm›fl, ayn› müdür-
lükten 1997 y›l›nda emekli olmufltur. Yay›nlanm›fl yaz›lar› bulunmakta olup, çeflitli sempozyum ve

seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.
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Çekiç seslerinin 
gaza tekbirleriyle
zafer naralar›yla
k›l›ç , nal flak›rt›lar›yla 
yar›flt›¤› 
muzaffer, mesut devir

Befl fiehir – A.H. Tanp›nar

EYÜP’TE YATAN B‹R BÜYÜK
DEVLET ADAMI SOKOLLU
MEHMET PAfiA

Kuruluflu fethe kadar inen Eyüp
semti, Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el
Ensari Hz.leri ile birlikte an›l›r. ‹slami-
yetin kuruldu¤u dönemlerde verilen
mücadelelere kat›lmas› ve özellikle Hz.
Peygamber’i Medine’ye göçtü¤ünde
evinde misafir ederek kutsal mihman-
darl›k payesine eriflmesi ile ‹slam dün-
yas› ve tarihinde özel bir sayg› ve ün ka-
zanan Hz. Halid; Hz. Peygamber’in,
Konstantinopolis’in fethedilerek ‹slam
alemine kat›lmas›n› ve o fethi gerçek-
lefltirecek olan kumandan ve askerleri
ulu sayan kutsal hadis-i flerifinin de
verdi¤i coflku ile gerçeklefltirilen Arap
kuflatmalar›na iki kez kat›lm›fl ve 80
küsur yafllar›nda kat›ld›¤› H.48/49
(M.618/619) tarihli kuflatmada surlar›n
dibinde vefat ederek kalm›flt›r1. 

‹stanbul’un fethi ise Osmanl› padi-
flah› Fatih Sultan Mehmed’e nasip ol-
mufltur. Fatih Sultan Mehmed fetihten
sonra ilk ifl olarak Hz. Halid’in kabrini
buldurarak türbesini ve türbe yan›nda
‹stanbul’un ilk selatin camii olan Eyüp
camiini yapt›rm›flt›r (1458/1459). Cami
yan›na ekletti¤i medrese odalar›, ha-
mam› ve medrese içinde 1000 kadar ki-
tap hediye ederek kurdurdu¤u kütüp-
hanesi ile oluflturdu¤u külliye çevre-
sinde ilk sur d›fl› yerleflmesi olan Eyüp
semti  geliflmifltir. Fatih, fetihle birlikte
‹mparatorlu¤un baflkentini Edirne’den
‹stanbul’a tafl›yarak (1456/1457), dünya

ölçüsünde bir Osmanl› –Türk - ‹slam
imparatorluk merkezi olarak haz›rla-
maya bafllad›¤› ‹stanbul’da, flehri ta-
mamen bir Türk - ‹slam kimli¤ine ka-
vuflturmak için güdümlü bir imar ve is-
kan politikas› uygulamaya bafllam›flt›r.
Bu kapsamda hocas› Akflemseddin’i
burada oturmaya teflvik ederek Eyüp’e
de hak etti¤i önemi verdi¤ini göstermifl
ve Bursal›lar› Eyüp’e yerlefltirerek
semtin geliflmeye bafllamas›n› sa¤la-
m›flt›r. ‹stanbul’un fethinden sonra Pa-
diflah›n da teflviki ile Eyüp’e yerleflen
Hoca Akflemsettin, bir süre burada
oturduktan sonra do¤du¤u yer olan
Göynük’te (Bolu)  yerleflerek yaflamaya
bafllam›fl ve orada vefat ederek gömül-
müfltür (Ölüm tarihi1459’dur. Göy-
nük’teki tarihi Süleyman Pafla Camiinin
bahçesinde medfundur.).

Fatih’den sonra gelen Osmanl› sul-
tanlar› da, Hz. Peygamber’e olan yak›n-
l›¤› ve ‹slam’›n yay›lmaya çal›fl›ld›¤› o
dönemlerde verdi¤i mücadele ve hiz-
metlerinden dolay› ‹slam dünyas›nda
ayr› bir kutsal yeri olan bu zat için bes-
ledikleri derin sayg› ve sevgiyi, göster-
mekte kusur etmemifller, devletin ba-
fl›na geçtiklerinde, cüluslar›ndan son-
ra, Taklid_i seyf  denilen k›l›ç kuflanma

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1: Sokullu Mehmet Pafla
Külliyesi’nin Eyüp’te yerleflme
dokusu içindeki konumunu

gösteren yukardan görünüflü.
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törenlerini [2], Hz. Peygamber’e duy-
duklar› sayg›n›n güçlü bir ifadesi ola-
rak, Hz. Halid’in makam›nda (türbesi)
yerine getirmifller ve Eyüp’te meydana
getirdikleri seçkin eserler ile Eyüp’ü
ihya etmeye çal›flm›fllard›r.  R.E.Koçu,
bu konuda; “...Ondan sonra gelen Os-
manl› padiflahlar› da her birisi teberrü-
ken Eyüp civar›nda bir güzel eser bina
ederek oralar›n› cennet gibi bir makam
yapm›fllard›r….” demektedir(2, s.5465).
Onlar› takip eden devlet ricali ve varl›k-
l› kesimden kifliler de Eyüp’e verdikleri
önemi, burada kurduklar› mimarl›k ve
kültür tarihinde önemli yer tutan hay›r
yap›lar›, bu yap›lar› yaflatmak için kur-
duklar› vak›flar, özel konut yap›lar› v.b.
ile ortaya koymufllard›r.  

17. yy. Gezgini Evliya Çelebi de seya-
hatnamesinde Eyüp’ü; “…Eyüp flehrinin
suyu, havas› güzel, kad›n ve erkekleri-
nin güzelli¤i medhedilir. Ayan ve eflraf›
çoktur. Halk›n›n ço¤unu bilginler mey-
dana getirir. Eyüp flehrinin has ekme¤i,
kayma¤›, yo¤urdu, fleftalisi ve kays›s›
meflhurdur. Eyüp avlusundaki ç›nar
a¤açlar›na yuva yapan bal›kç›l kufllar›,
her sene bafllar›ndan ikifler tel tüyü

bafltan bafla nurlu Eyüp kubbesi üzeri-
ne b›rakarak hediye ederler…” ifadesi
ile tan›mlamaktad›r (3, s.277-278).
Gerçekten fetihle birlikte kurulan
Eyüp, süreç içinde giderek geliflmifl,
sultanlar›n, ricalin, ulema s›n›f›ndan
kiflilerin, sanat ve düflünce adamlar›n›n
yaflad›klar› mimarl›k ve kültür tarihin-
de önemli eserler b›rakt›klar› zengin
bir semt haline gelmifltir. 

15. yüzy›ldan sonra ve özellikle Ka-
nuni Sultan Süleyman döneminden
bafllayarak, Haliç k›y›lar›, dolay›s›yla
Eyüp-Bahariye sahilleri, sultanlara,
han›m sultanlara ait sahil saraylar›, ri-
cal ve varl›kl› kiflilere ait yal› ve köflkler
ile dolmufltur. 17. Yüzy›lda Osmanl› ha-
nedan kad›nlar›n›n iktidar d›fl› üyeleri-
nin geleneksel olarak Eski Saray’da
ikamet ettikleri, yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
da IV. Mehmed ve Sultan II. Mustafa’n›n
saltanat dönemlerinde, saray halk›n›n
tümüyle Edirne’de kald›¤›, 1703’de Sul-
tan III. Ahmed’in tahta geçmesinden
sonra ise sultanlar›n, hanedan›n kad›n
üyeleri ile birlikte  bir anlamda Topka-
p› saray›n› uzun sürelerle terk ederek,
Haliç ve Bo¤az k›y›lar›ndaki sahil sa-
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raylar›nda sayfiye amaçl› ikamet
etmeye bafllad›klar› bilinmekte-
dir. Bu dönemlerde Haliç ve Bo-
¤az sahilleri, sultanlar› da uzun
süre a¤›rlayan sultan k›zlar›, k›z
kardeflleri, kardefl k›zlar›na ait
saraylar ile dolmaya bafllam›flt›r
(4, s.109-118).     

A.D.Refik, o dönemde bu sa-
hillerin sahil saraylar› ile süslü
oldu¤una de¤inerek; “… Bahari-
ye’nin pembe erguvanlar ile göz
alan sahillerinde birçok müzey-
yen ve rengarenk kaflaneler vü-
cuda getirildi….”demektedir (5,
s.28-32). Bu arada Osmanl› padi-
flahlar›n›n yaz günlerinde Haliç
gezilerinde u¤ray›p dinlendikle-
ri, bir binifl kasr› mahiyetinde
olan Bahariye kasr› da infla edil-
mifltir. M.B. Tanman ise;
“…Özellikle yak›n›nda bulunan
Sadabad’›n imar edildi¤i ve revaç
buldu¤u Lale Devri’nde, Bahariye’nin
y›ld›z› parlam›fl ve 18. yüzy›l›n sonlar›na
kadar bu parlakl›¤›n› muhafaza etmifl-
tir….” demektedir (6, s.353).  

A.D. Refik, Haliç sahillerindeki sul-
tan saraylar›, yal› ve kas›rlardaki yafla-
m› ise; “…Üçüncü Ahmed k›fl mevsimi-
ni Yeni Saray’da geçirirdi. ‹lkbahar›n
parlak günefli ‹stanbul’un taravetli ye-
flilliklerini yald›zlamaya  bafllar baflla-
maz, bazen Karaa¤aç köflküne, Tersa-
ne bahçesine, bazen de Eyüb’e Valide
Sultan köflküne giderdi…..Lale aç›l›r-
ken, Üçüncü Ahmed’in yal› sefalar›, bi-
niflleri bütün tantanas› ile bafllar-
d›….”diye anlatmaktad›r (5, s.22,28,37).
Eyüp’ün sosyal yaflant›s›nda tarihsel
geçmiflinden günümüze süren di¤er bir
özelli¤i de; Hz. Halid bin Zeyd Ebu Ey-
yub el Ensari’nin manevi an›s›na hür-
meten kurulmufl bulunan bu beldenin,
‹stanbul’da türbe, aç›k türbe, hazire ve
mezarl›klar›n en yo¤un ve say›ca çok

oldu¤u bir yerleflme olmas›d›r. Di¤er
birçok Roma Bizans flehirlerindeki gibi
‹stanbul’da da flehir surlar›n›n hemen
d›fl›n›n Bizans baflkentinin nekropol
bölgesi oldu¤u, Türk-‹slam döneminde
de bu özelli¤ini korudu¤u bilinmekte-
dir. ‹slam dünyas›n›n bu kutsal sahabe-
si ile birlikte, Arap kuflatmalar› esna-
s›nda sahabeden baflkalar›n›n da flehit
düflerek surlar›n d›fl›nda buralarda
kalmas› ile adlar›na türbe ve makamlar
yap›lm›fl; kuruldu¤undan bu yana,  pa-
diflah, padiflah eflleri, çocuklar› dahil,
devlet ricali ve devrinin ileri gelenleri-
nin ve bunlar›n yan› s›ra genifl bir halk
kitlesinin de son istirahatgah›n› burada
aramas›na neden olmufl, sonuçta Eyüp,
‹stanbul’un en büyük nekropolü olma
özelli¤ini bugüne kadar korumufltur3.

Bizans flehri surlar›n›n d›fl›nda, ‹s-
lam dünyas› için kutsal bir an› ve sim-
gesel bir de¤erin etraf›nda kurulan bu
seçkin yerleflme bölgesi, tarihsel süreç
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içinde 16. yy. sonuna kadar, giderek en
önemli ve Galata hariç en yo¤un sur d›-
fl› yerleflmesi olmufltur. 17. Yüzy›da ise,
Haliç’de büyüyen di¤er yerleflme alan-
lar› ile birlikte Eyüp de art›k bir flehir
halini alm›flt›r [8, s.33, 35].

Burada yaflayan ve buray› gelifltiren
Türk-‹slam tarihinin ve döneminin bu
önemli flahsiyetlerinin b›rakt›klar›, va-
k›f kanal› ile korunan ve ifllevini sürdü-
ren; camii, tekke-zaviye medrese, kü-
tüphane, imaret, s›byan mektebi, ha-
mam, çeflme v.b. hay›r yap›lar›; köflk,
yal› v.b. sivil mimarl›k yap›lar› gibi Kül-
tür ve Mimarl›k Tarihimiz içinde önem-
li bir yer tutan tek veya külliye halinde-
ki seçkin eserler, Eyüp’ün geçmiflteki,
sosyal, kültürel yaflant›s›n›n zenginli¤i-
ni yans›tmaktad›r.  

Eyüp’te yer alan bu eserlerden biri-
si de; Osmanl› devletinin en önemli ve
baflar›l› devlet adamlar›ndan olan, Ka-
nuni Sultan Süleyman, Sultan ‹kinci
Selim ve Sultan Üçüncü Murad dönem-
lerinde sadrazaml›k yapm›fl bulunan,
Kanuni Sultan Süleyman'›n torunu ve
Sultan II. Selim'in k›z› ‹sm-i han Sultan
ile evlenerek saraya damat olan Sokul-

lu Mehmed Pafla (1505-1579) taraf›n-
dan Mimar Sinan’a yapt›r›lan ve mima-
ri üslubu ile Osmanl› Klasik döneminin
seçkin eserlerinden olan “Sokullu
Mehmed Pafla Külliyesi ”dir.

Devflirme bir devlet adam› olan ve
sarayda Enderun mektebinde yetiflmifl
bulunan Sokullu Mehmed Pafla,
R.E.Koçu’nun da belirtti¤i üzere,  Sul-
tanlar ve di¤er devlet ricalinden kifliler
gibi, Eyüp’e verdi¤i önemi, burada Mi-
mar Sinan’a küçük zarif bir külliye infla
ettirmek suretiyle (1568/1569) buraya
hizmet getirerek ortaya koymufltur.
Sokullu Mehmed Pafla’n›n, Külliyesi d›-
fl›nda, Eyüp’te yapt›rd›¤› dört çeflme
daha vard›r.                                             

Üç Osmanl› Padiflah› döneminde
sadrazaml›k makam›nda bulunan ve
saraya damat olmufl olan kendisi de,
Osmanl› Klasik dönemi üslubunun seç-
kin örneklerinden olan ve Mimar Sinan
taraf›ndan yap›lm›fl bulunan Külliye-
si’nin türbesinde metfun bulunmakta-
d›r [9, s.72-75]. 

Sokullu Mehmed Pafla’n›n yetiflti¤i
ve Osmanl› devlet idaresi içinde yer
alarak etkin bir flekilde hizmet verdi¤i
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dönem, devletin; siyasi, idari, ekono-
mik, sosyal ve kültürel boyutlar› ile her
cephesinde geliflti¤i, topraklar›n› ge-
niflletti¤i, tarihte “Osmanl› Devletinin
Yükselme Devri” diye geçen dönemdir.
Bu dönem; Kültür ve Mimarl›k Tari-
hi’ne “Osmanl› Klasik Dönemi” olarak
yans›r. Bu dönemde üretilen yap›tlar;
mimari tasar›m, malzeme, iç ve d›fl
mekan süslemeleri ve kent dokusu
içindeki yerleflimlerinin kent dokusu-
nun  oluflumunda yans›malar› ile; Os-
manl› Klasik tarz›n›n rafine ve olgun-
laflm›fl sosyal yaflam, kültür, sanat ve
biçimini sergiler. 

Osmanl› ve dünya tarihinin gelmifl
geçmifl en büyük mimarlar›ndan olan
Mimar Sinan da, bu dönemde yaflam›fl
ve Osmanl› Klasik Dönemi’nin, bu gün
Dünya kültür miras› ölçüsünde olan en
seçkin eserlerini, baflta ‹mparatorlu-
¤un merkezi ‹stanbul olmak üzere me-
malik-i Osmaniye topraklar›n›n her ye-
rinde vermifltir.  Eyüp’te yer alan ve So-
kullu Mehmed Pafla taraf›ndan yapt›r›-
lan Külliye de bir Mimar Sinan eseridir.

Mimar Sinan ve Sokullu Mehmed
Pafla, Osmanl› Devleti’nde ayn› dönem-
de yetiflmifl ve döneminin, kendi alan-
lar›nda son derece baflar›l› iki  devlet
görevlisi olup, devflirme olarak al›n-
m›fllar ve Acemi O¤lanlar Oca¤›’nda,
Sarayda Enderun Mektebi’nde yetifl-
mifllerdir. 

Dolay›s›yla, bu dönemi  ve Sokullu
Mehmed Pafla’y› anlayabilmek için; Os-
manl› devletinin, yönetimden mimariye
her alanda baflar›l› oldu¤u Osmanl›
Yükselme Devri ve Klasik Dönemi (XVI.
yy.)’ne damgas›n› vuran bu iki Osmanl›
büyü¤ünün yetiflti¤i;  devflirme ve “ace-
mi o¤lanlar oca¤›” ile Osmanl› saray
yap›s› ve Enderun Mektebi’ne  ve So-
kullu Mehmed Pafla’n›n devlet görevin-
de bulundu¤u dönemdeki icraatlar›na,
afla¤›da k›saca de¤inilmifltir 

Osmanl› Saray Yap›s› ve 
Enderun 

Bursa fethedilip merkez haline geti-
rilmeden önce, Osmano¤ullar›'na ait
özel bir saray yoktu. Osmanl› Beyi, di-
¤er emirler gibi kendi aile halk› ile bir-
likte bir evde oturur, beyli¤in ileri ge-
lenlerini ve teb’as›n› burada kabul
ederdi. ‹fller, bu mütevaz› evde görüflü-
lürdü. Bu flekildeki bir ikametgâh›n,
muhaf›z vs. gibi fazla say›da yard›mc›
kimselere de ihtiyac› yoktu. Nitekim bir
katip, birkaç çavufl, haberci ve az say›-
da bir muhaf›z grubu, bütün iflleri gör-
meye yetiyordu. Yaz aylar›nda, genel-
likle bey evinin karfl›s›ndaki ulu ç›nar-
lar›n serin gölgelikleri, toplant› yeri
olurdu. Yaz mevsimindeki bu toplant›-
lar, Osmanl›lar›n Sö¤üt bölgesine yer-
leflmeden önceki göçebelik dönemini
hat›rlat›yordu. Zira bu dönemlerde,
afliretin ileri gelenleri aç›k havada, be-
yin çad›r›n›n önünde toplan›p iflleri gö-
rüflüyor ve bir karara var›yorlard›. Bu-
nunla beraber zaman zaman sefer veya
herhangi bir sebeple hareket halinde
bulunan beyler, eski Türk âdetlerine
göre at s›rt›nda da toplant›lar yaparlar-
d›. Böyle toplant›larda sadece flifahî
kararlar verilirdi. Bey, Cuma günleri
Cuma namaz›nda haz›r bulunurdu. Bu,
beyin teb’as›yla görüflmeye, onlar›n
dert ve flikâyetlerini dinlemeye vesile
olurdu. Bu dönemdeki bütün âdet ve
merasimler, O¤uz töresince icra olu-
nurdu. 

Orhan Bey, Bursa'y› feth edip ifl ba-
fl›na geçtikten sonra beyli¤i her sahada
teflkilâtland›rmaya çal›flm›flt›r. Bu ne-
denle baz› araflt›rmac›lar, Osmanl›
Devleti için, onun döneminden itibaren
bugünkü mânâda "devlet" denebilece-
¤ini, kaydederler. 

Gerçekten, Osmanl› Devleti, geliflip
büyüdükçe, hükümdarlar›n›n oturduk-
lar› saraylar da bu geliflmeye paralel
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olarak büyümüfl ve ihtiflamlar› artm›fl-
t›. ‹lk Osmanl› saray›, mütevaz› bir fle-
kilde Bursa'da yap›lm›flt›. Bundan son-
ra Edirne'de saraylar infla edilmiflti. ‹s-
tanbul'un fethinden sonra Fâtih Sultan
Mehmed taraf›ndan bugünkü Bâye-
z›d'de ‹stanbul Üniversitesi'nin bulun-
du¤u sahada bir saray yapt›r›lm›flt›. Fa-
kat daha sonra be¤enilmeyen bu sara-
y›n (Eski Saray) yerine Marmara ile Ha-
liç aras›nda bulunan birinci tepe (Sa-
rayburnu) üzerinde yeni bir saray infla
edilmiflti. Fâtih'ten sonra gelen Os-
manl› padiflahlar›, 1400 metre uzunlu-
¤unda "Sûr-i Sultânî" denilen yüksek
ihata duvar› ile çevrili olan ve Yeni Sa-
ray ad› verilen  bu sarayda (Topkap› Sa-
ray›) ikamet etmifllerdir. Fâtih Sultan
Mehmed taraf›ndan inflas›na bafllan›-
lan Topkap› saray›, XIX. yüzy›l ortalar›n-
da Dolmabahçe Saray›'na tafl›n›ncaya
kadar yaklafl›k dört asra yak›n Osmanl›
padiflahlar›na hizmet etmifltir. Topkap›
saray›; padiflah›n ailesine mahsus da-
ireler (harem), Enderûn ve d›fl hizmet-
lerle alâkal› Birûn ad› verilen üç k›s›m-
dan teflekkül etmekteydi 4. 

Bunlardan Enderun, Osmanl› Dev-
leti’nde XV. as›r ortalar›ndan itibaren
medrese d›fl›nda en köklü ve sa¤lam
ikinci e¤itim kurumu durumundayd›.
Saray›n, Enderûn halk›n›, devflirme de-
nilen baz› H›ristiyan teba çocuklar› ve-
ya harplerde esir al›n›p yetifltirilen
gençler meydana getiriyordu. Bunlar,
devflirme kanununa göre sekiz ila on
sekiz yafllar› aras›nda toplan›p önce
Enderûn d›fl›ndaki; Edirne Saray›, Gala-
tasaray ve ‹brahim Pafla Saray›’nda
e¤itilirler, terbiye ve tahsil görüp Türk-
‹slâm âdet ve geleneklerini ö¤rendik-
ten sonra Enderûn'daki ihtiyaç ve k›-
demlerine göre Yeni Saray’daki küçük
ve büyük odalara verilirlerdi. 

Bunlar, burada da tahsile devam
edip saray âdap ve erkân›n› ö¤rendik-

ten sonra yeteneklerine göre Seferli,
Kiler ve Hazine odalar›ndan birisine ç›-
kar›l›rlard›. Bundan sonra da en müm-
taz oda olan Has oda gelirdi. Kiler ve
Hazine odas›ndaki eskilerin, yani k›-
demlilerin seçtikleri çocuklar, boflluk
olufltu¤unda buraya verilirlerdi veya
zamanlar› gelince kap›kulu süvarisi
olarak d›flar› ç›kar›l›rlard›.  Bu odalar›n
en ilerisi ve mümtaz› olan› Has oda idi
ki, as›l Enderûn a¤alar› buradaki hiz-
metlilerdi.  

Osmanl› devletinin kurumsal yap›s›
kapsam›nda, devflirme sistemi ve “ace-
mi o¤lanlar oca¤›” müessesesi önemli
bir yer al›r. XVIII. as›r ortalar›na kadar
devflirmeler, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun devlet yap›s›  içinde önemli bir
rol oynam›fllard›r. Devletin en yüksek
mevkilerinin, devflirmelerin elinde ol-
du¤u söylenebilir. Devflirmeler, “acemi
o¤lan” s›fat›yla, Enderun Mektebi'nde,
Galatasaray, ‹brahim Pafla saray› ile
Edirne ve Gelibolu'da, saray bahçele-
rinde yetiflirler, Enderun'da olanlar›
seçme olur ve ileride yüksek mevkilere
geçerlerdi.

Ö. Aksoy; “Çok dikkate de¤er bir hu-
sus da, Fatih Sultan Mehmed taraf›n-
dan kurulan Enderun’a gideceklerin
sadece “acemi o¤lanlar” aras›ndan se-
çilmesi, yani bunlar›n yabanc› ve dev-
flirme olmalar›d›r.

Bugün bizler için çok yabanc› olan
ve do¤ru bildi¤imiz birçok prensiple
ba¤daflmayan bu sistem, titizlikle uy-
guland›¤› sürece flüphesiz ki Osmanl›
Devleti’nin siyasi ve kültürel alandaki
kudretinin en mühim unsurlar›ndan bi-
risi olmufltur.

Böylece üzerlerinden her türlü aile,
gelenek ve örf bask›s› kald›r›lm›fl olan
çocuklar, kabiliyetleri denenerek, en
küçük yafltan itibaren en gözde hocala-
r›n elinde ve daima olaylar›n en içinde
yaflayarak, yapacaklar› ifllere haz›rlan›-
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yorlard›.
Bütün bu çeflitli ö¤rencilerin

bir yerde toplanmas› ise, nak-
kafll›ktan kemankeflli¤e, sazen-
delikten silahflörlü¤e, mimarl›k-
tan hattatl›¤a kadar her faaliyet
kolunda bir paralellik, bir ifade
birli¤i yarat›yordu ki, bu bize
flimdi eriflilmez gibi görünen fla-
heserleri b›rakt›” demektedir
(11, s.56-57).

Di¤er taraftan Anadolu ve da-
ha sonra Rumeli'de ço¤unlu¤u
teflkil eden Türkler, topra¤a
ba¤l› ve sipahilikle imtiyazl› ol-
duklar› için saray hizmetlerinde
kullan›lmazlard›5.

Ayr›ca Enderun denilen “iç
saray”da istihdâm edilmek üze-
re seçilen devflirmelere “iç o¤la-
n›” da denilmekteydi. “‹ç o¤lan”
denilmesi, ‹ç Saray’da istihdâm
edilmelerinden kaynaklanmak-
tad›r. Bunlara “saray acemi o¤-
lanlar›” veya “celeb” de denilmektedir
[6]. Ayr›ca burada istihdâm edilecek
devflirmeler, Enderûn Mektebinde ye-
tiflmekteydirler. Yani Enderûn ayn› za-
manda devlet adam› yetifltiren bir fa-
külte durumundayd›. Nitekim buradan
yetiflen devlet adamlar› aras›ndan pek
çok beylerbeyiler ve sancakbeyleri ç›k-
m›flt›r.

Gerçekten “iç saray”da çal›flacak
personel, s›r tutmal›, eli aya¤› düzgün
olmal›, yalanc› ve hâin insanlar olma-
mal›yd›lar. ‹flte bütün bu özelliklere sa-
hip devflirmeleri “iç o¤lan›” ad›yla tes-
pit edebilmek için bugün Kriminoloji
veya benzeri ilimlerin yerine Osmanl›
döneminde de ‹lm-i Sîmâ veya ‹lm-i K›-
yâfet denilen bir ilim dal› vard›. Elinin,
aya¤›n›n, gözünün ve kula¤›n›n özellik-
lerine göre, bir insan›n ahlaki yap›s› az
çok tespit edilebilmekteydi. ‹flte Ende-
rûn denilen ‹ç Saray’da çal›flacak “iç

o¤lan” denilen personel, bu konuda uz-
man olan kiflilerce seçilmekteydi. “G›l-
mân” veya “iç o¤lan” denilmesinin bir
sebebi de, burada bugünkü gibi kad›n
personel çal›flt›r›lmamas›ndan olmal›-
d›r.

“‹ç o¤lan”lar, de¤iflik hizmetleri
görmekteydiler. Bu hizmetlerden biri
de yukar›da bahsi geçti¤i gibi, Has
Oda’n›n hizmetlerini görmekti.

Gerçek Has Oda, Enderun odalar›-
n›n birincisi ve en itibarl›s› olup, Fâtih
taraf›ndan personel mevcudu otuz kifli
olmak üzere kurulmufltur. Daha sonra
di¤er Padiflahlar taraf›ndan geniflletil-
mifltir. Has oda Harem’de de¤il Ende-
run’da yer almaktayd›. Has Oda’da H›r-
ka-› Sa‘âdet ve di¤er mukaddes emâ-
netler bulunmaktayd›. Has Odal›lar›n
as›l vazifeleri de H›rka-› Sa‘âdet daire-
sini süpürmek, tozunu almak, mübârek
gecelerde güzel kokularla donatmak

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

5: Sokullu Mehmet Pafla
Medresesi’nin revakl›

geçiflinin içerden görünüflü.
Revaklar bugünkü
kullan›m›na göre

kapat›lm›flt›r.
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ve gül suyu serpmek, Kur’ân-› Kerim
okumak, Padiflaha ait hizmetleri gör-
mek yani Saray içinde Padiflah›n özel
personeli olmakt›.

Osmanl› saray›nda “iç o¤lan›” istih-
dam› Y›ld›r›m Bâyez›d zaman›ndan iti-
baren bafllam›flt›r. “‹ç o¤lanlar›”n›n be-
denî e¤itimlerine de önem verilirdi. Ok
atmak, m›zrak kullanmak, cirit ve ço-
mak oynamak, binicilik gibi hareketler,
o dönem için bafll›ca bedenî hareketler
olarak kabul ediliyordu. Dolay›s›yla bu
personel kuvvetli, çevik ve dayan›kl›
olurdu. Bazen odalar aras›nda müsa-
bakalar yap›l›rd›. Bunlar, mensup ol-
duklar› odalara göre hizmet ve sanat
ö¤renirlerdi. 

Öyle anlafl›l›yor ki, “iç o¤lanlar›”
Sultan II. Murad zaman›na kadar silah
e¤itiminden baflka e¤itim görmüyor-
lard›. Bu dönemde ise saray, Osmanl›
Devleti'nin; kültürel, siyasî ve askerî
gelifliminin ana yönlerini belirleyen
önemli bir faktör olmufltur. Bu bak›m-
dan saray, en parlak ilim merkezlerin-
den biri haline gelmifltir. 

Birun erkan› ise, Osmanl› saray›n›n
d›fl hizmetlerine bakan ve sarayda yat›p

kalkma mecburiyetinde olmay›p d›flar›-
da evleri bulunan kimselerdir. Bunlar,
padiflah hocas›, hekimbafl›, cerrahbafl›,
göz hekimi, hünkâr imam› gibi ulemâ
s›n›f›ndan olanlarla; flehremini, mat-
bah-› âmire emini, darphâne emini ve
arpa emini gibi mülkiyeden olan sivil
vazife sahipleri idi. Bunlardan baflka
saray›n Enderûn d›fl›ndaki hizmet erba-
b›ndan olup emir-i alem, kap›c›lar ket-
hüdas›, çavuflbafl›, mirahur, bostanc› ve
bunlar›n maiyetinde bulunan memur-
lar da "Bîrûn" erkân› içinde yer al›yor-
lard›. 

Bîrûn'da hizmet eden ilmiye s›n›f›
ile "a¤ayan-› bîrûn" yani d›fl a¤alar› de-
nilen a¤alar, saray›n Harem ile Ende-
rûn k›sm›n›n haricindeki yer ve daire-
lerde oturup ifllerini görürlerdi. Akflam
olunca da evlerine giderlerdi. Bunlar,
Enderûn a¤alar› gibi s›k› bir disipline
tabi olmad›klar› gibi, sarayda yat›p
kalkma mecburiyetleri de yoktu. Bun-
lardan isteyenler sakal da b›rakabilir-
lerdi. Bîrûn teflkilât›n›n bütün tayinleri,
sadr-› azam taraf›ndan yapt›r›l›rd› (10).

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

6:Sokullu Mehmet
Pafla Medresesi ile
türbesi aras›ndaki
iç avlu ve hazire
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Devflirme Usulü – Acemi
O¤lanlar Oca¤› Müessesesi

Osmanl› saray yap›s›n›n bir parças›
olarak “Devflirme Usulü - Acemi O¤-
lanlar Oca¤›” müessesesine k›saca ba-
karsak; “kap›kulu” denilen s›n›f› dev-
flirmeler teflkil ediyorlard›.

Yeniçeriler ve topçular ile di¤er
ocaklarda olan kullar, genellikle dev-
flirmelerden teflkil ediyordu ve bunlar›n
baflka bir s›n›ftan olmas› yasakt›.

Devflirmeler ise, Arnavut, Boflnak,
Rum, Bulgar ve Ermenilerden olup,
bunlardan baflkalar› da devflirme ola-
mazd›, yasakt›.

Osmanl› –Türk tarihinin XVII.yüzy›la
ait önemli kaynak eserlerinden olan
(Sultan IV. Murat’a verilen bir rapor)
Koçi bey Risalesi’nde; “Devflirme’den
iptida; k›z›l aba ile gelen acemileri ‹s-
lam ayini (Müslüman usul ve adeti) ge-
re¤ince Türkçe lisan ö¤retmek için,
a¤alar› marifetiyle ikifler floriye Türkis-
tan'a (yani Türklerin yaflad›klar› köyle-
re) satarlard› ve ‹stanbul'da bunlar için
infla olunan saraylara a¤alar› koyarlar-
d›. Dört befl seneden sonra defterleri
ile bulunduklar› yerlerden toplan›p her
bir oca¤a arzu ve meyillerine göre tev-
zi olunurdu. Ve yedi senede bir yeniçeri
kapusu olup müteveffalar› kadar 15-20
çukal› eski o¤lanlar kapuya ç›karlard›,
ziyade bir o¤lan ç›kmazd› devflirmele-
rin hepsi H›ristiyan’lardan mürekkepti.
Fakat bu arada Bosna halk› da Müslü-
man olduklar› halde onlardan devflir-
me suretiyle yine acemio¤lan al›n›rd›.
Bunu da arzu ve temenni eden kendile-
ri idi (Koçi Bey Risalesi, s.7-1631).”
denilmektedir.

Bu konuda verilen di¤er bir bilgide
ise; «Bosna fetholundu¤u zaman hepsi
birden Müslüman olmufllard› fakat pa-
diflaha rica ettiler ki, evlatlar›m›z dev-
flirme tarikiyle al›ns›n, yani reaya zim-
miler-i evlad›ndan her sene 1000’er

nefer devflirülüp bunlar bir s›n›f teflkil
olunup “acemi o¤lan›” meyan›nda ter-
biye, badehu hasenü'l-vech olanlar›
Enderun-› hümayun'a, kuvvetlileri bah-
çelere bostanc›, di¤erleri ortalara yeni-
çeri yaz›l›r idi ve yeniçeriler k›fllalar›n-
da sakin olurlar idi.” (fiam'danî-za-
de'nin Mür'i't-tevarih) fleklindedir.

Ayr›ca “Devflirme, Müslüman evla-
d›ndan olmaz idi. Hatta sünnetli do¤an
çocuklar flüphelidir diyerek al›nmazd›.
Çünkü Müslüman çocu¤u kar ve kisp
bilir, s›k›flt›¤› zaman anas› babas› yan›-
na kaçar, zahmete tahammül etmez di-
yerek kabul olunmazd›. Ama reaya ev-
lad› cenkten dönemez, dönse hakk›n-
dan gelinir, kaçamaz diye böyle kanun
k›l›nm›flt›.” denilmektedir.

Bosnal›lar ise Müslüman olmakla
ve Müslüman çocuklar› toplanmamak-
la beraber, evlatlar›n›n devflirilmesini
rica etmifllerdi, padiflah da «Müslüman
Bosnalu devflirme olsun» diye icazet
vermiflti.

Kanuni zaman›nda bu meseleye da-
ir 13 Sefer 972 tarihli Bosna, Hersek ve
Kilis kad›lar›na bir hüküm gönderilmifl
ve flimdiye kadar kazalar›nda «”acemi
o¤lan›” için al›nagelen o¤lanlar›n ekse-
ri sünnetlû olmakla sünnetlû olanlar›
dahi almufl gelmifl iken haliyen acemi
o¤lan› cem'ine varan yaya bafl›na sün-
netlû o¤lan alma¤a mani oldu¤unuz
îlam...» olundu¤u bildirilerek bundan
sonra da flimdiye kadar oldu¤u gibi
«kadîmi yerli olan sünnetlû o¤lanlar-
dan yararlan›n cem' ettiresin» emri ve-
rilmiflti (Osmanl› Müesseseleri, Teflki-
lat› ve Medeniyeti Tarihine Genel Bak›fl
/ Prof. Tayyib Gökbilgin), (10).

Baflar›l› Bir Devflirme 
Devlet Adam› - Sokullu Meh-
med Pafla (1505 – 1579)

Sokullu Mehmed Pafla; Kanuni Sul-
tan Süleyman, Sultan ‹kinci Selim ve

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Sultan Üçüncü Murad dönemlerinde
olmak üzere, üç padiflah›n döneminde
sadrazaml›kta bulunmufltur ki Osman-
l› devleti tarihinde bir örne¤i yoktur.
Osmanl› devlet idaresinde bulunuyor-
ken  gerek iç meselelerde yürüttü¤ü
baflar›l› politikalar, gerekse Osmanl›
devletinin d›fl devletler ile olan müna-
sebetlerinde yürüttü¤ü baflar›l› politi-
kalar ve kazand›rd›¤› zaferler ile Os-
manl› Devletinin, politik, kültürel, eko-
nomik ve sosyal aç›dan dünya ölçüsün-
de geliflip yükselmesinde ve bir Dünya
‹mparatorlu¤u olarak tarihte yerini al-
mas›nda büyük katk›lar› olmufltur. 

Afla¤›da, Sokullu Mehmed Pafla’n›n,
baflar›l› bir devlet adam› olarak, Os-
manl› devlet idaresinde görev ald›¤›
dönemde yürüttü¤ü iç ve d›fl politikalar
ve zaferlerine k›saca de¤inilmifltir. 

Sokullu Mehmet Pafla 1505 y›l›nda
Bosna civar›nda Sokoloviç kasabas›nda
do¤mufltur. Bosna’n›n fiahino¤ullar›
ailesindendir. Babas› Cemaleddin Si-
nan Bey’dir. Bosnal›’d›r. 

Müslüman olmadan önceki Ad› Ba-
yo idi. Çocuklu¤unda rahip olan day›s›-
n›n yan›nda bir süre kilisede çal›flm›fl-

t›r. Kanuni Sultan Süleyman’›n ilk dö-
nemlerinde devflirme memurlar›ndan
Yeflilce Mehmed Bey taraf›ndan be¤e-
nilerek Edirne saray›na getirilmifl ve
Mehmed ad›n› alm›flt›r. Bir süre Edirne
saray›nda e¤itim gördükten sonra, ‹s-
tanbul’a getirilerek Enderun’a al›nm›fl-
t›r. Hazine odas›nda ve Hasoda’da ça-
l›flm›flt›r. Sonra rikabdar, çuhadar, si-
lahtar ve büyük kap›c›bafl› olarak görev
alm›flt›r ve buradan kap›c›bafl›l›kla ç›k-
m›flt›r. 

Sokullu Mehmed Pafla, Barbaros
Hayreddin Pafla’n›n ölümü üzerine
sancakbeyli¤i ünvan› ile kaptan-› derya
olmufltur. ‹ran seferinde Semiz Ali Pa-
fla’n›n M›s›r beylerbeyli¤ine tayini üze-
rine, Rumeli beylerbeyli¤ine getirilmifl-
tir (1549). 

Bu görevi esnas›nda Avusturya ile
Osmanl› devleti aras›ndaki bar›fl bozul-
mufl, 1551’de Sokullu Mehmed Pafla,
Erdel seferi ile görevlendirilmifltir. Se-
mendire ve Ni¤bolu sancakbeyleri ile
bir k›s›m K›r›m kuvvetleri, Eflak ve
Bo¤dan voyvodalar›n›n gönderdi¤i bey-
likler, yard›mc› olarak gönderilen 2000
kiflilik yeniçeri kuvveti ile Sokullu Meh-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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Külliyesi’nin türbe duvar›na

bitiflik sonrada yap›lan
çeflme-sebili
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med Pafla ordugah›n› Slankamen’de
kurmufl, Mihalo¤lu Ali Bey ve Budin
beylerbeyi Had›m Ali Pafla, askerleri ile
burada orduya kat›lm›flt›r. Sokullu
Mehmed Pafla 80 000 kiflilik Osmanl›
ordusu ile 7 Eylül 1551’de Slanka-
men’den hareket ederek Tisza ›rma¤›n›
geçmifl ve Erdel’e girmifltir. Bu sefer
s›ras›nda 12 kale Osmanl›lar›n eline
geçmifltir.  Tam›flvar kalesinin kuflat-
mas› s›ras›nda k›fl geldi¤i için ordu Bel-
grad’a çekilmifltir. 

Ertesi y›l Erdel seferi ile ikinci vezir
Kara Ahmed Pafla görevlendirilmifl,
Sokullu da Rumeli beylerbeyli¤i kuv-
vetleri ile onun emrine verilmifl, 1552
Temmuzunda Tam›flvar’›n ele geçiril-
mesinden sonra, Serdar Ahmet Pafla
ile birlikte baz› kalelerin al›nmas›nda
yararl›k göstermifltir. Kuzey Macaris-
tan’›n önemli bir kalesi olan E¤ri’nin
kuflat›lmas›nda bulunmufltur. Sokullu
bu kuflatmada 35 gün büyük çaba har-
cam›fl, fakat k›fl yaklaflt›¤›ndan, ordusu
ile Belgrad’a çekilmek zorunda kal-
m›flt›r.

1552’de ‹ran savafl› (Nahçivan sefe-
ri) bafllayaca¤›  s›rada, padiflah Sokul-
lu’ya Rumeli askeri ile birlikte Tokat’ta
k›fllamas›n› emretmifl, Nahçivan sefe-
rinin sonunda, padiflah›n Amasya’ya
geldi¤i s›rada üçüncü vezir olarak Di-
van-› Hümayun’a al›nm›fl, Kanuni Sul-
tan Süleyman’›n en çok güvendi¤i dev-
let adamlar›ndan biri olmufltur.

Bu arada, Dobruca yöresinde ayak-
lanan Düzmece Mustafa’n›n üzerine
gönderilmifl (1555), Sokullu bu ifl için
Edirne’de karargah kurdu¤u s›rada,
Ni¤bolu sancakbeyi, Düzmece Musta-
fa’y› yakalayarak Sokullu’ya teslim et-
mifltir.

Sokullu Mehmed Pafla, üçüncü ve-
zirli¤i s›ras›nda fiehzade Bayezid ve
Selim aras›ndaki mücadeleye kar›flm›fl,
29 May›s 1559’da Konya ovas›nda iki

kardefl aras›ndaki savafl› Selim’in ka-
zanmas›nda büyük rolü olmufl, Rüstem
Pafla’n›n 10 Temmuz 1561’de ölümü
üzerine, sadrazam olan Semiz Ali Pa-
fla’n›n yerine ikinci vezirli¤e getirilmifl
ve dört y›l bu görevde bulunmufltur.
Semiz Ali Pafla’n›n ölümünden sonra
da yerine  sadrazam olmufltur (1565).

Sokullu Mehmed Pafla, 1566 y›l› ba-
fl›nda, Avusturya ‹mparatoru Maximili-
en taraf›ndan gönderilen elçinin vergi-
leri getirmemesi ve anlaflmazl›k konu-
su olan Erdel meselesi hakk›nda olum-
lu bir cevap vermemesi üzerine, Avus-
turya’ya savafl aç›lmas›n› sa¤lam›flt›r. 1
May›s 1556’da ‹stanbul’dan yürüyüfle
geçen ordunun bafl›nda yafll› ve hasta
olan Kanuni  bulunmakla  birlikte,  se-
feri bafltan sona kadar padiflah ad›na
Sokullu yönetmifltir, Zrinyi Miklofl tara-
f›ndan savunulan Sigetvar  kalesinin
kuflat›lmas›nda büyük çaba göstermifl-
tir. 

Kalenin al›nmas›ndan bir gün önce
padiflah ölmüfl, Sokullu, padiflah›n ölü-
münü bir hafta saklamak zorunda kal-
m›fl, bu arada Kütahya’da bulunan fieh-
zade Selim’e (Sultan II. Selim) mektup
göndererek Belgrad’a gelmesini  bil-
dirmifltir. Sokullu, Padiflah’›n ölümünü
Belgrad’a dört konak kala Kanuni’nin
ota¤›n›n çevresinde Kur’an okutarak
aç›klam›fl ve disiplini bozulan askeri
yat›flt›rm›flt›r.

Sultan II. Selim’in cülus bahfliflin-
den kaç›nmas› üzerine asker kar›fl›kl›k
ç›kartm›fl, Sokullu, padiflah›n, askerin
iste¤ini yerine getirmesini sa¤layarak,
olaylar›  bast›rm›flt›r.  Sultan II. Selim,
Sokullu’yu sadaret makam›nda b›rak-
m›flt›r.

Sokullu, bu s›ralarda meydana ge-
len Yemen Basra isyanlar›n› bast›rm›fl,
Avusturya elçileri ile 7 ay süren görüfl-
meler sonunda bu ülkeyle bir bar›fl
antlaflmas› imzalanm›flt›r. 

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Sokullu, Osmanl› devletinin komflu-
lar› ile iyi iliflkiler kurduktan sonra, As-
ya’daki Müslüman devletleri ile olan
iliflkilerine e¤ilmifltir. XVI. yy.’da Os-
manl› ‹mparatorlu¤u, Hint denizi haki-
miyeti konusunda Portekiz ile mücade-
le ediyordu, Sumatra’daki Müslüman
Ace hükümdar› Sultan Alaaddin, Porte-
kizlilerin sald›r›lar› karfl›s›nda Kanuni
Sultan Süleyman’dan yard›m istemiflti.
Sokullu Kurto¤lu H›z›r Bey kumanda-
s›nda Sumatra’ya yard›mc› kuvvetler
göndermifltir.     

Sokullu, ‹slam devletleri ile oldu¤u
gibi Asya’daki Türk devletleri ile de iyi
iliflkiler kurmak istemifl ve bunun için,
bu devletler ile Osmanl› devleti aras›n-
da en k›sa yol olan Don ve Volga ›rmak-
lar› aras›nda bir kanal açmay› ve bu ka-
nal ile Hazar denizini Karadeniz’e ba¤-
lamay› düflünmüfltür. Kefe sancakbeyi
Kas›m Bey, bu kanal› açmakla görev-
lendirilmifl, ancak, kanal inflaat›, Rus-
lar›n sald›r›s› ve K›r›m Han›’n›n bu iflte
gerekli çabay› göstermemesi nedeni ile
bu ifl sonuçland›r›lamam›flt›r. 

1570’de K›br›s meselesi ortaya ç›-
k›nca, Sokullu, Venedik ile bar›fl›n bo-
zulmas›ndan ve Avrupa devletlerinin
Osmanl› devleti aleyhine birleflmesin-
den çekinerek, bu sefere önce taraftar
olmam›fl, Sokullu’nun karfl› ç›kmas›na
ra¤men Piyale Pafla, Lala Mustafa Pa-
fla gibi vezirlerin ve Nakfla Dükas› Jo-
seph Nassi’nin teflviki ile Sultan II. Se-
lim K›br›s’›n al›nmas›na karar vermifl-
tir. Ebussuud Efendi’nin fetvas› ile aç›-
lan seferin baflar›l› olmas› için Sokullu
da çal›flm›fl ve K›br›s adas› ele geçirile-
rek bir eyalet haline getirilmifltir.    

Sokullu, K›br›s’›n al›nmas›ndan
sonra, Venedik ile hemen bar›fl yapmak
için çal›flm›fl,  Avrupa H›ristiyan  devlet-
lerinin, Osmanl› devletine karfl› birlefl-
melerini önlemek için Fransa k›ral›
Charles IX’a mektup göndererek eski

dostlu¤un devam›n› istemifltir. Sokul-
lu’nun çabas›na ra¤men papan›n ön-
derli¤i ile Papal›k, ‹spanya ve Venedik,
Osmanl› devletine karfl› bir kutsal birlik
meydana getirmifl ve 1571 sonbahar›n-
da ‹nebaht›’da (Lepanto veya Naupak-
tos) Osmanl› donanmas›, Birleflik H›-
ristiyan donanmas› taraf›ndan yenil-
mifltir. 

Ancak, Sokullu, yeni donanman›n
yap›m›na büyük önem vermifltir. Sokul-
lu’nun Venedik balyosuna söyledi¤i;
“Biz sizden K›br›s’› alarak kolunuzu
kestik, siz bizim donanmam›z› yenerek
sakal›m›z› t›rafl ettiniz. Kesilen kol ye-
rine gelmez, t›rafl edilen sakal ise daha
gür ç›kar” sözü ünlüdür.

K›fl mevsimi içinde yo¤un bir çal›fl-
ma ile yeni bir donanma kurulmufltur.
Avrupal›lar yeni Osmanl› donanmas›n›n
karfl›s›na ç›kamam›fl, Venedik ‹span-
ya’dan yard›m göremeyece¤ini anlay›n-
ca, Fransa elçisinin arac›l›¤› ile bar›fl›
kabul etmifltir (1573). Piyale Pafla ve
K›l›ç Ali Pafla’n›n emrindeki donanma,
‹spanyollara ait yerleri tahrip etmifl,
Tunus ve Halkülvad kalesi al›nm›flt›r.
Bu arada Sultan II. Selim ölmüfl ve ye-
rine Manisa’da bulunan fiehzade Mu-
rad padiflah olmufltur (1574).

Sokullu Mehmed Pafla, Sultan III.
Murad döneminde de sadrazaml›kta
kalm›fl, güvendi¤i adam ve akrabalar›n›
önemli mevkilere getirmifltir. Sultan III.
Murad’›n tahta geçmesinden bir süre
sonra ‹ran flah› Tahmasp uzun süren
bir saltanat devrinden sonra ölmüfl,
Tahmasp’›n ölümü ile ‹ran’da kar›fl›k-
l›klar ç›km›flt›r. Bu kar›fl›kl›klar s›ra-
s›nda Van beylerbeyi Köse Hüsrev Pafla
‹ran’a savafl aç›lmas›n› teklif etmifl, ‹s-
tanbul’daki savafl taraftarlar› da padi-
flah›, savafl aç›lmas› konusunda etkile-
mifllerdir. Sokullu, ‹ran’a aç›lacak se-
ferin sak›ncalar›n› anlatm›fl ve Kanuni
dönemindeki seferde çok s›k›nt›lar çe-
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kildi¤ini söylemifl, fakat etkili olama-
m›flt›r ve sefere karar verilmifltir.

Bu s›rada Lala Mustafa Pafla ser-
darl›¤a getirilmifltir ve bu arada Lehis-
tan taht› yine bofl kalm›fl ve Rus çar› ile
Avusturya ‹mparatoru, Lehistan taht›n›
ele geçirmek için faaliyete geçmifller-
dir. Sokullu, Erdel voyvodas› Bat-
hory’nin Lehistan taht›na geçmesini
sa¤lam›fl, Bathory  de Osmanl› devleti-
ni koruyucu olarak tan›m›fl ve ayn› za-
manda K›r›m han›na vergi vermeye de-
vam edece¤ini de bildirmifltir. Sokullu,
‹ngiltere ile bir ticaret antlaflmas› im-
zalam›flt›r. 

‹spanya, bir elçi göndererek  bar›fl
istemifl, ancak bu ülkeyle bar›fl, Sokul-
lu’nun ölümünden sonra gerçeklefl-
mifltir.     

Sokullu’nun son önemli ifllerinden
biri de Fas Sultanl›¤›’ndaki saltanat
kavgas›na kar›flmas› olmufltur. ‹drisi
hanedanl›¤›ndan Abdülmelik
taraf›n› tutan Osmanl› devleti,
Trablusgarp beylerbeyi Rama-
zan Pafla’y› Abdülmelik’e yar-
d›ma yollam›fl, Abdülmelik,
Ramazan Pafla ile birleflerek
rakibi Muhammed Mustansir’i
ve ona yard›m için gelen Por-
tekiz kuvvetlerini Vadiüs-
seyl’de yenilgiye u¤ratm›flt›r
(1578). 

Bu baflar›lar›na ra¤men
Sokullu’nun nüfuzu sars›lma-
¤a bafllam›fl, kendisine karfl›
olanlar kuvvetlenmifltir. Yak›n
adamlar›ndan Feridun Bey az-
ledilmifl, kethüdas› ve güven-
di¤i di¤er kimseler görevlerin-
den al›nm›flt›r. 
Sokullu, bir ikindi divan›nda
dervifl k›yafetinde bir adam ta-
raf›ndan sald›r›ya u¤rayarak
öldürülmüfltür (12 Ekim 1579),
(12).

Sokullu Mehmed Pafla’n›n
Hizmet Dönemi/Osmanl› Kla-
sik Dönemi (XVI. yy.)’nde Eyüp 

Bizans döneminde flehir sur d›fl›na
taflmam›flt›r. Fatih’in ‹stanbul’u almas›
ile güdümlü bir imar ve iskan politikas›
sürdürülerek, sur içinde flehir bir Türk-
‹slam kimli¤ine bürünürken ayn› za-
manda sur d›fl›na tafl›r›larak gelifltiril-
mifltir. Fethin hemen akabinde Hz. Ha-
lid’in kabrinin bulundu¤u rivayet edilen
yerde, Padiflah›n iradesi ile türbesi
yapt›r›lm›fl, fethin befl-alt›nc› senele-
rinde H.863 (1453/1459)’de türbenin
yan›nda, yine Fatih taraf›ndan flehrin ilk
selatin camii infla ettirilmifl, ve yine ay-
n› y›llarda bu yap›lara eklenen medre-
se, kütüphane (medrese içinde), ima-
ret, çifte hamam ile sur d›fl›n›n ilk Türk
– ‹slam külliyesi teflkil edilmifltir. Yine
padiflah taraf›ndan kurulan bir vak›f
ile,bu hizmet yap›lar›n›n yaflamas› te-
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min edilmifltir. Bilindi¤i gibi türbe, ca-
mii ve hamam, Külliye’den günümüze
ulaflan yap›lard›r. ‹stanbul’un fethinin
hemen arkas›ndan teflkil edilen bu kül-
liye, Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini
teflkil etmifl, Bizans döneminde iskan
edilmemifl olan flehrin d›fl›nda kalan bu
bölge, fetihten hemen sonra teflekkül
eden sekiz mahalle ile iskana aç›lm›fl-
t›r [13, s.3-10, 53-54].  

Dünyaya hakim bir imparatorluk
kurmak üzere sistemli bir flekilde ha-
reket eden Fatih Sultan Mehmed’in ‹s-
tanbul’u fethettikten sonra karfl› karfl›-
ya kald›¤› en önemli sorun, hiç flüphe-
siz ki, bu kesitte jeopolitik, co¤rafi ko-
numu ve özellikleri itibariyle bu son de-
rece önemli kentin tarihselli¤ine ve
önemine uygun bir biçimde imar ve is-
kan edilmesi olmufltur. E.H. Ayverdi ve
Ö.L. Barkan, bu konu ile ilgili; “Devletin
bütün mal, insan, malzeme kaynaklar›
t›pk› bir savafla haz›rlan›r gibi bu u¤ur-
da seferber edilerek, Fatih Sultan Meh-
med II Vakfiyesi’nde zikredilen “Hüner
bir flehir bünyad eylemektir-Reaya kal-
bin abad eylemektir” beytinde ifadesini
bulan flahane bir anlay›fl ve davran›flla
bu “mesele” ile meflgul olunmufltur.”
‹fadesini kullanmaktad›rlar [14, s.X]. 

Ancak Osmanl› Devleti’nin o dö-
nemdeki kaynaklar›n›n zenginli¤i ve
yönetim kudreti de bu imkan› sa¤la-
m›flt›r.

‹stanbul’un imar›nda, daha önce
Bursa ve Edirne’de uygulanm›fl olan,
hay›r ifllerinin gerçeklefltirildi¤i ve vak›f
yolu ile süreklili¤inin sa¤land›¤›, “ima-
ret sistemi” olarak isimlendirilen, kül-
liye halindeki tesisler kullan›lm›flt›r.

Genellikle birkaç› bir arada planlan-
m›fl bulunan camii, mescid, medrese
(dar-ül kura, dar-ül hüffaz v.b.), aflevi
(imaret), misafirhane (tabhane), hasta-
ne (t›marhane, dar-üfl flifa), kervansa-
ray, tekke-zaviye gibi dini, kültürel,

sosyal yard›m amaçl› tesisler, bu tesis-
lerin kalabal›k idareci ve hizmetli gru-
bu için yap›lacak konutlar, bu tesisler
ve konutlar›n yaflamas› için devaml›
gelir sa¤layan han, hamam, çarfl›, f›r›n,
de¤irmen, bezzasistan, boyahane, sal-
hane, bayram ve Pazar yerleri gibi tica-
ret ve imalathaneler ile bütün bu yer-
leflme bütününün su ve kanal gibi alt
yap›s›, ‹stanbul’da imar ve iskan edil-
mek istenen yeni yerleflme alanlar›n›n
çekirde¤ini oluflturmufltur.

Bu çekirdekler etraf›nda zamanla;
bu merkezlerin getirdi¤i kolayl›klar,
vergiden muafiyet, yerleflmek isteyen-
lere arsa ve ev vermek gibi teflvik edici
tedbirler ile yerleflme alanlar› geniflle-
mifl, yeni mahalle ve semtler oluflmaya
bafllam›flt›r. Bu yeni geliflen mahalle
çekirde¤ini genellikle vak›f tesisler
teflkil etmektedir.

Görülüyor ki, ‹stanbul’un büyük bir
imparatorlu¤un merkezi olarak örgüt-
lenmesi, ve k›sa zamanda imar edilme-
sinde vak›f kurulma usullerinin getirdi-
¤i imkanlar›n katk›s› inkar edilemez.

Böylece dünya ölçüsünde bir büyük
imparatorlu¤un merkezi olarak farkl›
bir dünya görüflü ile haz›rlanmakta
olan eski Konstantinopolis, yeni ‹stan-
bul’un kazand›r›lmaya çal›fl›lan yeni
kimli¤inin temelleri, fetih ile birlikte
Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan at›l-
m›flt›r.

‹stanbul’un imar edilmesinin para-
lelinde onun kadar önemli olan di¤er
bir konu ise iskan edilmesidir. Fetih
öncesi ‹stanbul, iflgal ve tahripçiler, Ve-
nedik ve Cenoval›lar›n ekonomik bask›
ve istismar› ile eski gücünü ve hinter-
land›n› kaybetmifl, nüfusu 70 000’i geç-
meyen boflalm›fl, harap bir flehirdi. Fe-
tih’den sonra esir muamelesine tabi
tutulan ahalinin, memleketin di¤er ta-
raflar›na da¤›t›lm›fl olmas› da iskan so-
rununu ön plana getirmifltir. 
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‹stanbul’un iskan edilmesinde takip
edilen politika, burada yerleflmek iste-
yenlere Rumlar›n boflaltt›klar› evlerin
mülk olarak verilmesi ve fetih esnas›n-
da hizmeti geçenlere verilen genifl im-
kanlar›n ötesinde, bir imparatorluk
merkezi olarak haz›rlanan ‹stanbul’u
ticari ve ekonomik aç›dan kalk›nd›rmak
için memleketin her taraf›ndan Müslü-
man ve H›ristiyan, varl›kl›, büyük tüc-
car, tecrübeli ifl adam›, ulema, her
meslekten sanatkarlar gibi ifle yarayan
kiflilerin bulunarak tehcir (sürgün) yolu
ile ‹stanbul’da yaflamaya mecbur k›l›n-
mas› ve kendilerine ev, dükkan temin
etmek gibi imkanlar yarat›larak burada
yerleflmelerinin sa¤lanmas›d›r. ‹stan-
bul ve civar›n›n iskan›nda fidye vererek
geri dönen Rum esirler ve efendileri ile
birlikte gelen köleler de iflgücü ihtiya-
c›n› karfl›lamak üzere yer alm›flt›r. 

Bu kapsamda Eyüp Sultan ‹mareti
çevresinde Bursa’dan gelenler yerlefl-
tirilmifltir [13, s.70-80; 14, s.X-XIV].  

“Fatih devri’nde bafllayan imar
hamleleri, Sultan II. Bayez›d ve özellik-
le Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan
infla ettirilen cami, imaret, K›rkçeflme
su yollar›n›n yap›lmas› gibi büyük imar
faaliyetleri ile devam ettirilmifltir. Bu
dönem Sokullu Mehmed Pafla’n›n se-
daret dönemini de kapsamaktad›r. 

Fetihten sonra ‹stanbul en afla¤› bir
as›r boyunca büyük bir flantiye halinde
devaml› imar ve infla edilmifl, liman ti-
careti nedeni ile bafllang›çta Haliç k›y›-
lar›ndan birinci, ikinci ve üçüncü tepe-
lere ve nihayet Marmara sahiline do¤ru
giderek yay›lan kubbe ve minarelerin
hakimi oldu¤u yeni çehresi ile flehre,
Türk-‹slam kimli¤i kazand›r›lm›flt›r.

D. Kuban, Arnold Von Harff’›n
1496/1497’de ‹stanbul’u büyük bir flehir
olarak tan›mlad›¤›n› söyleyerek, Sultan
II. Bayez›d’›n saltanat›n›n ortalar›nda
nüfusunun 200.000 e yaklaflm›fl oldu¤u

tahminini yapmakta ve bu nüfusun
%10’una yak›n bir k›sm›n›n Haliç k›y›la-
r›na ve özellikle Eyüp ve Balat’a yerlefl-
mifl oldu¤unu ifade etmektedir. 

Kanuni döneminin sonlar›nda ise
nüfus 500.000 e yaklaflm›flt›r. Bunun
%30-40 oran›nda bir k›sm›n›n surlar d›-
fl›nda yerleflti¤i ve en yo¤un sur d›fl›
yerleflmesinin ise Galata d›fl›nda Eyüp
ve Kas›mpafla’da oldu¤u tahmin edil-
mektedir.

Bu dönemde Haliç sahilleri ve Eyüp
büyük bir geliflme göstermifltir. Özel-
likle Kanuni döneminde Eyüp’e imaret
sistemi ile kurulan ve vak›f yolu ile ya-
flat›lan cami, mescid, medrese, s›byan
mektebi, çeflme, sebil, hamam, imaret,
türbe yap›lar› gibi dini, kültürel, sosyal,
ticari fonksiyonlar tafl›yan yap›lar; bun-
lar›n birkaç›n›n bir arada bulundu¤u
külliye niteli¤inde yap› kompleksleri;
tekke yap›lar› infla edilmifl; sahiller Ba-
hariye k›y›lar› boyunca saray ve yal›lar
ile dolmaya bafllam›flt›r. Cami, külliye,
tekkeler ile birlikte hazireler, namaz-
gah, mesire alanlar› gibi aç›k kullan›m
alanlar› oluflmufltur. D. Kuban. Ka¤›t-
hane’nin muhtemelen bu dönemde
mesire yeri oldu¤unu söylemektedir [8,
s.33].

Sokullu Mehmed Pafla’n›n sadra-
zaml›k hizmetinde bulundu¤u, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun yükselme dönemi
olan bu dönemde, Eyüp’ün yerleflme
dokusu bir önceki döneme göre fazla
yay›lmamakla birlikte mevcut doku
içinde önemli imar hareketleri olmufl,
mimari, tasar›m, malzeme, biçim ve
süslemelerde devrinin özelliklerini ta-
fl›yan muhteflem yap›lar meydana geti-
rilmifltir. Mimari yap›, malzeme ve süs-
lemelerde yans›yan üslubu ile Osmanl›
Klasik Dönemi’ninin en güzel örnekle-
rinin sergilendi¤i bu yap›lar, burada
geliflen kültürel ve sosyal ortam›n da
bir göstergesi olmufltur. Sokullu Meh-
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med Pafla da bu dönemde, Eyüp’de Mi-
mar Sinan’a zarif küçük bir külliye ile
alt› adet çeflme yap›rtm›flt›r. Söz konu-
su bu yap›lar›n tamam› Mimar Sinan’›n
eseridir.

Afla¤›da, Eyüp’te; Eyüp’ün tarihsel
geçmiflindeki sosyal ve kültürel yafla-
m›nda yer alarak günümüze kadar ula-
flan, plan flemas›, malzeme ve süsle-
mede Osmanl› Klasik dönemi üslubunu
yans›tan ve Mimar Sinan taraf›ndan ya-
p›lm›fl bulunan bu küçük ve zarif külli-
ye ile yine Sokullu Mehmed Pafla tara-
f›ndan birer hayrat su yap›s› olarak ta-
mam› Mimar Sinan’a yapt›r›lan, befl
adet çeflme (Biri külliyenin Türbesinin
cephesine sonradan eklenmifl olmak
üzere, tamam›  6 çeflme);  Osmanl› sos-
yal yaflam› ve flehir dokusu içindeki ye-
ri ve üslubu itibariyle k›saca incelen-
mifltir.

Sokullu Mehmed Pafla Kül-
liyesi (1568/ 1569)

-  Külliyenin Eyüp Yerleflme
Dokusu ‹çindeki Konumu

Eyüp yöresinin, gerek co¤rafi ve to-
po¤rafik özellikleri, gerekse tarihsel
süreç içinde kazand›¤› geleneksel mi-
mari de¤erleri ve özgün flehir dokusu
ile ‹stanbul içinde oluflan kimli¤i, süreç
içinde çok fley yitirerek bugüne gelin-
mifltir. Bu gün Eyüp’ün ‹stanbul, ülke
ve dünya insanlar› taraf›ndan en fazla
bilinen ve ziyaret edilen iki semti; Eyüp
Sultan Külliyesi ve yak›n çevresi ile Pi-
yer Loti tepesidir. Yörenin mimarl›k ve
kültür tarihi aç›s›ndan sahip oldu¤u di-
¤er önemli sosyal, kültürel ve do¤al
de¤erleri ise, bir kenarda unutularak
kaderine terkedilmifltir.

Osmanl› Sultanlar›n›n Taklid-i seyf
merasimleri veya Eyüp’ü ziyaret için
deniz yolu ile geldiklerinde ç›kt›klar› is-
kele olan Bostan ‹skelesi’nin önünden
plans›z ve programs›z bir biçimde geçi-

rilen kaz›kl› araç yolu, Tarih boyunca su
ile iç içe yaflayan Eyüp’ü, denizden ko-
partm›flt›r. Eyüp’ün tarihi merkezi ve
yak›n çevresini k›y› ile bütünlefltiren ta-
rihi fiziksel ve do¤al yap›s›n› yok eden
eden kaz›kl› yol uygulamas›, her fleye
ra¤men gerçekleflmifltir. Geçmiflten
günümüze ulaflan bozulmam›fl otantik
dokusu ile, hemen hemen hiçbir ya-
banc› eleman›n girmedi¤i Eyüp’ün bu
mistik köflesi ve geçmiflten gelen refe-
ranslar›, telafisi güç bir biçimde tahrip
olmufltur.

“Tarihi merkez ve k›y› ile bütünle-
flen alt bölge”, tarihi Eyüp’ten bu güne
ulaflan en önemli mekan parças›d›r.
Kuruluflu fethe kadar inen Eyüp Külli-
yesi ve çevresinde geleneksel mimari-
nin en seçkin yap›lar›n›n yo¤un bir bi-
çimde bir arada bulunmas› ile oluflan
dokunun, k›y›ya do¤ru inerek k›y› ile
bütünleflmesi sonucunda; bu mekan
parças›; geçmiflten tafl›d›¤› an›lar›, izle-
ri ve perspektifleri ile oldukça korun-
mufl ve mistik bir atmosfer sunmakta-
d›r. Ancak her fleye ra¤men bu atmos-
fer, 1980’li y›llarda al›nan politik bir ka-
rar sonucu, k›y›dan kaz›kl› araç yolu-
nun geçirilmesi ile zedelenmifltir.

Ancak tarihi Eyüp; tarihi merkez ve
yak›n çevresi ile Piyer Loti’den ibaret
de¤ildir. Eyüp Sultan Camii meydan› ve
çevresinde yo¤un bir biçimde yer alan,
camii meydan›ndan uzaklaflt›kça yo-
¤unlu¤u azalan, geçmiflteki görkemli
kültürel, sosyal yaflant›s›ndan bugüne
ulaflm›fl camii, külliye ve mescidleri;
gösteriflli kitabeleriyle saray erkan›na
ve devrin ileri gelenlerine ait an›tsal
türbeleri;  hat ve tafl sanat› ustal›¤›n›n
eflsiz örneklerini sergileyen hazireleri;
selvilerin gölgeledikleri mezarl›klar›;
geçmiflin manevi kültürel, sanatsal,
sosyal, e¤itim müesseseleri olan tekke
ve zaviyeleri; bugün say›lar› çok azal-
m›fl bulunan ve bir arada birkaç yerde
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ve çok küçük doku örne¤i oluflturan
ahflap, saçakl›, cumbal›, en çok 3 katta
kalan bahçeli veya bitiflik nizam konut
yap›lar›; çok say›da ve her biri bir sanat
eseri olan çeflmeleri, sebilleri, gele-
neksel eski sokaklar› kentin simgesel
karakterini oluflturur.

Eyüp Sultan Camii meydan›ndan
uzaklafl›ld›¤›nda, yerleflmenin organik
dokusunun bütünlü¤ü içinde, yer yer
bozulmalar›n aras›nda geçmiflteki sos-
yal, kültürel yaflant›s›n›n fiziki belgele-
ri olarak bugüne kadar ulaflm›fl bulu-
nan; tekkesi, camii, türbe ve haziresi,
çeflmesi, ahflap evleri ile çevrili küçük
meydan› ve bu meydan› aç›lan eski so-
kaklar› ile “tarihi kültürel doku odakla-
r›” diyebilece¤imiz çok say›da eski kent
mekan› parçalar› yer almaktad›r. 

Bu eski flehir dokusu parçalar› için-
de gerek plan ve yerleflme flemas›, ge-
rek malzemesi, gerekse iç d›fl süsleme
elemanlar› ile, Osmanl› Mimarisinin
seçkin ve özgün yap› ve yap› kompleks-
leri yer almaktad›r.

Sokullu Mehmed Pafla Külliyesi ise,
Eyüp’ün en önemli tarihi kentsel meka-
n› olan Eyüp Külliyesi ve çevresinde yo-
¤unlaflan ve k›y› ile bütünleflen tarihi
merkezde, Osmanl› mimarisinin seçkin
yap›tlar›n›n bir arada bulundu¤u eski
kent dokusu bütünlü¤ü içinde ve doku-
nun bir parças› olarak yer almaktad›r.

Sokullu Mehmed Pafla Külliyesi,
Eyüp’te Cami-i kebir caddesi üzerinde;
Sokullu Mehmed Pafla Medresesi (‹sm-
i han Sultan Medresesi – Yaz›l› Medre-
se), Sokullu Mehmed Pafla Dar-ül  kur-
ras› (S›byan Mektebi) ve Sokullu Meh-
med Pafla Türbesi’nden müteflekkil kü-
çük bir külliyedir. Sokullu Mehmed
Pafla Çeflme’si (Sebili) ise Türbe duva-
r›na sonradan ilave edilmifltir ve afla¤›-
da Sokullu Mehmed Pafla’n›n Eyüp’te
yapt›rd›¤› çeflmeler bahsinde ayr›ca
anlat›lm›flt›r.

Mimar Sinan’›n eseri olan [15,
s.34,36,26,95,100,103] ve 1568/ 1569 y›-
l›nda infla edilen külliye, gerek yap›la-
r›n bir arada teflkil ettikleri plan kom-
pozisyonu, gerek tek tek plan flemalar›,
gerek revak ve kubbelerin kullan›l›fl›,
gerekse tu¤la hat›ll› kesme köfeki tafl›
beden duvarlar› örgüsü ve detaylarda
kullan›lan beyaz - pembe mermer ke-
merleri ile Osmanl› klasi¤inin çok gü-
zel bir mimari örne¤ini sergiler.

Sokullu Mehmed Pafla ise; Külli-
ye’sinin,  türbesinde yatmaktad›r. Tür-
beye geçiflte avlu kap›s› üzerindeki ki-
tabede ve cepheye sonradan ilave edi-
len sebilin kitabesinde, türbenin evlad›
için yapt›r›lm›fl oldu¤u, ancak kendisi
1579’da vefat etti¤inde buraya gömül-
dü¤ü, belirtilmifltir (9, s. 72-75).

1894 Tarihindeki büyük depremde
Külliye’nin türbe ve medresesi zarar
gördü¤ünden, kütüphanesi ve çeflmesi,
su yollar› ile beraber 1313 (1895) tari-
hinde tamir edilmifltir.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›n-
dan 1958 – 1968 onar›m program›nda
ele al›narak onar›lm›fl bulunan medre-
se yap›s› bugün sa¤l›k merkezi olarak
kullan›lmaktad›r (16, s. 26).

-  Sokullu Mehmed Pafla
Külliyesi ‹çinde Yer Alan Yap›-
lar

Eyüp Sokullu Medresesi, Eyüp ca-
miinin yak›n›nda, Cami-i Kebir soka¤›-
n›n güneyindedir. Önündeki türbe ve
yan›ndaki dar-ül kura ile birlikte küçük
bir külliye oluflturur. Sekizgen gövdeli
türbe iki yüzü soka¤a bakar biçimde
medresenin dershanesiyle ayn› eksen
üzerine yerlefltirilerek türbe ve ders-
hane bir saçak ile birbirine ba¤lanm›fl,
dar-ül kura dershanenin do¤usunda
ba¤›ms›z bir yap› olarak düzenlenmifl-
tir.

Türbe, dar-ül kurra ve medrese ka-
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p›lar›na konulan üç
ayr› kitabeden Eyüp
Sokullu Külliyesi’nin
1568-1569 (H.976) y›-
l›nda tamamland›¤›
anlafl›lmaktad›r. Son
olarak 1961-1962 y›l-
lar›nda onar›ld›¤›ndan
iyi durumda bulunan
külliyenin medresesi
Eyüp Sa¤l›k Merkezi,
dar-ül kuras› ise Ço-
cuk Kütüphanesi ola-
rak kullan›lmaktad›r. 

Burada Mimarl›k
Tarihi aç›s›ndan
önemli bir nokta söz
konusudur. Afla¤›da
görülece¤i gibi, Eyüp
Sokullu Mehmed Pafla
Külliyesi’nin özelli¤i;
burada camiye yer ve-
rilmeyerek tasar›m›n
türbe – medrese ikili-
sine dayand›r›lmas›-
d›r. Herhalde Eyüp
Sultan Camii’nin yan›
bafl›nda yeni bir cami
ya da mescidin uygun
olmad›¤› düflünülmüfl-
tür. Ancak bu gruplama dikkati çekmifl
olmal› ki Sinan’›n ölümünden bafllaya-
rak pek çok külliye; türbe-medrese te-
mas› üzerine kurulmufltur (17, s. 130 –
132).  

E¤itim Yap›lar› (Medreseler
ve Dar-ül Kuralar)  ve Sokullu
Mehmed Pafla Medresesi (‹sm-
i han Sultan Medresesi –Yaz›l›
Medrese) ve Dar-ül Kurras›

Bütün ‹slam dünyas›nda oldu¤u gibi
Osmanl›larda da e¤itim ve ö¤retim’in
temeli medreselere dayan›r.

‹lk Osmanl› -Türk sur d›fl› yerlefl-
mesi olan Eyüp’te zaman içinde geliflen

sosyal ve kültürel ortam›n zenginli¤inin
bir ölçütü de, verdi¤i e¤itim ve k›ymetli
müderrisleri ile devrinin önemli ilmiye
s›n›f›ndan kiflilerini yetifltiren bu e¤itim
müesseseleridir. Bu zenginli¤in bir di-
¤er ölçütü de e¤itim faaliyetlerinin sür-
dürüldü¤ü bu e¤itim yap›lar›n› s›ra d›fl›
yapan olgular, yani devrinin kültürel bi-
rikimini ve üslubunu yans›tan mimari
tasar›m›, süsleme ö¤eleri, kullan›lan
malzeme, iflçilik ve çevreye uyumu yani
kentsel tasar›m›d›r. 

16. Yüzy›l içinde kurulan ilk devir
Osmanl› medreseleri, Anadolu Selçuk-
lular› medreselerinin devam› kabul
edilebilir ve bu medreseler di¤er ‹slam

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

9: Sokullu Mehmet Pafla Türbesi’nin cami-i kebir caddesinden
görünümü

eyup 17  11/21/06  3:59 PM  Page 20



21

ülkelerindeki medreselerden etkilen-
mifller, ilk defa Y›ld›r›m Bayez›d döne-
minde oganize edilmifllerdir.

Osmanl› e¤itim kurumlar› içinde
yüksek e¤itim veren iyi teflkilatland›r›l-
m›fl kurumlar ise medreselerdir. S›b-
yan mektebi veya bu seviyede özel e¤i-
tim gören ö¤renciler buralara girip  be-
lirli hocalardan belirli dersler alarak,
derece derece ilerlemekte ve sonunda
en yüksek medreselerden mezun ol-
maktayd›lar. Osmanl›lar’da ilmiyye s›-
n›f› buradan yetiflir ve yetiflen kifliler
kad›l›k, müftülük, müderrislik, cami
hizmetleri, katiplik gibi görevler üstle-
nirlerdi.

Osmanl› medreseleri de verdikleri
e¤itimin   türüne göre farkl›l›k göster-
mekteydiler. Bunlar› “Genel Medrese-
ler” ve “‹htisas Medreseleri” olarak
ay›rmak mümkündür.

..Genel Medreseler;
‹slam ilimleri (Ulum-i ‹slamiyye) ve

‹slam dünyas›na d›flar›dan giren ilimler
(Ulum-i dahiliye)’in belirli bir biçimde
okutuldu¤u medreselerdir. Genelde
kad›, müderris, müfti yetifltirmek üzere
kurulmufllard›r ve köylere kadar götü-
rülmüfl yayg›n e¤itim müesseseleridir.

..‹htisas Medreseleri
‹htisas medreseleri ise, Osmanl›-

lardan önce de oldu¤u gibi,  ya ulum-i
‹slamiyye’den biri veya ulum-i dahili-
den biri üzerine  ihtisas e¤itimi veren
ve o ilmin tahsiline özgü metodlar ile
ö¤retim faaliyetinde bulunan medrese-
lerdir. Bunlar› üçe ay›rmak mümkün-
dür:

Dar-ül Hadisler
Dar-ül hadisler, özellikle Hz. Mu-

hammed’in söz, hareket ve takrirlerin-
den meydana gelen hadislerin ö¤renil-
di¤i ö¤retim kurumlar›d›r. Önceleri ca-

milerde halkalar (mecalis) fleklinde
okutulan hadis ilminin öneminden do-
lay› dar-ül hadisler do¤mufltur. Os-
manl›larda buralarda ayr›ca “tefsir” gi-
bi di¤er ‹slami ilimlerin de okutuldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

T›p Medreseleleri
Di¤er medreselerde oldu¤u gibi Os-

manl› dar-üt t›plar› da ‹slam dünyas›n-
da daha önce kurulmufl olan dar-üfl fli-
falar ve özellikle Anadolu Selçuklular›
dar-üfl flifalar› örnek al›narak kurul-
mufllard›r.

Dar-ül Kurralar
Kurra; Kur’an-› Kerim’i yedi k›raat

on rivayet dahilinde okuyan üstat haf›z-
lara verilen isimdir. Dar-ül kurralar ise
bu kurralar›n yetifltirildi¤i yerdir . 
Osmanl›lar’dan önce oldu¤u gibi Os-
manl›larda da “kar’i”ler (Kur’an› usu-
lüne göre okuyan) ve genellikle cami
hizmetlileri bu kurumlardan yetiflirler-
di. S›byan mektebini bitiren veya bu dü-
zeyde özel e¤itim gören bir ö¤renci, bu
e¤itim kurumlar›nda okumak isterse,
önceleri afla¤› seviyede bir dar-ül kur-
raya girer ve orada h›fz› tamamlad›ktan
sonra yüksek seviyelerdeki dar-ül kur-
ralara devam eder ve buralarda ilm-i
k›raat ve ilm-i maharici’l-hurufu ö¤re-
nirdi.

Dar-ül kurralar, okutuldu¤u ilimler
ile alakas› bak›m›ndan daha ziyade ca-
miler içinde kurulmufllard›r.
Evliya Çelebi, ‹stanbul dar-ül kurrala-
r›ndan; “… evvela ne kadar selatin ca-
mileri, vüzera ve gayr-› ayan-› kibar ca-
mileri varsa her birisinde mutlaka bir
dar-ül kurra bulunur…” diye söz et-
mektedir. 

Ancak müstakil dar-ül kurralar da
vard›r. Örne¤in 16. yüzy›lda Kanuni
Sultan Süleyman’›n emri ile Sokullu
Mehmed Pafla, M›s›r’da Kur’an ö¤reti-
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miyle tan›nan fieyh Ahmed-ül M›sri’yi
‹stanbul’a getirterek Eyüp Camii’nin
imaml›¤›na tayin etmifl ve bu zat H.
1006 (1597) tarihine kadar bu camide
“teysir tariki” ile k›raat okutmufltur.
Kendisinin getirdi¤i k›raat metodu ise
H. 1000 (1591) tarihinden sonra “‹slam-
bol Tariki” olarak tan›nm›fl bir metod
olmufltur [18, s.23-24]

16. Yüzy›l sonlar›ndan itibaren dev-
letin bütün kurumlar›nda görülen dur-
gunluk ve gerileme, ilmiye teflkilat›nda
da ortaya ç›km›fl ve bu kurumun ›slah›
için zaman zaman baz› hatt-› hümayun-
lar ç›kart›lm›flsa da medreseler gide-
rek bozulan müesseseler haline gel-
mifltir.

Sokullu Mehmed Pafla 
Medresesi 

Eyüp Sokullu Medresesi’nin girifli,
dershanenin hemen alt›nda bulunur.
Burada avlunun dört yan›n› dönen re-
vak›n uzunlamas›na dokuz, enlemesine
üç gözlü düzeni kesintisiz sürdürülerek
avlunun uzun yanlar›nda yer al›r. ‹ki
kanattaki toplam yirmiiki birimden biri
girifl holü, ondokuzu talebe odas›, ikisi
eyvand›r. Eyvanlardan biri iç avluya biri
d›fl avluya bakar. D›fl avluya bakan ey-
van›n yan›nda iki odal› bir de hizmet bö-
lümü vard›r. Odalar ve revak gözleri efl
boyutlarda yap›lm›fl, hepsinin üstünde
3.40 m. çap›nda pandandifli kubbeler
konulmufltur.

Ondokuz oda ve bu odalar›n önün-
deki revaklar ile beraber 28 kubbelidir.
Revaklar 24 sütunludur. Bu sütunlar›n
ikisi mermer, di¤erleri kesme taflt›r.
Medrese ise üç s›ral› tu¤la hat›ll› küfe-
ki tafl›ndand›r.

Avlunun güneyinde ve kuzeyinde re-
vaklar›n gerisinde yer alan duvarlar bi-
rer kap› d›fl›nda sa¤›rd›r. Karfl›l›kl› ka-
p›lar güneyde helalara, kuzeyde ders-
haneye aç›l›r. Helalar beflik tonoz,

dershane stalaktitli tromplara binen
9.60 m. çap›nda, tek yüksek bir kubbey-
le örtülüdür. Dershanenin üzeri kurflun
kapl›d›r. Üstü vitrayl› üç, altta alt› pen-
ceresi vard›r. Kasnak ve kubbe içi, ka-
lem ifli ile bezelidir. Avlunun orta yerin-
de dikdörtgen bir flad›rvan bulunmak-
tad›r. 

Yaz›l› Medrese veya Sokullu Meh-
med Pafla Medresesi olarak geçen
medresenin; Avlu kap›s› üzerinde üç
sat›r halinde haz›rlanm›fl H. 976 (1568)
tarihli Arapça  kitabedeki;

“Hazret’üs-sultan bint-i han Selim;
Ehl-i hayrat ala vü ceh’ül-umum” m›s-
ralar›ndan, Sultan II. Selim’in k›z› ‹smi-
han Sultan taraf›ndan, Sokullu Meh-
med Pafla ile evlenmesinden 5-6 sene
sonra ad›na yapt›r›ld›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Bunun için ‹smihan Sultan Medre-
sesi olarak da geçer. 

Cadde üzerindeki yan yana iki avlu
kap›s›ndan sa¤daki türbe,  soldaki ise
medrese kap›s›d›r. Buradan Sokullu
Mehmed Pafla Dar-ül Kurras›’na (S›b-
yan Mektebi) da gidilir. Kap›n›n ilerisin-
deki bir kap›dan ise medreseye dahil
olunur. Oniki m›sral› kitabenin tarih
beyti  (H. 976) afla¤›daki gibidir:

“Kale tarihen Nihad-i beha; ‹nha
dar-üt tahsil-i ulum”

Medresenin sahna aç›lan kap›s›nda
kitabe yoktur.

Külliye’nin onar›m program› kapsa-
m›nda, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan 1957’de onar›lm›flt›r (17, s.130-
132; 19, s.304)

Sokullu Mehmed Pafla 
Dar-ül Kurras› 

Sokullu Mehmed Pafla Külliyesi’nin
dar-ül kurras›, Cami-i kebir caddesi
üzerinde ve türbesinin sol taraf›nda
kalmaktad›r. Sokullu Mehmed Pa-
fla’n›n efli ‹smihan Sultan ad›na yapt›r›-
lan dar-ül kurra, önünde tek kubbeli
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küçük bir revak bulunan tek kubbeli bir
yap›d›r. Tromplara binen kubbe d›flta
oniki köfleli bir kasnakla kuflaklanm›fl-
t›r. Dar-ül kurran›n duvarlar› da Med-
rese gibi üç s›ral› tu¤la hat›ll› küfeki ta-
fl›ndand›r.

Kap› kemeri, iki renkli olup alterna-
tiflidir. ‹ki yan›na ve kitabenin üstüne
ince bir çini flerit yerlefltirilmifltir.
Önünde, dört mermer sütunlu bir revak
vard›r. Küçük kubbesi üç kemere otur-
tulmufltur. Kare planl› yap› üç s›ra tu¤-
la ve bir s›ra kesme muntazam tafltan
yap›lm›flt›r. Tek kubbesi çok yüzlü bir
kasna¤a oturtulmufltur.

Kap›n›n iki yan›nda birer, iki yan
cephesinde altta iki, üstte bir pencere
vard›r. Arka cephesinde ise pencere
yoktur. Buraya dolap yerleri yap›lm›fl-
t›r. Pencerelerin üzerleri mermer fle-
bekedir. 1958’de restore edilmifltir. 

Avlu kap›s› üzerinde oniki m›sral› ve
H. 976 (1568) tarihli, Arapça bir kitabe-
si vard›r. Tarih beyti ise; 

“ Kale Tarihen Nihadi beka; ‹nha
Dar-ül Tahsil-i ulum“fleklindedir. Med-
rese ile Dar-ül kurra aras›nda mezarl›k
duvar› yer alm›flt›r. Avlu kap›s›n›n ya-
n›nda tonos çat›l› dört dükkan vard›r.
1958’de Oyuncakç›lar soka¤›na bir kap›
aç›lm›flt›r.

Dar-ül Kurra’n›n kemerli kap›s›
üzerinde iki s›ra halinde Arapça yaz›l-
m›fl H. 987 (1579) tarihli afla¤›daki kita-
be vard›r:

“Sahib-ül hayrat Mehemmed Pafla;
K›ld› ta’zim ü izzet Kuran; Hakk kabul
ide hayr-› yad-i edep; Ehl-i tecvide ali-
flan-› cay; Didi tarihini Nihadi hemin;
Dar-› kurad›r seb’a bu ayan”

Yukar›da görülen 1568 tarihli kitabe
gerçekte sa¤ taraftaki medresenin ki-
tabesidir. Dar-ül kurra yap›lmadan ev-
vel talebeler, bu kap›dan avluya ve iler-
deki kap›dan da medreseye giriyorlar-
d›. Dar-ül kurra, medreseden 11 sene

sonra yapt›r›lm›flt›r. Bu tarih ise Sokul-
lu Mehmed Pafla’n›n flehid edildi¤i ta-
rihtir.

Kap›n›n sa¤ taraf›nda bir lahit var-
d›r. Kitabesi; “Cafer Çavufl H. 1008
(1599)” diye yaz›l›d›r.

Dar-ül kurra’n›n arka taraf›nda ise
bir set üzerinde iki kabir bulunmakta-
d›r. Bunlar›n kitabesi; “Esbak; Sadr-›
azam; Sokullu merhum Gazi fiehid;
Mehmed Pafla ve merhume ‹smihan;
Sultan hafidi Mehmed Reflad; Bey H.
1330 (1912)”

Di¤eri de ayn› kitabeye haiz olup alt
k›sm› flöyledir, “… ‹smihan Sultan Hafi-
desi Macaristan’da vefat eden Hadice
‹nayet Han›m”. Yan›nda tarih yaz›l› de-
¤ildir. Ahvad› taraf›ndan devaml› ziya-
ret edilmektedir.

Yap›, bu gün çocuk kütüphanesi ola-
rak kullan›lmaktad›r (17, s.130 – 132;
19, s.317-318).

.Kütüphaneler ve ‹sm-i Han
Sultan Kütüphanesi

Eyüp, kuruldu¤undan bugüne kü-
tüphaneye sahip olmufl bir semttir.
Eyüp’ten önce kurulan Zeyrek ve Aya-
sofya medreselerinde birer kütüphane
tesis etmifl olan Fatih Sultan Mehmed,
Eyüp semtine de ilk kütüphaneyi ka-
zand›rm›flt›r [18, s.202]. Eyüp Külliye-
si’nin  medresesi içinde 1457 y›l›nda
kuruldu¤u kabul edilen bu kütüphane-
ye Fatih’in 1000 kadar kitap vakfetti¤i
bilinmektedir. Bu kütüphaneye daha
sonra baz› devlet ve din adamlar› da
ba¤›fl yapm›flt›r. 1479, 1481 y›llar›nda
Karamanl› Niflanc› Mehmed A¤a ile, ‹s-
tanbul’un ilk kad›s› H›z›r Bey’in torunu
ve Hoca Sinan Pafla’n›n o¤lu Mehmed
Efendi’nin bu kütüphaneye kitap yapt›¤›
bilinmektedir. Kütüphane medrese
ö¤retim üyeleri ve ö¤renciler için ku-
rulmufltur [20, s.7]. 

Eyüp kütüphaneleri, tarihsel süreç
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içinde burada geliflen kültür ortam›n›n
da bir göstergesi olmufltur.

..‹smihan Sultan 
Kütüphanesi

Sokullu Mehmed Pafla’n›n  efli ve
Sultan II. Selim’in büyük k›z›, ‹smihan
Sultan taraf›ndan, Sokullu Mehmed
Pafla Külliyesi’nin medresesinde okun-
mak üzere, 1581 tarihinde, kendi ad› ile
an›lan bir kütüphane kurulmufltur.

Kitaplar, medresenin bir dershane-
sinde muhafaza edilir ve bunlardan
medresenin müderrisi, ö¤renciler ve
okuyucular istifade ederdi. Kütüphane-
de 544 yazma, 32 basma eser bulunu-
yordu. Bunlar›n bir k›sm›, ‹smihan Sul-
tan ve bir k›sm› da Sokullu’nun vak›f
mühürleri ile mühürlenmiflti.
Kitaplar, 1924 y›l›nda medreselerin ka-
pat›lmas›ndan sonra Hüsrev Pafla Kü-
tüphanesi’ne ve Hüsrev Pafla Kütüpha-
nesi’nin kapat›lmas› ile oradan da
1957’de Süleymaniye Kütüphanesi’ne
nakledilmifl ve Medrese de bu tarihte
restore edilmifltir [20, s.7].

.Türbeler ve Sokullu 
Mehmed Pafla Türbesi

Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el En-
sari’nin manevi an›s›na hürmeten ku-
rulmufl olan bu belde, ‹stanbul’da tür-
be, aç›k türbe, hazire ve mezarl›klar›n
en yo¤un ve say›ca çok oldu¤u bir yer-
leflmedir.

Di¤er birçok Roma Bizans flehirle-

rindeki gibi ‹stanbul’da da flehir surla-
r›n›n hemen d›fl›n›n Bizans baflkentinin
nekropol bölgesi oldu¤u, Türk-‹slam
döneminde de bu özelli¤ini korudu¤u
bilinmektedir. ‹slam dünyas›n›n bu kut-
sal sahabesi ile birlikte, Arap kuflatma-
lar› esnas›nda sahabeden baflkalar›n›n
da flehit düflerek surlar›n d›fl›nda bura-
larda kalmas› ile adlar›na türbe ve ma-
kamlar yap›lm›fl; kuruldu¤undan bu
yana,  padiflah, padiflah eflleri, çocukla-
r› dahil, devlet ricali ve devrinin ileri
gelenlerinin ve bunlar›n yan› s›ra genifl
bir halk kitlesinin de son istirahatgah›-
n› burada aramas›na neden olmufl, so-
nuçta Eyüp, ‹stanbul’un en büyük nek-
ropolü olma özelli¤ini bugüne kadar
korumufltur (9,s.1).

Fatih Sultan Mehmed ve daha sonra
gelen Osmanl› padiflahlar› ile devlet ri-
cali taraf›ndan ayr› bir önem verilen ve
geliflmesine özen gösterilen bu yörede
tarihsel süreç içinde sosyal ve kültürel
aç›dan etkin bir ortam oluflmufltur.
Eyüp’ün geçmiflteki sosyal ve kültürel
yaflam›n›n zenginli¤i bu mezar taflla-
r›nda okunmaktad›r.

Osmanl› – Türk hat, tafl ifllemecili¤i
sanat›, türbe mimarisi ve bezemelerin
en seçkin örneklerine, kuruldu¤undan
bu yana padiflah, padiflah eflleri, çocuk-
lar› dahil devrinin ileri gelenleri ve dev-
let ricalinin gömüldü¤ü bu türbe, me-
zar ve yap›tlarda, kitabelerinde rast-
lanmaktad›r. Eyüp bu aç›dan sanat ile
kültürü, ölüm ile yaflam› geçmiflten bu-
güne iç içe ve bir arada yaflatan, ölüme
ürkmeden yaklaflt›ran dingin bir huzur
ortam› sunmaktad›r. 

Her biri devrinin mimari üslubunu
sergileyen özgün birer sanat eseri olan
bu mezarlar›n; Osmanl› türbe, hazire
ve mezarl›klar›n› birer müze haline ge-
tiren sanat de¤erlerinin yan›nda, geç-
miflteki siyasal, sosyal, kültürel yaflan-
t›m›z› günümüze yans›tan önemli tarihi
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belgeler olarak bilimsel de¤erleri var-
d›r.

Türbe, hazire ve mezarl›k alanlar›-
n›n bir di¤er önemli taraf› ise, bu yap›t-
lar›n; geçmiflten günümüze tarihsel
süreç içinde, sosyal ve kültürel yap›n›n
de¤iflimini izleme olana¤› bulabildi¤i-
miz somut belgeler olmalar›d›r. Gerek
burada yatan kiflilerin toplum içindeki
yerleri ve önemleri, gerekse mezar ya-
p›tlar›n›n tafl, yaz›, süsleme sanat› ola-
rak giderek tek  düze, birbirini tekrar-
layan, sanatsal kayg›dan uzak biçimle-
nifli, Eyüp’ün sosyal ve kültürel yaflan-
t›s›n›n da sanayileflme ve h›zl› kentlefl-
menin etkisi ile ayn› paralelde tek dü-
ze, birbirini tekrarlayan, sanatsal kay-
g›dan uzak bir yaflant› biçimine girdi¤i-
nin en çarp›c› göstergesidir. Göçün de
etkisi ile h›zl› artan nüfus sonucu bir
yaflam biçimine dönüflen sosyal yap› ve
kimlik de¤iflimi, bu mezarl›klarda yan-
s›maktad›r.

Burada kayg› duyulacak önemli bir
nokta, h›zl› artan nüfus paralelinde es-
ki mezarl›k ve hazire alanlar›n›n ayn›
h›zla yok edilerek gecekondu alanlar›-
na dönüfltürülmesi veya karayollar› ka-
mu alanlar› içine al›nmas›, eski mezar
tafllar›n›n k›r›larak bu kaçak yap›larda
temel tafl› olarak kullan›lmas› ve kalan
mezarl›k alanlar›n›n da yerlerini yeni
mezarlara terk ederek, tarihten bize
ulaflan bu önemli belgelerin ve her biri
birer sanat eseri olan bu eski mezar
tafllar›n›n h›zla tahrip ve yok olmalar›-
d›r.       

..Sokullu Mehmed Pafla 
Türbesi

Sokullu Mehmed Pafla Türbesi, Ca-
mi-i kebir caddesi üzerinde ve Siyavufl
Pafla Türbesi karfl›s›nda yer almakta-
d›r. Kap›s› karfl›s›nda ise medresesi
bulunmaktad›r.

Sekizgen türbe içte ve d›flta düzgün

küfeki tafl›ndan yap›lm›flt›r. ‹çeride se-
kizgen köflelerine sekiz yuvarlak nifl,
nifllerin aralar›na yedi pencere ve bir
kap› konularak sekizgen prizma gövde,
onalt›gene çevrilmifl ve kubbe do¤ru-
dan duvarlara oturtulmufltur. Bu yüz-
den d›flar›da duvarlar›n profil saçakla
bitti¤i yerde kubbe ete¤i bafllar.

D›flar›dan sekiz yüzlü, kesme küfeki
tafl› kapl› olan türbe, sa¤›r kubbeli
olup, alt-üst pencerelidir. Üst pencere-
ler vitrayl›, alt pencereler mermer sö-
velidir. Bunlar›n üzerine yar›m daire
fleklinde mermer flebekeler yerlefltiril-
mifltir.

Sokullu türbesinin kap› kemeri be-
yaz ve yeflil mermer, alt pencere söve-
leri beyaz mermer, üst pencereleri alç›
flebekelidir. Pencerelerin d›fll›klar› yu-
varlak kay›tl›, içlikleri renkli caml›d›r.
D›fltan sekizgen, içten onalt›gen olan
türbenin kubbe içi viflne çürü¤ü zemin
üzerine beyaz desenli kalem ifli nak›fl-
lar ile bezelidir. Daha afla¤›da, lacivert
zemine beyaz hatla yaz›l› çiniden Ayet-
el Kürsi frizi duvarlar› çepeçevre dola-
n›r.

Türbe kap›s›, medrese kap›s›  karfl›-
s›nda olup, sekiz mermer sütunlu ve
kemerli bir revak her iki kap›s›n›n üs-
tünü örtmektedir. Kap›n›n iki yan› mer-
mer flebeke korkuluklu maksuredir.
Mermer söveli ve kemerli kap›s› üze-
rinde bir ayet-i kerime bulunmaktad›r.
Kemerler pembe ve beyaz mermer-
dendir. 

Cadde taraf›ndaki yüzünde, altta,
ayna tafl› küçük bir çeflmesi vard›r. Yi-
ne bu cephenin sol taraf›nda, alt› m›s-
ral› ve H. 976 (1568) tarihli bir çeflme
kitabesi bulunmaktad›r.

Türbenin sol taraf›nda, türbe ve
medresenin avlu kap›s› bulunmaktad›r.
Çift söveli bu kap›n›n tak›nda, üç sat›r
halinde haz›rlanm›fl flu kitabe vard›r;

“fiah Selim’e Vezir-i azam olan;
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Ya’ni hem nam-› mefhar-› dü-cihan;
Eyleyüb hak›r-› flerife hatur; Ayet-i
Küll-ü men aleyha fan; K›ld› bünyad o
Hazret-i Pafla; Bir makam-› flerif-i al-i
flan; Merkad-› paki evlad› evlad›n; Hur-
u g›lmana ravza-i R›dvan; Didi bu dar-›
cennet asaya; ‹ki tarih idüp Nihad-i he-
man; Pefl makam-› latif cay-› flerif;
Türbe-i pak-i dar-› ehl-i cinan  H. 976”
Sokullu Mehmed Pafla’n›n evlatlar› için
yapt›rd›¤› türbede 19 kabir yer almak-
tad›r. Bunlardan alt› tanesi ahflap san-
dukad›r. En büyü¤ünün Sokullu’ya ait
oldu¤u san›lmaktad›r. Alt›s› erkek, ikisi
kad›n olan kabirlerin d›fl›nda, flahidesi
olmad›¤› için cinsi belirlenemeyen la-
hitler de vard›r. Sadece pehle tafllar›
kalm›fl birkaç kabir daha mevcuttur.
Lahitlerin baz›lar› üzerinde kelime-i
tevhid, baz›lar üzerinde çiçek kabart-
malar› vard›r. Hiç birisinin kitabesi yok-
tur.

Türbede gömülü oldu¤u bilinen isimler
flunlard›r:

1. Sokullu Mehmed Pafla, 
2. Sokullu-zade Hasan Pafla

(H.1013/1604’de Tokat’ta flehid edil-
mifltir.), 

3. Sokulu-zade ‹brahim Pafla
(Ölm. H.1013/1621. ‹brahim Han-zade
ailesinin ceddidir.), 

4. Sokullu-zade Kurd Bey (Ölm.
H.974/1566), 

5. Sokullu-zade Mahmud Bey
(Ölm.H.933/1585, Eylül ortalar›nda,Ra-
mazan›n sonlar›nda, elli günlük iken
vefat etmifltir.), 

6. Sokullu-zade Mustafa Bey, 
7. Sokullu-zade Safiyye Han›m

Sultan (Cafer Pafla’n›n efli. Do¤m. H
970/1562), 

8. Sokullu Mehmed Pafla’n›n o¤lu
Sultan-zade pir Mehmed Bey (Ölm.
H.977/1569) olup, üç yafl›nda vefat et-
mifltir. Kabri lahit fleklinde olup, bafl

tafl›nda kelime-i tevhid yaz›l›d›r. Ayak
tafl›n›n d›fl yüzündeki kitabesi mevcut-
tur, H.977.), 

9. Sokullu Mehmed Pafla’n›n o¤lu
Sultan-zade Ahmed Bey (vefat›nda dört
yafl›nda idi. Kabri, lahit fleklinde olup
bafl tafl›nda dolama sikke ve kelime-i
tevhid yaz›l›d›r. Ayak tafl›n›n d›fl yüzün-
de kitabesi mevcuttur, H.973), 

10. ‹brahim Han-zade o¤lu Defter
Emini Mehmed Bey (Ölm. 1077 Muhar-
rem/Temmuz 1666) o¤lu Ali Bey (fiahi-
desi bir pehle üzerine yat›r›lm›flt›r ve
kitabesi vard›r. H.1127/1715’de veba-
dan vefat etmifltir.),

11. Ali Bey’in o¤lu, Bahir ‹smail
Beyefendi (fiair ve hattat idi. Vefat›na
Müstakim-zade; “Mir ‹smail buldu
me’vade makam, H.1164/1751” diye ta-
rih düflmüfltür. ‹smail Bey, Hoca Rasim
Efendi’den hüsn-ü hat dersleri alm›fl ve
sülüs ve nesih ö¤renmifltir. Daha sonra
Reis’ül –et›bbay› fiehriyari Mehmed
Ref’i efendinin derslerine devam etmifl
ve yafl› yetmifle yaklaflt›¤› bir s›rada ve-
fat etmifltir. Bahir mahlas› ile fliirleri
vard›r.),

12. Bahir ‹smail Beyefendi’nin o¤-
lu Ahmet Bey /vefat tarihi belli de¤il-
dir.),

13. Sokullu Mehmed Pafla’n›n o¤lu
Kas›m Pafla (Lüleburgaz’da siyaseten
flehit edilmifl, kesik bafl› babas›n›n tür-
besine gömülmüfltür. Bafl tafl› dolama
sikkeli olup, ince flahidesinde kelime-i
tevhid yaz›l›d›r. Ayak tafl›ndaki
H.979/1571 tarihli kitabesi flahidenin
d›fl yüzüne yaz›larak türbe d›fl›ndan
okunmas› sa¤lanm›flt›r.),

14. Kas›m Pafla’n›n k›z› Ayni Hatun
(Vefat tarihi belli de¤ildir. Sokullu Meh-
med Pafla Hafsa’daki camii o¤lu Kas›m
Pafla’n›n ruhu için yapt›rm›flt›r. Vefat›-
na  H.987 tarihi düflürülmüfltür. ),

15. Kabir lahid fleklinde olup, ayak
tafl›n›n d›fl yüzündeki kitabesi çok silik

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

eyup 17  11/21/06  3:59 PM  Page 26



27

oldu¤undan, ancak “Pafla…Safiye Ha-
n›m” yaz›lar okunabilmektedir. fiair Ni-
hadi’nin haz›rlad›¤› kitabenin tarih m›s-
ra›; “Oldu tavus Gülflen-i cennet,
H.980/1572),

16. Dolama sikkeli di¤er bir lahit
(Ayak tafl›n›n d›fl yüzünde kitabesi var-
d›r.),

17. Küçük kavuklu lahit (Bafl tafl›
dört köfle olup ön yüzünde; “Merhum
ve ma¤fur ‹brahim Han-zade Ali Be¤
o¤lu Mustafa “, pencere taraf›ndaki yan
yüzünde ise “‹brahim Han-zade Ali Be¤
o¤lu Mustafa Be¤ ruhiçün fatiha
H.1095/1684.”, yazmaktad›r. Ayak tafl›
kandil kabartmal›d›r. ) 

Bunlar›n d›fl›nda Türbe’de 7 ahflap
sanduka, 5 dolama sikkeli mermer la-
hit, bir küçük kavuklu mermer lahit, iki
k›z mermer lahdi, üç adet flahidesiz
pehle ve bir adet flahideli pehle olmak
üzere19 kabir vard›r. Ahflap sanduka-
lar›n levhalar› yok olmufltur.

Türbe haziresinde gömülü olanlar flun-
lard›r;

1. Hattat Hulusi Mehmed Emin
Efendi, Ölm. H.1313 (1895), tarihsiz
(Eyüp’teki Pertevniyal Valide Sultan
Çeflmesi’nin kitabesi onundur.),

2. Dolama sikkeli lahit, tarihsiz (Ki-
tabesi’nden Sultan Murad Han’›n kap›-
c›bafl›s› olan Üveys A¤a oldu¤u,
H.994/1586, anlafl›lmaktad›r.),

3. Dolama sikkeli lahit, H.1001
(1592), Elif Kamil’de vefat eden Meh-
med Dervifl Pafla-zade,

4. Medrese kap›s› sa¤›nda, Sinem
Sima Kethuda Kad›n, H.1004 (1595),

5. Eyüp Camii imam› fieyh-ül Kura
Ahmed Efendi, H.1006 (1597),

6. Dolama sikkeli lahit, Estergon
Kalesi’nin fatihi Lala Mehmed Pafla,
H.1015 (1606) (Sokullu Mehmed Pa-
fla’n›n akrabas› olup, Bosnal›’d›r, Ende-
run’da yetiflmifltir. Önemli hizmetleri

olmufltur.),
7. Lahit, ‹brahim Han-zade Meh-

med Tahir Bey’in o¤lu Ahmed Bey’in
efli Fatma Hatun, H.1166 (1752,

8. ‹brahim Han-zade Ahmed
Bey’in k›z› Rukiye Han›m, H.1197 (1783)
(fiahidesi Tuba a¤ac› kabartmal›d›r.),

9. Güzel bir tafl ve yaz›, ‹brahim
Han-zade Enise Han›m, H.1199 (1784),

10. ‹brahim Han-zade elhac Ab-
dullah Bey’in k›z› Abide Han›m, H.1201
(1786),

11. Muhsin-zade evkaf› mümüte-
vellisi elhac Abdullah Beyef. Zade Halil
Beyef., H.1222 (1807),

12. ‹brahim Han-zade Mehmed
Beyefendi’nin efli flehide Zahide Han›m,

13. Mevlevi Sikkeli, Mehmed Bey,
fieyh ve ‹brahim Hanzade,

14. Eyüp Camii Devirhanbafl›s› ve
fiehid Mehmed Pafla Kütüphanesi ha-
f›z-› kütübü fleyh-ül kura Haf›z Süley-
man Efendi,

15. Haf›z Süleyman Efendi’nin o¤lu
Haf›z Mahmud Efendi, H.1319 (1901),

16. H.1052 (1646)’davefat eden Ha-
f›z Mustafa Efendi,fiahidesi cadde üze-
rindeki pencere içindedir.

17. Sokullu Mehmed Pafla Vakf›
Mütevellisi ‹brahim-zade es-Seyyid
Mehmed Nefl’e Tului Efendi, H.1293
(Ekim 1876).

1894 Tarihindeki büyük depremde
Külliye’nin türbe ve medresesi zarar
gördü¤ünden, kütüphanesi ve çeflmesi
su yollar› ile beraber, H.1313 (1895)
tarihinde tamir edilmifllerdir. Türbe
May›s-1993 tarihinde halk›n ziyaretine
aç›lm›flt›r (17, s.130-132;19,s.211-214).

- Su Yap›lar› ve Sokullu
Mehmed Pafla Çeflmeleri

Bugün ‹stanbul’un genelinde oldu-
¤u gibi bir ço¤u ortadan kalkan, ayakta
kalanlar›n da hiçbirinden su akmayan,
sokak ve caddelerin kodlar›n›n yüksel-
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tilmesi ile yar›s›na kadar zemine gö-
mülmüfl bulunan, musluklar› kaybol-
mufl, cephe tafllar› ve süslemeleri k›r›l-
m›fl, hazneleri ve yalaklar› tahrip ve yok
edilmifl olan çeflme, sebil, selsebil, fla-
d›rvan, hamam gibi su yap›lar›;  su ile
tarihi kültürel oluflumu yan yana yafla-
tan, mimarl›k tarihinde önemli yeri
olan yap›lardan oldu¤u gibi, ayn› za-
manda, eski Eyüp’ün zengin sosyal ya-
flam›n›n flehir dokusu içinde yans›d›¤›
tarihi belgelerdir.

Yaflam›n bafllang›c›, hayat›n devam›,
canl›lar›n ve insan›n en büyük gereksi-
nimi olan suyun; “temizlik imandan ge-
lir” felsefesi ile ‹slam dininin ve ibade-
tinin bir parças› olmas›, dinin özünden
kaynaklanan hay›r yapma içgüdüsünü
ve Tanr› kat›nda en makbul sadaka, su-
yu halka ulaflt›rma arzusunu teflvik et-
mifl, sonuçta Osmanl› yaflam biçimi;
devrinin mimari üslubunun, tafl, hat ve
süsleme ustal›¤›n›n en güzel örnekleri-
nin sergilendi¤i söz konusu bu su yap›-
lar› ile ortaya ç›km›flt›r. 

Burada fluna iflaret etmeden geç-
mek mümkün de¤ildir. Osmanl› su ya-
p›lar›n›n, özellikle çeflmelerin  de di¤er
su yap›lar› gibi kendi haline terk edilip
zaman içinde tahrip ve yok olmalar›na
seyirci kal›narak sahip ç›k›lmamas›,
imar uygulamalar› ile ac›mas›zca orta-
dan kald›r›lmalar›, sanayileflme ve h›z-
l› kentleflme ile birlikte de¤iflen sosyal
ve kültürel yap›, yaflam biçimi ve özde-
¤erlerine yabanc›laflan bir kimli¤in
göstergesidir.

‹stanbul’un su tesisat›n›n 18 yüzy›l-
l›k bir geçmifli vard›r [Romal›lar›n Ka-
¤›thane suyundan Kemerburgaz vadile-
rinde su ald›klar›na dair en önemli bul-
gulardan biri, Bizansl› tarihçilerin, ‹m-
paratorlar›n adlar› ile and›klar› bu ci-
vardaki akadüklerdir. Bu akadüklerin
ilk flekilleri hakk›nda hiçbir bilgi yoktur
ve bu akadükler genellikle onaranlar›n

ad› ile an›lmaktad›r. Ancak ‹stanbul’da
ilk isalelerin kentin bats›ndan gelen
isaleler oldu¤u ve Hadrianus (117 –
138) zaman›nda yap›ld›¤› kabul edil-
mektedir. Buna göre, ‹stanbul’un su te-
sisat›n›n onsekiz yy.l›k bir geçmifli var-
d›r denilebilir.

Roma ‹mparatorlu¤u döneminde
muntazam ve büyük bir su flebekesine
sahip bulunan ‹stanbul’da, Bizans dö-
neminde bu tesisler; bak›ms›zl›k, dep-
rem, istilac› kavimlerin  kenti teslime
zorlamak için su kemerlerini y›karak
yapt›klar› tahribat, su yollar›n› ve yap›-
lar›n› kullan›lamaz hale getirmifltir. Ta-
rihçiler Orta Bizans döneminden itiba-
ren, mevzii sular ve menbalardan fay-
dalan›l›p kuyular aç›larak, sarn›çlar ya-
p›larak, hatta baz› hallerde bodrumlar
da sarn›ç haline getirilerek kentin d›fla-
r›dan ba¤›ms›z toplanan sularla ihtiya-
c›n› sa¤lad›¤›n› söylemektedirler. An-
cak Romal›lar döneminden kalan Hal-
kal› sular›ndan baz›lar›n›n zaman za-
man tamir edilerek flehirdeki sarn›çla-
ra veya çeflmelere ak›t›ld›¤› ihtimalini
de gözden uzak tutmam›fllard›r.

Fetihden sonra, uzun y›llar at›l du-
ran bu eski su flebekesi acele onar›m-
dan geçirilerek flehrin ilk su ihtiyac›
karfl›lanm›fl, Bizans döneminden kalan
sarn›çlar Müslüman ahali taraf›ndan
kullan›lmam›fl, su tesislerinin yeniden
yap›lmas› zaruri hale gelmifltir. Fetih-
den hemen sonra padiflah›n iradesi ile,
Turunçluk, fiad›rvan sular›n›n yan›nda,
I. Theodosius zaman›nda yap›ld›¤› tah-
min edilen Belgrad ormanlar›ndan su
getiren sistem yeniden yap›l›rcas›na
Bozdo¤an kemerlerine kadar onar›la-
rak, Kemer’in alt›ndaki s›ra çeflmelere
K›rkçeflme sular› denilen sular ak›t›l-
m›flt›r. 

Sultan II Bayez›d ve Sultan I. Selim
döneminde Halkal› su yollar› geniflletil-
mifl, fakat su s›k›nt›s› giderek artm›fl
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K›rkçeflme sular› azalm›flt›r. Kanuni
Sultan Süleyman, giderek artan su s›-
k›nt›s›na çare bulmak üzere Hassa Mi-
mar› Sinan’› görevlendirmifltir. Padi-
flah’›n iradesi ile K›rkçeflme tesisleri-
nin yap›m›na 1554 y›l›nda bafllanm›fl,
1563’den önce bitirilmifl, 1563’de sel
felaketinde y›k›l›nca yeniden onar›l›p,
1564 y›l›nda tesis yeniden hizmete gir-
mifltir.

Bu tesisler, Ka¤›thane deresi ile Ali-
bey deresi çevresinde kurulan, Osman-
l›lar döneminde yap›lan  Halkal›, K›rk-
çeflme, Bahçeköy (Taksim), Üsküdar
tesislerinden ikinci büyük flebeke
“K›rkçeflme” olup, bu flebekenin söz
konusu iki derenin kollar› üzerinde ku-
rulu bendleri, su kemerleri, havuzlar›,
isale hatlar› Kemerburgaz civar›nda
yer almaktad›r.    Halkal›’n›n menba su-
lar›ndan toplanmas›na karfl›l›k; K›rk-
çeflme, bendlerden toplanan sular ile
meydana getirilmifltir.

Mimar Sinan Ka¤›thane deresinin
kollar› üzerindeki bütün tesisleri, Ali-
bey deresi üzerindeki Ma¤lova ve Gü-
zelce Kemerlerini yaparak, Cebeci
Köy’deki Fatih taraf›ndan yapt›r›lan su
yollar›na ba¤lam›flt›r. Sultan III. Ah-
med’in kurdu¤u befl bendin suyunu ge-
tiren küçük kemerlerden geçerek zen-
ginleflen  bu flebeke, Eyüp ve E¤rika-
p›’dan flehre girer. Eyüp, K›rkçeflme
suyu alan, ‹stanbul’un ilk kartiyesi ol-
mufltur. ‹slambey mahallesindeki Si-
nekli Kemer’deki kubbeden ayr›lan
künklerden, Fatih’in yapt›rd›¤› bütün
dini ve sosyal tesislere su ak›yordu [21,
s.87-107; 22, s.23-130; 23, s.40-181].].
Suyu çok eski zamanlardan beri kulla-
nan ve en zarif kültür de¤erleri ile bir-
likte halka sunan bu semt; bugün so-
kaklar›nda, meydanlar›nda, Tarihi Eyüp
camii meydan›nda son zamanlarda ya-
p›lan f›skiyeli havuz hariç, genel olarak
su eleman› bulunmayan, mevcut su ya-

p›lar› tahrip olmufl hali ile eski uygar
çizgisinin hayli alt›nda bir görüntü ser-
gilemektedir.   

.  Afla¤›da, Osmanl› sosyal yaflam›n-
da önemli yeri olan ve flehir dokusunun
önemli unsurlar›ndan olan çeflmeler ve
sebillere k›saca de¤inilmifltir.

.Çeflmeler
Eyüp çeflmeler aç›s›ndan oldukça

zengin bir semttir. Nüfusun yo¤unlafl-
mas›n›n da bir göstergesi olarak, çefl-
me yap›lar› aç›s›ndan zengin bir dönem
olan 18. yüzy›lda ‹stanbul’da yap›lan
çeflmelerin %14’ü Haliç sahillerinde ve
özellikle Eyüp ve Kas›mpafla’da infla
edilmifltir [8, s.38]. 

Haliç, sur d›fl› yerleflmeleri genelde
büyük ebatta yap›lanmalara yer verme-
yen fiziksel doku ve özellik tafl›makta-
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kalan (16.yüzy›l) tarihi
eserler
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d›r. Örne¤in Haliç iskele binalar›, Ha-
liç’in fiziksel yap›s›ndan kaynaklanan
ve Haliç’e özgü vapurlar›n yanaflabile-
ce¤i ebatta yap›lar olup, Bo¤az iskele-
lerinden küçük, gerisindeki yerleflme
dokusu ile uyumlu yap›lard›r. Dolay›-
s›yla Eyüp’ün yerleflme dokusunun fi-
ziksel karakteri de k›y›dan gerilere
do¤ru genelde an›tsal binalara yer ver-
meyen, birbiri ile uyumlu yap›lardan
müteflekkil bir doku arz eder ve ayn›
özellik sokak dokusuna da hakimdir.

Dolay›s›yla Eyüp, Türk-‹slam kent
dokusunun belirgin bir özelli¤i olan
herhangi bir meydan geliflmesi göster-
medi¤i [24, s.182] gibi, bu yörede sur içi
ve Bo¤az’da varl›¤›n› bildi¤imiz “Lale
Devri” sonlar›n›n an›tsal meydan çefl-
melerine de rastlanmamaktad›r [24,
s.188]. Eyüp çeflmeleri daha ziyade kül-
liyelerin duvarlar›na bitiflik veya mün-
ferit, tek yüzlü çeflmeler olarak ortaya
ç›kmaktad›r. Bununla beraber yine de,
iki kere yap›lan ve ikincisi Haliç k›y› y›-
k›mlar› esnas›nda üzerinde bulundu¤u
Boyac› Sokak ile birlikte ortadan kald›-
r›lan, birincisinin ise mermer ayna tafl›
ve barok ifllemeli oval kesitli kaidesi
Tunuslu Hayrettin Pafla’n›n haziresinde
bulunan ve iki yala¤› kaybolmufl olan
çeflmelerden, Tunuslu Hayrettin Pafla
taraf›ndan yapt›r›lan ilk çeflme, iki ta-
raf›ndan su ak›tan küçük bir meydan
çeflmesi niteli¤inde olup bu gün bu
çeflme; eksik parçalar› tamamlanarak,
k›y›da, Tunuslu Hayrettin Pafla hazire-
sine yak›n bir noktada, park içinde ku-
rularak yeniden hayata geçirilmifltir. 
Eyüp’de böyle çeflmelere de rastlan-
maktad›r. Buna bir di¤er örnek de yine
Haliç k›y› düzenleme çal›flmalar› esna-
s›nda Mihriflah Sultan ‹mareti içine al›-
nan Hüsrev Pafla çeflmesidir. Kesiti ka-
reye yak›n dikdörtgen olan ince uzun
mermer sütun biçiminde sade ve zarif
bir üsluptaki çeflme, iki yüzünden su

ak›tan küçük bir meydan çeflmesidir.
Eyüp’deki Osmanl› dönemi çeflme

yap›lar›; kendi tasar›m bütünlü¤ü için-
deki mimari yap›s›, çevresi ve birlikte
infla edildi¤i yap›lar ile olan uyumu, sa-
nat tarihinin çok güzel hat örneklerinin
sergilendi¤i kitabeleri, bezeme stilleri,
bunlar›n tafl üzerine iflleme biçiminde-
ki ustal›k, lüle veya musluk  biçimlerin-
deki detaylar ile devirlerinin en güzel
örneklerini sergilemektedir. Mimarl›k
tarihindeki üslup de¤iflikliklerini, di¤er
mimari yap›tlarda oldu¤u gibi, çeflme
yap›lar›nda izlemek mümkündür.   

.Sebiller
“Sebil” kelimesi ise yol anlam›na

gelmektedir. “Sebilullah”; “Hz. Allah
yoluna, Hz. Allah u¤runa” manas› tafl›-
makta, dolay›s›yla “cihad” ile eflanlam-
l› bir kelime olarak kabul edilmektedir.
Sonralar› harb etmek yerine hay›r ifli
yapmak, ‹slamiyetin ana prensiplerin-
den biri olarak yerleflmifl ve sadakan›n
Tanr› kat›nda en makbul olanlar›ndan
biri kabul edilen suyu halka ulaflt›rma-
n›n bir yolu da “sebil” ad› verilen hayrat
su yap›lar›n›n yap›lmas› ile olmufltur.

‹stanbul sebillerinin sular›, ‹stanbul
su flebekesinden gelirdi. Suyu olmayan
sebillerin suyu ise içlerindeki kuyudan
çekilen veya mermer su haznesi, mer-
mer veya topraktan yap›lm›fl küplere
sakalarla getirilen su ile temin edilirdi.
Kandil ve bayram günleri ile cuma ge-
celeri gibi özel gün ve gecelerde  ise
Kanl› Kavak, Küçük Çaml›ca, gibi mem-
ba sular› getirilerek da¤›t›l›rd›. Yine bu
kutsal günlerde bal ve flekerden flerbet
verilmesi baz› hay›r sahiplerinin vakfi-
yelerinde yaz›l›d›r. Sebillerin ilk aç›l›fl
törenlerinde birkaç gün flerbet da¤›t-
mak da adettendi. Sebillerde su da¤›-
tan sebilciler ise, bu iflle görevlendiril-
mifl Vak›flar’dan ayl›k alan kiflilerdi.
Bunlar sebile bir zincirle ba¤l› kulplu
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bak›r, pirinç veya tonbak taslarla, iç-
mek isteyene su veririler, taslar› her
gün temizlerler ve sebilin her türlü te-
mizli¤ine dikkat ederlerdi. Çeflme ve
musluklar›n temiz tutulmas› için emir
ve iradeler vard›r [25, s.1-2].

Bu insanc›l ve uygar hay›r yapma
gelene¤i, mimari, tafl, hat ve di¤er be-
zeme sanatlar›nda en güzel örneklerini
ortaya koyan son derece güzel yap›lar-
la karfl›m›za ç›kmaktad›r. Münferit ve-
ya bir külliyenin bir parças› olarak infla
edilen ve devrinin mimari üslubunu
yans›tan sebil yap›lar›n›n mimarl›k ta-
rihinde önemli bir yeri vard›r.

. Sokullu Mehmet Pafla Çeflmeleri
Eyüp’te Sokullu Mehmed Pafla tara-

f›ndan, hayrat yap›s› olarak yapt›r›lm›fl,
birisi Külliye’nin türbesinin duvar›na
bitiflik olmak üzere, alt› adet çeflme
vard›r. Bu çeflmelerin hepsi de Mimar
Sinan’›n eseridir. 

..  Sokullu Mehmed Pafla 
Çeflmesi (Cami-i Kebir Caddesi
– Sokullu Mehmed Pafla 
Külliyesi Türbe Duvar›na 
Bitiflik Çeflme – Sebil)

Cami-i kebir caddesinde, Siyavufl
Pafla Türbesi’nin karfl›s›nda yer alan,
Sokullu Mehmed Pafla taraf›ndan
976’da (1567/1569) eklenmifltir. Mimar
Sinan’a klasik üslupda infla ettirilen
külliyenin (medrese, dar-ül kurra, tür-
be, çeflme-sebil ),  bir parças› olan çefl-
me-sebil; medreseye bitiflik türbesinin
duvar›na daha sonra (1568/1569)’da
eklenmifltir. Hem çeflme , hem sebil
olan ve üç taraf› zarif, oymal› klasik üs-
lupda infla edilen yap›n›n kitabesi, Pir-
zerenlifiair Nihadi Çelebi taraf›ndan
yaz›lm›flt›r [9, s.72-74; 26, s.22-23]. Ay-
na tafl› küçüktür. Çeflme, türbe ile bir-
likte yap›lm›flt›r. 

Türbenin cadde taraf›ndaki yüzünde

ve pencerenin sol taraf›nda üç s›ra ha-
linde haz›rlanm›fl H.976 tarihli flu kita-
be vard›r;
“Bu flarab-› tahuru k›ld› sebil; Ol se-
miyy-i Nebi Ferruh fal;
Eylesin nufl iden nev kevserden; Ruh-›
evlad›na dua irsal;

Didi tarihini Nihadi ,çüb; Selsebil-i be-
hiflt-i ab ü zülal (19, s. 410)

.. Sokullu Mehmed Pafla
Çeflmesi (Kalenderhane Cad-
desi Üzerinde)

Kalenderhane caddesi üzerinde ve
Saçl› Abdülkadir Efendi camii haziresi-
nin sa¤ taraf›nda yer alan çeflmenin
kemeri içindeki kitabesi üç sat›r halin-
de haz›rlanm›flt›r. Yaz›s› Ketebe H›z›r
hatt› ile yaz›lm›flt›r.

Evliya Çelebi bu çeflmeye Çarfl› çefl-
mesi demektedir. Sa¤ taraf›nda med-
resenin bahçesine aç›lan büyük kap›s›
vard›r. Bu kap› örülü iken 1989’da aç›l-
m›flt›r.

Buras› bir zamanlar, Türbe Bahçesi
Mesiresi olarak ünlenmifltir (19, s.410).

.. Sokullu Mehmed Pafla
Çeflmesi (Zal Pafla Caddesi –
Balc› Yokuflu)

Zal Pafla caddesi ile Balc› Yoku-
flu’nun birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol
köflesindedir. Arkas›nda Afife Hatun
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Tekkesi, önünde ise K›z›l Mescid bu-
lunmaktad›r. Klasik üslupdaki çeflme-
nin kemeri içinde üç s›ra halinde yaz›l-
m›fl kitabesi H.978 (1570) tarihlidir.
Çeflmenin aln›nda ise H.1268 (1851) ta-
rihli bir kitabe bulunmaktad›r.

Kosova Vilayeti’nin Prizren Sanca-
¤›’nda dünyaya gelen kitabe yazar› fiair
Nihadi hakk›nda hemen hiçbir bilgi
yoktur (19, s.411).

.. Sokullu Mehmed Pafla
Çeflmesi (Feshane Caddesi -
Eyüp ‹skele Caddesi)

Feshane caddesi ile Eyüp ‹skele
caddesinin birleflti¤i yerde ve Feshane
caddesinin sol köflesinde bulunmak-
tayd›. Yeri hala arsad›r (S. Hakk› El-
dem’in “‹stanbul An›lar›” adl› eserinde
resmi vard›r.). Tam karfl›s›nda Eyüp
Emniyet Amirli¤i binas› ve yan taraf›n-
da ve yol afl›r› yerde ise, Ferhad Pafla
Türbesi  bulunmaktad›r.

Çeflme alt› yüzlü olup tamamen
kesme tafltan yap›lm›flt›r. Yuvarlak ke-
meri üzerinde üç sat›r halinde haz›r-
lanm›fl alt› m›sral› bir kitabesi vard›r.
1946 Tarihinde y›kt›r›lm›flt›r (19, s. 411).

.. Sokullu Mehmed Pafla
Çeflmesi ( Cami-i Kebir Cadde-
si – Boyac› Sokak)

Cami-i Kebir caddesi ile Boyac› so-
ka¤›n›n birleflti¤i yerde caddenin sa¤
köflesinde bulunuyordu. Hemen arka-
s›nda fiekerpare Kad›n Türbesi vard›r.
Bu zarif çeflme 1942 tarihinde y›kt›r›la-
rak yeri yola kat›ld›.

Alt› cepheli çeflmenin, her yüzünde
mermer oymal› flebekeli pencereleri
vard›r. Ortadaki pencerenin önüne ve
ayna tafl›n›n üzerine, üç sat›r halinde
haz›rlanm›fl, 975 (1567) tarihli kitabesi
yaz›l›d›r.

Genifl saçakl› ve kesme tafltan ya-
p›lm›fl olan çeflme, bir sebili and›r›r.

Evliya Çelebi bu çeflmeden “Rasul Pafla
Çeflmesi” diye bahseder ve beflinci ta-
rih m›sra›n› aynen nakleder 19, s.412).

Sonuç
Vizyonel aç›dan bak›ld›¤›nda, ulus-

lararas› ekonomik yar›fllar›n, asl›nda
uluslararas› metropoller aras›ndaki
yar›flmalar haline gelmeye ve bu yar›fl-
ta iddial› ülkelerin, en büyük ve en
önemli kentlerine uluslararas› metro-
politen ifllevler yükleyerek dünya kenti
olmak için çabalar›n› artt›rmaya baflla-
d›klar› görülmektedir.  Bu çerçevede,
son y›llarda özellikle yüksek teknoloji-
lerin h›zla yay›lmas›, dünya ekonomi-
sindeki güç dengelerinin Atlantikten
Pasifik’e kaymas› ve global pazarlarda
rekabetin ileri derecede yo¤unlaflmas›
gibi nedenlerle, dünya ekonomisinin
giderek küresel bir nitelik kazanm›fl ol-
mas› ve buna ba¤l› olarak, yeniden ya-
p›lanma sürecine girilmifl bulunulmas›,
flehirlerin kazand›¤› yeni önemi artt›r-
m›flt›r. Dünya kentleri art›k, çok uluslu
kapitalin topland›¤›, düflünce ve karar
üreten örgütlenmifl mekanlar haline
gelmifltir. Küreselleflen dünya ile bir-
likte, dünya metropolleri, uluslararas›
arenada öne ç›kabilmek, cazibe ve çe-
kim merkezleri olabilmek üzere, proje-
ler üreterek kentlerini yenilemek ve
zenginlefltirmek için yar›fl etmektedir-
ler. Ancak yap›lan eylem ve aktivitele-
rin birbirine benzemesi, bunlar›n fark-
l›laflmas›n› getirmemekte, benzer ör-
neklerin say›ca ço¤almas›, kentlerin
yeniden birbirine benzerli¤ini olufltur-
maktad›r.  (‹DMP, 2003). 

Bu noktada, fethi ile dünyada bir ça-
¤› kapatm›fl, bir ça¤› açm›fl bulunan ve
bir dönem politik, kültürel, ekonomik
gücü ile dünyay› etkileyen bir baflkent
olan ‹stanbul’un dünya ölçüsünde öne
ç›kmas›nda; dünya miras› özgün kültü-
rel de¤erlerinin son derece önemli bir
rolü oldu¤u aç›kt›r. Kent kimli¤ininin
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oluflmas›nda etkin rol oynayan söz ko-
nusu kültürel birikimin varl›¤›n›n yo¤un
olarak bir arada yer ald›¤› en önemli
kentsel mekanlardan birisi de tarihi
Eyüp semtidir. Eyüp fethe kadar inen
sahip oldu¤u tarihi kültürel de¤erleri
ile, dünya ölçe¤inde kültür miras›n›n
önemli bir k›sm›n› yo¤un olarak ve bir
doku bütünlü¤ü içinde bir arada bünye-
sinde bar›nd›rmakta ve bu nedenle ‹s-
tanbul’un dünya ölçe¤inde bir metropol
olmas›nda önemli bir potansiyel tafl›-
maktad›r.

Bütün bunlar›n yan›nda, dünya
kentlerinin mekansal geliflme strateji-
lerinde, AB kentsel mekan geliflme
stratejilerinde, Istanbul Deprem Mas-
ter Plan›’nda ve Istanbul metropoliten
alan bütünü için haz›rlanm›fl üst düzey
stratejik plan kararlar›n›n amaç ve ge-
nel ilkelerinde yer ald›¤› üzere; Istan-
bul’un; dünya ölçe¤inde sahip oldu¤u
özgün tarihi kültürel ve do¤al de¤erle-
ri, dünya co¤rafyas› üzerindeki jeopoli-
tik konumu ve potansiyelleri ile, tarih-
sel geçmiflinde oldu¤u gibi gelecekte
de bir “dünya kenti” statüsü kazanma-
s› için, nüfus ve alan büyüklü¤ünün
ötesinde Dünya Bankas› ve Habibat ta-
raf›ndan desteklenen “sürdürülebilir
kent” vizyonunu yakalamas› gere¤i or-
taya ç›kmaktad›r. Bir kentin; Yaflanabi-
lirlik, rekabet gücü, iyi yönetim ve ifllet-
me, finansman gibi dört aç›dan “sürdü-
rülebilir ve ifllevsel olmas› ise, kentte
yaflayanlar›n yaflam kalitesinin, refah›-
n›n yükselebilmesi için flartt›r. Bu nok-
tada, yerel yönetim stratejilerinin, yal-
n›zca kentsel alanlarla ya da kentsel
nüfusla s›n›rl› olarak belirlenmesinin
yetersiz kald›¤›; Kentsel Dönüflüm
stratejilerinin ayn› zamanda, daha iyi
bir yaflam kalitesi ve sürdürülebilir
kalk›nma gözetilerek tasarlanmas› ge-
rekti¤i aç›kt›r.

Bunun önemli unsurlar›ndan birisi

de geleneksel tarihi kültürel doku ve
mimarinin varl›¤›n›n, bir dünya kültür
miras› olarak,  sürdürülebilirli¤inin
sa¤lanmas›d›r. Bunun önemli bir örne-
¤i ise; Mimar Sinan taraf›ndan 1568-
1569 tarihlerinde yap›lan Sokullu Meh-
med Pafla Külliyesi’nin, Osmanl› sosyal
yaflant›s›nda, hay›r iflleri için vak›f ku-
rulma usullerinin getirdi¤i imkanlar
ile, yap›ld›¤› tarihten günümüze, yakla-
fl›k 440 senedir ayakta kalm›fl olmas› ve
halka hizmet vermekte devam ediyor
olmas›d›r. 

Mimar Sinan taraf›ndan gerçeklefl-
tirilmifl, gerek flehir içindeki yerleflim
plan›, gerekse fonksiyonel kullan›m
plan flemas› ile, Eyüp’ün tarihi yerlefl-
me dokusuna yak›flan, Osmanl› Klasik
döneminin bu zarif külliyesi, özgün
fonksiyonu ile uyuflmasa da, bu gün ha-
la halka yönelik sosyal hizmet amaçl›
kullan›lmakta devam etmektedir. Bu
kapsamda Eyüp Belediyesi taraf›ndan
bu yap› kompleksinin medrese k›sm›na
sa¤l›k oca¤› fonksiyonu, dar-ül kuras›-
na ise çocuk kütüphanesi fonksiyonu
getirilmifltir. 

(Not: Gerek bu tebli¤in, gerekse da-
ha önceki tebli¤lerimin haz›rlanmas›
esnas›nda doküman ve bilgi temininde
benden her zaman k›ymetli yard›mlar›-
n› esirgemeyen Eyüp Belediyesi Plan-
lama Müdürlü¤ü elemanlar›ndan, eski
mesai arkadafl›m Say›n Hülya Yalç›n’a
teflekkürü bir borç biliyorum.)

D‹P NOTLAR:

[1] Hz. Halid’in nafl›, vasiyeti üzerine,

savafl›l›rken, mücahitler taraf›ndan kente

mümkün oldu¤u kadar yaklaflt›r›l›p, bu

günkü Eyüp s›n›rlar› içinde, kale dibine ya-

k›n bir yere defnedilmifltir. Yezid bin Muavi-

ye taraf›ndan mezar›n üzerindeki toprak

çi¤nenerek kaybedilmek istenmifltir. Ancak
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Romal›lar taraf›ndan Arap ordusuna ait

önemli bir zat›n vefat› hissedilmifl, Roma

imparatoru taraf›ndan cenazenin defnine

müsaade edildi¤ine dair haber gönderilmifl,

‹stanbul’un fethine kadar Romal›lar, kendi

dini inançlar›na göre mezar› ziyaret ederek,

k›tl›k gibi felaket zamanlar›nda, ruhaniye-

tinden yard›m talep etmifllerdir. Vefat›ndan

yaklafl›k 807 sene sonra, ‹stanbul’un fethi-

ne kadar (H.857/M.1453) Romal›lar taraf›n-

dan korunan mezar, Fatih’in hocas› Akflem-

seddin taraf›ndan bulunarak en eski Arapça

kufi yaz› ile “Hüvel kabr-ü Eyyüb el Ensari”

ibaresi yaz›l› tafl ortaya ç›kart›lm›flt›r. Bah-

se konu tafl›n, fetihden sonra Fatih Sultan

Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan türbenin du-

var›nda as›rlarca durdu¤u bilinmektedir.

Hicazl› fieyh Abdülhaf›z bin Osmanilkari Et-

taifi, “Gilaül Kulüb ve Keflfül Kurub” isimli

eserinde H.1298/M.1894’de ‹stanbul’u ziya-

retinde bu tafl› türbenin duvar›nda gördü-

¤ünü anlatmaktad›r (1, s.42-43).

[2] ‹stanbul’un fethinden sonra k›l›ç ku-

flanma törenleri Hz Halid’in türbesinde ger-

çeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. Padiflahlara

kuflat›lan k›l›ç hep ayn› k›l›ç olmam›fl, baz›-

lar› Hz. Peygamber’in, baz›lar› Hz. Ömer’in,

baz›lar› Yavuz Sultan Selim’in k›l›çlar›n› ku-

flanm›fllard›r. K›l›c› da genellikle Çelebi

Efendi, nakibüleflref veya fleyhülislam ku-

flat›rd›. Örne¤in Sultan IV. Murad’a asr›n

büyük fleyhlerinden Aziz Mahmud Hüdai

Efendi k›l›ç kuflatm›fld›r.

[3] Eyüp’ün geçmiflte oluflan sosyal,

kültürel yaflam›n›n zenginli¤i ve ihtiflam› bu

mezar tafllar›nda okunmaktad›r. Osmanl› –

Türk hat, tafl, ifllemecili¤i sanat›, türbe mi-

marisi ve bezemelerin en seçkin örnekleri-

ne, kuruldu¤undan bu yana padiflah, padi-

flah eflleri, çocuklar› dahil, devrinin ileri ge-

lenleri ve devlet ricalinin gömülü oldu¤u bu

mezar ve yap›tlarda, kitabelerinde rastlan-

maktad›r. Eyüp bu aç›dan da sanat ve kültü-

rü, ölüm ile yaflam› geçmiflten günümüze iç

içe ve bir arada yaflatan, ölüme ürkmeden

yaklaflt›ran dingin bir huzur ortam› sun-

maktad›r. 

Eyüp’ün, yaflam  ile ölümü bir arada ve

iç içe sunan ancak yaratt›¤› uhrevi dingin

ortam ile ölüme ürkmeden yaklaflt›ran at-

mosferi Eyüp’ü ziyaret eden yabanc›lar› dai-

ma etkilemifltir ve seyahatnamelerinde bu-

nu dile getirmifllerdir. Afla¤›da Edmondo de

Amicis’in ‹stanbul ile ile ilgili kitab›ndan, bu

konuya iliflkin k›sa bir al›nt› verilmifltir.

“Ya Eyüp mezarl›¤› nas›l unutulur? Ora-

ya bir akflam gurub vaktinde gittik ve haf›-

zamda hep o gün gördü¤üm gibi, güneflin

son ›fl›klar›yla ayd›nlanm›fl olarak kald›. Ha-

fif bir kay›k bizi Haliç’in nihayetine götürdü

ve Osmanl›lar›n ‘mukaddes toprak’›na iki

yan› kabirlerle çevrilmifl pek meyilli bir yol-

dan ç›kt›k. Bu saatte, bütün gün mezarlar-

da çal›flan ve büyük kabristan› çekiç darbe-

lerinin sesiyle dolduran tafl yontucular› b›-

rak›p gitmifllerdi. … Karfl› sahil tepelerin-

den ve Haliç’in bütün koylar›ndan birçok

defa p›r›l p›r›l kubbelerini ve narin minare-

lerini gördü¤üm o esrarl› Eyüp Camii’ne

heyecan içinde vas›l olduk. … Camiin etra-

f›nda, ulu a¤açlar›n alt›nda, çiçeklerle çev-

rilmifl, mermerler ve yald›zl› arabeskler ile

par›ldayan, gösteriflli kitabelerle süslenmifl

sultan, vezir ve saray büyüklerinin türbeleri

yükselir. … Bu, fevkalade bir sessizli¤e gö-

mülmüfl aristokratik bir mahalle gibi,uhre-

vi bir hüzünle beraber dünyevi bir hürmet

hissini ilham eden bembeyaz, gölgeli ve fla-

hane güzelli¤e sahip bir mezar flehridir.

Mezarl›k bahçelerindeki yeflilli¤in çelenkler

ve demetler halinde sarkt›¤› ve üzerinden

akasya, mefle, mersin dallar›n›n yükseldi¤i

beyaz duvarlar›n ve parmakl›klar›n içine

geçiyor ve türbelerin kemerli pencerelerini

örten yald›zl› demir dantellerin aras›ndan,

tatl› bir ziya içinde, a¤açlar›n yeflil gölgele-

riyle boyanm›fl mermer lahitler görüyoruz.

‹stanbul’un baflka hiçbir yerinde, ölüm tas-

virini güzellefltiren ve korkmadan seyretti-

ren Müslüman sanat› bu kadar zarafetle
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gözler önüne serilmez. Dudaklarda hem

dua hem tebessüm uyand›ran hüzün ve za-

rafet dolu bir kabristan, bir saray, bir bah-

çe, bir mabettir bu. Her tarafta, as›rl›k sel-

vilerin gölgeledi¤i, içinden y›lankavi yollar›n

geçti¤i, sulara dalmak için yol boyunca top-

lan›yormufl gibi gelen mezar tafllar›yla be-

yazlaflm›fl mezarl›klar uzan›r. Birçok ka-

ranl›k köfleden,çal›lar› aralay›nca sa¤ kolda

birbirinden ayr› bir s›ra mavimsi flehir gibi

görünen uzaklardaki ‹stanbul; afla¤›da, gü-

neflin son ›fl›¤›n›n parlad›¤› Alt›n boynuz,

karfl›da Sütlüce, Hal›c›o¤lu, Piripafla, Has-

köy semtleri ve daha uzakta bu dünyan›n

renklerine benzemeyen belirsiz ve ölgün

sonsuz bir renk tatl›l›¤› içinde kaybolmufl

büyük Kas›mpafla semti ve hayal meyal Ga-

lata görülür” [7, s.444-451].

[4] Orhan Bey'in, Bursa'n›n iç kalesinde

bir saray› vard›. Fatih devrine kadar gelen

Osmanl› hükümdarlar› taraf›ndan kullan›-

lan Bursa saray›ndan Evliya Çelebi de bah-

setmekte, ancak saray›n bu hükümdardan

sonra ra¤bet görmedi¤ini, sadece muhaf›z

bostanc›lar›n›n burada bulundu¤unu kay-

detmektedir. Ancak, Bursa …….. tarihinde

büyük bir yang›n ve depreme maruz kald›¤›

için, Evliya Çelebi'nin bahsetti¤i saray›n,

Orhan Bey devrinden kalan bina olmad›¤›

söylenebilir. Ayr›ca 1402'deki Ankara Mu-

harebesi'nden sonra Bursa'n›n maruz kal-

d›¤› Mo¤ol istilas› esnas›ndaki yang›n ve

ya¤malamalar da düflünülecek olursa Or-

han Bey döneminden XVII. asra pek fazla bir

fleyin kalmayaca¤› kanaatine var›labilir. 

Bursa saray› hakk›nda bilinenler pek

fazla de¤ildir. Teflkilat ve iç taksimat› ise

hemen hemen hiç bilinmemektedir. Sade-

ce, muhafazas› için kap›c›lar›n›n, muhtelif

hizmetler için iç halk›n›n ikamet etti¤i k›-

s›mlar ile harem k›sm›n›n bulundu¤u söyle-

nebilir. Edirne'nin fethinden sonra da Bursa

bir müddet daha devlet merkezi olmakta

devam etmiflti. 

Bilindi¤i gibi Rumeli fetihlerinin baflla-

d›¤› s›ralarda Osmanl› Devleti'nin merkezi

Bursa idi. Edirne'nin fethinden sonra da bu-

ras› hemen terk edilmedi. Bununla beraber

Edirne'de ilk saray›n Murad Hüdavendigâr

(I. Murad) taraf›ndan H. 767 (M. 1365) y›l›n-

da yapt›r›ld›¤› ve yerinin de bugünkü Selimi-

ye Camii'nin bulundu¤u yüksek yerde veya

yak›n›nda oldu¤u ileri sürülmektedir. Evliya

Çelebi, kendi zaman›nda bu saray›n bulun-

du¤unu ve Musa Çelebi taraf›ndan etraf›n›n

bir duvarla çevrilmifl oldu¤unu bildirir. Yine

onun yazd›¤›na göre, Kanunî Sultan Süley-

man da bu saray› tamir ettirmifl ve acemi

o¤lanlar›na tahsis etmifltir. Bu eski saray-

dan günümüze kadar bir iz kalmamakla be-

raber, Selimiye Camii'nin üst taraf›ndaki

Saray Hamam› denilen Çifte Hamam hara-

besinin bu saraya ait hamam›n kal›nt›s› ol-

du¤u kabul edilmektedir. 

Edirne saraylar›n›n en meflhuru, Hün-

kârbahçesi Saray› denilen Yeni Saray olup

burada harem daireleri ile saray teflkilat›na

ait di¤er bölümler vard›. Yine Evliya Çele-

bi'nin kayd›na göre önceleri koru halinde

bulunan bu yer, Sultan I. Murad taraf›ndan

imar edilmifl, fakat Sultan II. Murad, Tunca

nehrinin kenar›nda bulunan bu mevkii

köflklerle süslemiflti. Kendisinden sonra

gelenler de buraya ilaveler yaparak Kanunî

zaman›nda mükellef bir hale getirmifllerdi. 

‹stanbul'un fethinden üç y›l sonra, yani

1457 senesinde Edirne flehri büyük bir yan-

g›n sonunda tamamen büyük ölçüde yok ol-

mufl, bu arada saray da yang›ndan zarar

görmüfltü. fiehrin yeniden imar› s›ras›nda,

Fâtih'in emri ile Hünkârbahçesi Saray› diye

an›lan yerde infla edilen sarayda alt› bin iç

o¤lan› ile befl yüz civar›nda bostanc› vazife

görüyordu. ‹ç o¤lanlar›, Topkap› Saray›'nda

oldu¤u gibi muhtelif ko¤ufllar halindeydiler.

Bostanc›lar hem Edirne saray› bahçelerine

hem de Edirne'de bulunan Mamak, Çömlek

ve Mesihpafla bahçelerine bak›yorlard›. Ay-

r›ca Edirne Bostanc›bafl›s›n›n idaresinde

flehrin inzibat iflleri ile de meflgul oluyorlar-

d›. Hükümdarlar, ‹stanbul'da ikamete bafl-
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lamadan önce Edirne saray›nda, muhaf›z

kap›c›lar ve kap›c›bafl›lar vard›. Bunlar son-

radan kald›r›lm›fllar, onlar›n yerine bostan-

c›lar bakmaya bafllam›fllard›. Edirne sara-

y›ndaki iç o¤lanlar›n k›demlileri, üç senede

bir ‹stanbul'daki yeni saray›n Enderûn k›s-

m›na veya kap› kulu süvari ocaklar›na veri-

lirlerdi. Keza Bostanc›lar da zaman› gelince

k›demlerine göre Yeniçeri, Sipahi veya Mü-

teferrika olurlard›. 

Edirne saray› da ‹stanbul'daki yeni sa-

rayda oldu¤u gibi Enderûn, Birûn ve Harem

k›s›mlar›ndan meydana geliyordu (10). 

[5]  Osmanl› Devleti'nin kurulufl döne-

minde, devletin ekonomik, sosyal ve askerî

geliflmesinde önemli derecede rol oynayan

etkenlerden birisi de toprak sistemidir. Bu

sistemin geliflmesi ile ilgili kurumlar, dev-

lete bir dinamizm veriyordu. Bu sebepledir

ki ortadan kalk›p tarihe mal olufluna kadar

toprak, bu devletin hayat›nda önemli bir rol

oynam›flt›r.

Bir toplumun, devlet olabilmesi için, ba-

z› özellikleri tafl›mas› gerekir. Toprak (ülke)

bu özelliklerin bafl›nda gelmektedir. Çünkü

her ba¤›ms›z devletin, hak ve selahiyetleri-

ni, mutlak surette kullanabildi¤i, belirli s›-

n›rlarla tespit ve tayin edilmifl bulunan co¤-

rafî bir toprak parças› diye tarif edilen "ül-

ke" kavram›, ancak belli bir topra¤a sahip

olmakla mümkün olabilir.

‹slâm öncesi Türklerin yaflam›nda top-

rak, biri fertlerin di¤eri de toplumun olmak

üzere iki k›sma ayr›l›yordu. ‹slâm öncesi

Türk devletlerinin, k›smen yerleflik de olsa,

göçebe hayat tarz› ve ananelerine göre bir

mülkiyet anlay›fl›na sahip olduklar› bilin-

mektedir. Hayvanlar›na otlak vazifesi gör-

mesinden dolay› göçebeler için topra¤›n

önemi büyüktü. Eski Türklerde otlaklar,

fertlerin de¤il, kabile veya cemaatlerin

mülkiyetinde bulunuyordu. 

Türklerin ‹slâm'› kabul edip ‹slâm me-

deniyeti içindeki yerlerini almalar›ndan

sonra, do¤al olarak, dinî, ekonomik ve sos-

yal hayatlar›nda ‹slam’›n getirdi¤i baz› ku-

rallar nedeni ile de¤ifliklikler meydana gel-

mifltir. Dolay›s›yla, Müslüman Türkler, her

konuda oldu¤u gibi toprak hukuku ve idare-

si bak›m›ndan da ‹slâmî prensiplere ba¤l›

kalm›fllard›r. ‹slâmi toplumlardaki toprak

hukuku ile ilgilenenler, tarihî aç›dan bu sis-

temi dört ana devreye ay›rm›fllard›r. Bun-

lar; ‹slamiyet’in bafllang›c›ndan Hz. Ömer'in

halifeli¤i dönemine kadar olan devre; Hz.

Ömer devri; Abbasi ve Selçuklu devri; Os-

manl› devri olarak ayr›lm›flt›r.

‹slâm medeniyeti içerisinde Osmanl›

toprak uygulamas›, gerçekten toprak huku-

ku bak›m›ndan büyük bir önem arz eder.

Osmanl›lar, toprak konusunda da kendisin-

den önceki Müslüman devletlerin tatbika-

t›ndan istifade etmifllerdir. Devlet, henüz

bir beylik durumunda oldu¤u zaman bile,

‹slâmî bir sistemin yerleflmesi için çal›fl›l›-

yordu. Bunun içindir ki bu Müslüman un-

surlar (göçlerle gelen ve uçlarda yasayan

göçebe Müslüman Türkler) Osmanl› Beyli-

¤i'ni siyasî ve kültürel aç›dan, klasik ‹slâm

geleneklerinin ihyas›n› hedef tutan bir dev-

let olmaya do¤ru gelifltirmifltir. 

‹slâm âleminde bir gelenek olarak, Os-

manl›lardan önceki Müslüman devletlerde

ve özellikle Büyük Selçuklularda görülen

ikta sistemi, Büyük Selçuklulardan sonra

gelen bütün Türk ‹slâm devletlerinde uygu-

lanm›flt›r.

Selçuklular›n, askerî mukataalar ihdas

etmeleri, hanedan›n, kendi bafll›ca dayana-

¤› olan Türk unsuruna mensup kütleleri ya-

banc› bölgelerde yerlefltirmek, onlara hem

toprak vermek hem de lüzumunda askerî

bir kuvvet olarak faydalanmak fikrinden

do¤mufltur. Bu suretle yavafl yavafl topra¤a

ba¤lanan göçebeler, hem bir kar›fl›kl›k un-

suru olmaktan ç›k›yor, hem de devlete kuv-

vetli bir askerî dayanak teflkil ediyorlard›.

Bu usulün önemi ve yarar›, bilhassa Bi-

zans'tan zapt edilen yeni bölgelerde daha

aç›k bir flekilde görünmüfltür. K›smen

harplerde ve fetihlerde imha veya esir edi-
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len ve k›smen de yerlerinde b›rak›lan yerli

ahaliden kalan genifl Anadolu topraklar›,

Selçuklular›n takip ettikleri ikta sistemi sa-

yesinde yavafl yavafl Türkleflmifltir.

Osmanl›lar›n, kendilerinden önceki

Müslüman Türk devletlerinden al›p ustaca

tatbik ettikleri t›mar sistemi, Osman Gazi

ile bafllar. Osman Gazi, zapt etti¤i bütün

yerleri t›mar olarak silah arkadafllar› ile as-

kerlerine veriyordu. ‹taat eden yerli halk› da

yerinde b›rak›yordu. Hatta, arkadafllar›ndan

baz›lar›n›n uysal ve itaat eden ahaliyi her-

hangi bir sebeple yerlerinden kaç›rmalar›-

na da engel oluyordu.

T›mar (Dirlik) sistemi, devlete ait mîrî

arazinin, savafllarda yararl›l›¤› görülen, ka-

le yap›m ve tamirinde bulunan, devlete hiz-

met eden mücahitlere, askerlere ve di¤er

baz› hizmet erbab›na da¤›t›larak, bu kimse-

lerin, kendilerine verilen araziye ait örfî ve

ser'î vergileri toplamas› fleklinde belirlene-

bilir. Topra¤›n "rakabe" denilen ç›plak mül-

kiyeti devlete, kullanma ve yararlanma

hakk› t›mar sahibine aittir. Daha önce de te-

mas edildi¤i gibi toprak üzerindeki bu hak,

babadan o¤ula intikal etmekte, ancak t›mar

sahibinin topra¤› satmas›, hibe etmesi, ba-

¤›fllamas›, rehine koymas› veya miras ola-

rak intikal ettirmesi mümkün de¤ildir.

Osmanl› Devleti'nde, mirî arazi rejimi-

nin sonucu olarak t›mar (dirlik) ad› verilen

bir sistem ortaya ç›km›flt›r. Bu, daha önceki

Müslüman devletlerdeki "Ikta" sistemi ile

ayn› olmakla birlikte ona göre biraz daha

geliflmifltir. Osman Gazi'nin fetihleri ile or-

taya ç›kt›¤›n› daha önce gördü¤ümüz bu uy-

gulama, I. Murat döneminde teflkilâtl› ve

sistemli bir kurum haline gelmifl, Önceleri

t›mar ve has diye ikiye ayr›lan dirliklere bu

devirde Kara Timurtafl Pafla yard›m›yla

"zeâmet" diye malî yönde ikinci derecede

bulunan bir k›s›m daha ilave edilmifltir.

Devlette, büyük bir fonksiyonu bulunan

t›mar sistemi, Osmanl› toprak rejiminin te-

melini teflkil ediyordu. Zira bu toplumda

ekonomik, sosyal, askerî ve idarî teflkilâtla-

r›n tamam› büyük ölçüde toprak ekonomisi-

ne dayanmaktayd›. Toplum hayat›nda en

küçük vazife sahibinden, devletin en üst ka-

demesinde bulunan hükümdara var›ncaya

kadar hemen hemen bütün sosyal gruplar,

geçimlerini toprak ürünleri ile sa¤l›yorlar-

d›.

Selçuklu uygulamas›nda; Sebepsiz yere

hiç kimsenin t›mar› elinden al›namaz; T›-

mar sahibinin ölümü halinde t›mar› o¤luna

intikal eder; O¤ul sefere gidemeyecek ka-

dar küçükse, harbe gidecek yafla gelinceye

kadar onun yerine hizmetkârlar› sefere gi-

deceklerdir; fleklindedir.

Anadolu'da, Osman Gazi ile bafllayan t›-

mar sistemi, ondan sonra gelen torunlar›

taraf›ndan devam ettirilmifltir. Gerçekten

de Orhan Gazi zaman›nda t›mar tevcihlerine

dair birçok tarihî kay›t bulunmaktad›r. Ayr›-

ca gazilerin yani t›mar erlerinin yeni zapt

edilen yerlere yerlefltirildi¤i hakk›ndaki ri-

vayetler de t›marlar›n askerî özellik ve ma-

hiyetlerini daha iyi anlamam›za vesile ol-

mufltur. Hatta t›marlarda bulunan yerli halk

da zaman zaman sipahilerle birlikte kendi

din kardefllerine karfl› harplere kat›l›yorlar-

d›. Rumeli fetihleri bafllay›nca t›mar sistemi

oralarda da uygulanmaya bafllad› (Gelibolu

havalisinin Yakub Ece ile Gazi Faz›l'a t›mar

olarak verildi¤i ilk tarihî kaynaklarda belir-

tilmektedir.). Sultan I. Murad döneminde

Rumeli fütuhat› önem kazan›nca Anado-

lu'dan pek çok halk ve baz› Türk afliretleri

oradan al›n›p Rumeli'de iskan ettirildiler.

Bu yeni gelenlerin geçimlerini sa¤lamak

için onlara toprak tahsis edilmesi gereki-

yordu. Bu durum sebebiyle, t›mar sistemi

daha da yayg›nl›k kazanmaya bafllam›flt›r.

Yukar›da bahsedildi¤i gibi, bafllang›çta

"Has" ile "T›mar" fleklinde ikiye ayr›lm›fl

olan birlikler, I. Murad döneminde yeni bir

kategorinin kat›lmas› ile üç k›sma ayr›lm›fl-

lard›r. Rumeli Beylerbeyi Lala fiahin Pafla

ölünce, onun yerine Kara Alio¤lu Kara Ti-

murtafl Pafla beylerbeyi olmufltur. Dirlikleri

yeniden düzenlemek isteyen Kara Timurtafl
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Pafla, "Has" ile "T›mar" aras›nda "Zeâmet"

ad› ile yeni bir derece ihdas etmifltir. Kade-

meli bir geliflme takip eden bu toprak siste-

mi, topra¤›n mülkiyet haklar› ile ilgili de¤il-

dir. Böylece rakabesi (possesio) devlet elin-

de al›konulmufl topraklar rejimi, Osmanl›

Devleti'nde en genifl ölçüde ve en serbest

bir flekilde tatbik edilebilmifltir. Bu rejimde,

topra¤›n kullan›m› kendisine b›rak›lan s›n›f,

topra¤› fiilen iflleyen reâyâd›r.Ancak, Os-

manl› reâyas›n›n sahip bulundu¤u haklar,

Avrupa'daki "Serf'lerin sahip oldu¤u haklar

ile mukayese edilemeyecek kadar daha

medenî, daha insanî ve daha geliflmifltir.

Serflerin içinde bulundu¤u bu duruma kar-

fl›l›k Osmanl› reâyâs› hür insanlard›. Onlar,

her türlü hukukî statüye sahiptirler. Bu se-

bepledir ki, Avrupa feodal toplum yap›s›nda

görülen köylü isyan ve ihtilallerine, son de-

rece kar›fl›k dinî ve sosyal gruplar› bünye-

sinde toplayan Osmanl› Devleti'nde tarihin

hiç bir döneminde rastlanmaz. S›n›f teflek-

kül ve kavgas›na zemin haz›rlamayan Os-

manl› toplum yap›s›, baflka toplumlarla mu-

kayesesi mümkün olmayan sosyal bir özel-

lik arz eder. Bat› insan›n›n yüzy›llar boyu

sürdürdü¤ü s›n›f mücadelesini ve kölelik-

ten kurtulma savafl›n›n izlerini Türk sosyal

hayat›nda görmek mümkün de¤ildir.

Osmanl› Devleti kuruldu¤u ve daha son-

ra fethetti¤i memleketlerde, bir çeflit top-

rak köleli¤inin mevcut oldu¤u düzensiz bir

derebeylik nizam› ile kars›laflm›flt›r. Bu ni-

zam›n, toprak münasebetlerinde sebep ola-

ca¤› düzensizlikleri önlemek için mevcut

toprak düzenine süratle müdahale etmifl,

topra¤a dayanan asalete son vermek sure-

tiyle, topra¤› iflleyenleri serf olmaktan ç›-

karm›fl, derebeylik yerine t›mar sistemini,

serf yerine t›mar sahibi olan sipahi ile ara-

lar›nda sadece akdî bir münasebet bulu-

nan, bir çeflit aynî hak sahibi kirac›ya ben-

zer toprak mutasarr›flar›n› ikame etmifltir.

Böyle bir toprak düzeni ise topra¤›n mülki-

yetinin devlette olmas›yla mümkündür. Do-

lay›s›yla Osmanl› hükümdarlar›, ‹slâm fe-

tihlerinin bafllang›c›nda oldu¤u gibi, fethe-

dilen topraklar›n bir k›sm›n›n mülkiyetini

halka b›rak›rken, bir k›sm›n›n rakabesini

hazine için al›koymufl ve sadece tasarruf

hakk›n› halka vermifltir.

Bafllang›çta, arazinin mülk ve mirî ola-

rak ikiye ayr›ld›¤› Osmanl› Devleti'nde, daha

sonra arazinin tamam›na yak›n bir k›sm›

mirî rejime tabi tutulmufltur. 

Devlet, reâyân›n elindeki topra¤›n miras

yolu ile parçalanmas›, serbest al›flverifl

usûlü ile gelifligüzel sahip de¤ifltirmesi ve

borç için haciz edilmesi gibi sebepler ile

müstakil küçük köylü iflletmelerinin mev-

cudiyetini tehlikeye düflüren muameleleri

önleyici hükümler koymufltur. Bu yüzden

kanunnâmelerde "yer beyliktir, yerde bey'u

sira ve hibe ve miras vesair tasarrufat

fler'an ve örfen memnudur.” Denilmektedir

(10).

[6]  Bir de Yeniçeri Oca¤›n›n acemileri
vard›r; asl›nda bunlara iç o¤lan› dense de,
bunlar› Saraydakilerden ay›rmak için fiadi
ad› verilmektedir (10).

[7]  ‹smihan Sultan, H. 993 (1585)  tari-
hinde lo¤usa döfle¤inde vefat etmifltir. Kab-
ri, babas›n›n Ayasofya camii avlusundaki
türbesindedir (19, s.
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Keflfolub zulmette nur a mâ iken oldum basîr

Nefl 'et-i eflyâ göründü nefl 'e-yi vahdet bana

Osman Kemâlî

EYÜP: TÜRKLER‹N ÖLÜM 
fiEHR‹

Yahya Kemal, Eyüp'ü "Türklerin
ölüm flehri" olarak nitelendirir. Çünkü
burada baflta Ebâ Eyyub el- Ensârî ol-
mak üzere, Fetih sevdal›lar›n›n maka-
m› vard›r. ‹stanbul sevdas› u¤runa bu-
ralara gelip flehitlik makam›na yükse-
len bu bahtiyarlardan baflka, Eyüp, me-
zarl›¤›, türbeleri ve hazirelerinde Türk
irfan›na, ilim ve sanat›na, sosyal ve ik-
tisadi hayat›na yön veren daha nice bü-
yük ruha ev sahipli¤i yapmaktad›r. Bu
bak›mdan Eyüp, "ölüm flehridir"; ölüm,
servi ve çini flehridir1.

Ölüm, bizim için, ayr›l›¤› ifade eden
so¤uk bir kelimedir. Ama suf›nin gö-
zünden bak›nca, bir kavuflma ve bir ye-
niden do¤ufltur. Bu kavuflma, tabii ve
irfanî flekilde cereyan eder. Tabii ölüm,
ruhun ten kafesinden kurtulup vatan-›
aslîye uçmas›d›r. Bu yüzden Yunus'un
dilinde cennet, "uçmak"t›r. ‹rfânî ölüm
ise, ten kafesindeki ruhu uyand›rmak-
t›r2. Ruh uyanacak ki, kendi serenca-
m›nı okusun, geldi¤i yeri hat›rlas›n ve
oraya dönüflün hayalini kursun. Bu
uyanma, ayd›nlanma ve kalp sükûnuna
kavuflmufl bir kâmilin huzurunda cere-

yan eden bir ahlak e¤itimi, bir varl›k bi-
lincine ulaflma süreci ve nihayet tecrü-
bî bir bilgiye ulaflmakt›r. Bu bak›mdan
Eyüp, hem vatan-› aslîye uçanlar›n ma-
kam›, hem de sönük ç›ra¤lar›n uyand›-
r›ld›¤› önemli bir mistik uyan›fl mahalli-
dir. Yahya Kemal de bu uyan›fltan bah-
sediyor.

Bu tebli¤de aslen ‹stanbullu olma-
yan, taflradan gelip burada ayd›nl›¤a
kavuflan ve nihayet yine bu huzur ada-
s›nda ebedî makâm›na uçan bir kâmil
insân›n serüveni anlat›lacakt›r. Eyüp'te
sükûna eren bu ruh, tasavvuf fliirinin
ça¤›m›zda en önemli temsilcilerinden
biri olan Osman Kemâlî'dir. Aslen Er-
zurumlu olan Osman Kemâlî, fliirlerin-
de, ailesi, içine do¤du¤u köy ortam›n-
dan bafllayarak sosyal ve kültürel mu-
hitine iliflkin bilgiler vermektedir. Bu
bak›mdan onun otobiyografisine iliflkin
asgari bilgileri, okuyucusuyla paylaflt›-
¤›n› söylemek mümkündür. Bununla
birlikte hakk›nda ilk derli toplu çal›fl-
may›, Baha Do¤ramac› Beyefendi, bu
fliirleri de göz önünde bulundurarak,
bizzat Kemâlî Efendinin kendinden ve
kardefli Halit Efendiden müteaddit de-
falar dinledi¤ini söyledi¤i hat›ralardan
yola ç›karak yapm›flt›r3. Do¤ramac›'nın
bu eseri, daha sonraki araflt›rmalara
kaynakl›k etmifltir4. Biz de burada
Onun Aflk S›z›nt›lar› isimli seçme fliirle-
rinden oluflan kitaptan yola ç›karak, k›-
saca hayat›n› ve fliirlerinde ele ald›¤›
bir temel konuyu dikkatlere arz edece-
¤iz. Burada iki amac›m›z var: ‹lkin genç
araflt›rmac›lar›m›z›n dikkatlerini Os-
man Kemâlî'ye çekmek, ikincisi, günü-
müzde de tasavvuf düflüncesinin ince-
liklerinin, o anlafl›lmas› güç temel na-
zariyelerinin bir ça¤dafl›m›z taraf›ndan
anlafl›l›r bir biçimde sunulabildi¤ini
göstermek.
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bul, 1987.

4 Örnek olarak Bkz.:
Hasan Ali Kas›r, Erzurum
fiairleri, ‹stanbul, 1999,
154-163.

Yahya Kemal Beyatl›
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ERZURUM'DAN 
EYÜPSULTAN'A BÎR SEYYAH

Osman Kemâlî, 1862 y›l›nda Erzu-
rum'un Pasinler ilçesine ba¤l› Gül-
köy'de 1862 y›l›nda dünyaya gelmifltir.
Daha küçük bir bebekken, hayat›nın yö-
nünü de¤ifltirecek bir olayla karfl›lafl-
m›flt›r; çiçek hastal›¤› geçirmifl ve ken-
di ifadesiyle daha etraf›ndaki renga-
renk güzellikleri fark edemeden "ka-
ranl›¤a düflmüfltür".

Erzurum âfl›klar diyar›d›r. O so¤uk
iklimin çocuklar›, içinde bulunduklar›
co¤rafyan›n bahfletti¤i dondurucu so-
¤u¤a mukabele sadedinde olsa gerek,
aflk derdine düflmüfllerdir. Kad› Da-
rîr'den bafllamak üzere, Nef’î, Erzu-
rumlu ‹brahim Hakk› ve Avlarl› Efe'ye
do¤ru gelen çizgide belirgin olan temel
husus budur: Aflk! Kemâlî, biraz da
hemflerisi Darîrî'ye benzer.

Henüz küçük yaflta, "görmeden bir
yâre gönül ba¤lar", bu âhû gözlünün
yakt›¤› aflk atefliyle yanmaya bafllar.
Biryandan hem bu ateflten fazlaca bizar
olmamak için çaba sarf ederken, öte
taraftan da ilim tahsil etmifltir. Kur'an›
h›fzetmifl, k›raat ilmiyle ve temel dinî
ilimlerle meflgul olmufltur. Diyor ki,
"rahata ermek için ilim ö¤ren dediler,
oysa ö¤rendikçe mihnetim de artt›." ‹n-

san ayd›nland›kça, karanl›¤›n fark›na
daha çok var›yor. Kemâlî'nin Erzu-
rum'da üzerinde etkisi olan üç önemli
kifli var. Bunlardan ilki, haf›zl›k ve k›ra-
at hocas› Yeflil ‹mam diye an›lan fiey-
hü’l- Kurrâ Seyyid Mustafa Efendi d›r.
‹kincisi ise, kendisine hem Arapça ve
Farsça ö¤reten hem de dini ilimleri ve-
ren fieyh Ahmed-i Taflkesân'd›r. Üçün-
cü flahsiyet ise, sohbetlerinde buluna-
rak kendisinden ilk tasavvuf nefleyi tat-
t›¤› Kola¤as› Ali R›za Efendidir. Bu üç
flahsiyetin oluflturdu¤u ilim ve irfan
muhitinden beslenerek belirli bir sevi-
yeye ulaflm›flt›r. Aflk derdi de onun gö-
nül gözünü açm›flt›r. Bu yüzden as›l ö¤-
retmenin aflk oldu¤una iflaret ediyor.
Çocuklu¤umda bir pîr-i muhterem
Bana ders verirdi san›rd›m dedem
Me¤er o aflk imifl görsem de bilmem
Ayr›lmazd›m onun nakîri idim

Nakîr, pek küçük, ehemmiyetsiz
fley; hurma çekirde¤inin arkas›ndaki
beyaz çukur gibi anlamlara geliyor. Bu-
rada Kemâlî, yafll› bir ö¤retmen olarak
nitelendirdi¤i aflk›n peflinden ay›lmad›-
¤›nı söylüyor. Aflk onun gönül gözünü,
can gözünü açm›flt›r... Bu gözü aç›lan
insan yerinde durabilir mi? Hay›r dura-
mam›fl, yeni bir keflif, yeni bir bak›fl
için, her dem hayretini art›rmak niye-
tiyle seyahate ç›km›flt›r. Gezdi¤i yerleri
fliirlerinden yola ç›karak tespit etmek
mümkündür: Diyarbak›r, Musul, Ba¤-
dat, Necef, Kerbelâ, Haleb, Konya, ‹s-
tanbul ve Selanik. fiiirlerinden bir k›s-
m›n› bu yolculukta söylemifltir. Onun
mersiyeleri, Necef ve Kerbelâ topra-
¤›nda söylenmifltir.
Cihân›n sâhibinden bir içim su 
k›skan›lm›fl âh!
F›rat a¤lar, Murat a¤lar, zemîn ü 
âsümân a¤lar.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp Sultan’da
Baba Haydarda

fieyhülislam
Teyyesi fieyh

Dairesi; 1966,
S.Ünver, ‹stan-

bul’dan bir
Demet. IBB.
yay. no. 33
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..
Belâ-y› Ehl-i Beyti yazma¤a imkân m›
var, asla!
Söz a¤lar, söyleyen a¤lar, kalem a¤lar,
yazan a¤lar.

U¤rad›¤› önemli duraklardan biri
K›ble-i âfl›kân olan Konya'd›r. Burada
Mevlana Dergâh›'nda Abdülvahit Çele-
bi'nin misafiri olarak kalm›flt›r. Kendi-
sine Mesnevî-hânl›k tevcih edilmifl ve
Sikke-i Mevlânâ giydirilmifltir. Nihayet
on bir y›l süren bu seyahatlerin son du-
ra¤› olan ‹stanbul'a 1901'de gelmifltir.
‹stanbul'da ilk durak yeri Râmi; burada
bostan bekçili¤i yapm›fl. Sonra onu Be-
yaz›t Camii avlusunda arzuhalci olarak
görüyoruz. Bilahere Fatih Camii'nde
Mesnevi okutuyor. Bir yandan da Ma-
nast›rl› ‹smail Hakk› Efendi’nin dersle-
rini takip ediyor.

Kab›na s›¤mayan bir ruh haliyle
karfl› karfl›yay›z... Coflkun akan bir ne-
hir. Akacak, ta ki denize kavuflup sükû-
na erene dek. Nitekim bir ara Selanik'e
gitti¤ini, orada halk› sohbetlerle bilgi-
lendirirken, Baflta Talat Pafla olmak
üzere ileri gelen baz› ‹ttihatç›larla ta-
n›flt›¤›n› görüyoruz. Oradan, Baha Do¤-
ramac›'n›n nakletti¤ine göre, tekrar is-
tanbul'a döndü¤ünde, Âmâlar Medre-
sesi fleyhli¤ine tayin edilecektir5. Baha
beyin Âmâlar Medresesi olarak nite-
lendirdi¤i kurum, Osman Kemâli’den
intikal eden hat›ra niteli¤indeki notlar-
dan yine kendi kitab›nda al›nt›lad›¤› bö-
lümden ö¤reniyoruz ki, bir imârettir6.
Nitekim ne Osman Nuri Ergin'in Türk
Ma’arif Tarihi, ne Mahmud Cevad'›n
Ma'ârif-i Umûmiye Nezâreti Tarihçe-i
Teflkilaât ve ‹crâât› (Matba-i Amire,
1338) ve ne de son dönemlerde Osman-
l› medreselerini konu edinen baz› ça-
l›flmalarda Amalar Medresesi diye bir

e¤itim kurumu bulunmaktad›r. Keza
‹stanbul Ansiklopedisinde de bu isimde
bir madde bulunmamaktad›r. Yaln›z
Ergin'in kitab›nda 1889'da Ticaret Mek-
tebi binas›nda kurulan bir Dilsizler ve
Körler mektebinden bahis vard›r7. An-
cak bu mektep de söz konusu isimle
an›lan medresenin devam› de¤ildir.
Dolay›s›yla bu bilgilerle bir Amalar
Medresesinden bahsedecek durumda
de¤iliz. Burada fleyh tabirinden yola ç›-
karak bu müessesenin, belki Miskinler
Tekkesi örne¤inde oldu¤u gibi, tasav-
vufi yönü olan bir e¤itim kurumu olabi-
lece¤i de ihtimal dahilindedir. Her ne
ise, biz Osman Kemâli Efendi 'nin ken-
di ifadesine dayanarak onun Amâlar
‹mâret’inde görev ald›¤›n› söyleyebili-
riz.

Bir ara Üsküdar'da özel olarak Me-
celle okutmufltur. Bu faaliyetlerle
meflgulken hakk›nda bilgimiz bulun-
mayan Fazlullah-› Rahîmî ile bir vesi-
leyle Eyüp'e gelecek ve burada fieyh
Murad Tekkesinde Seyyid Abdulkâdir-i
Belhî’yi görerek onun huzurunda sahil-
i selamete kavuflacak ve sükûna ere-
cektir8. Farsça tasavvufi eserler kale-
me alm›fl büyük bir rehber olan Abdul-
kadir-i Belhî, senelerce oradan oraya
savrulan can gözü aç›k bu haf›z›n, haki-
kî aflka ermesine ve böylece mânâ âle-
minde menzil ve mertebeleri aflarak
kemâle ulaflmas›na ve tecellîlere maz-
har olarak irfân› bilgiyle ayd›nlanmas›-
na vesile olacakt›r.
Eyüp civar›nda buldum selâmet
Orada parlad› nûr-› hidâyet
‹mâm-› zemâna ettim inâbet
O ulu dergâh›n hasîri idim
Orada verildi cümle mevâhib
Orada kesildi her bir metâlib
Orada tamam oldu menzil merâtib
Yâkûb-› zaman›n beflîri idim

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

5 Aflk S›z›nt›lar›, 17.
6 Aflk S›z›nt›lar›, 18.
7 Bkz: O. Nuri Ergin,

Türk Maarif Tarihi, ffl-IV, ‹s-
tanbul, 1977, 1165-1175.

8 Baha bey, Kemâlî'nin
Belhî ile karfl›laflmas› ve
ona ba¤lanmas› hususunda
yine flairimize dayanarak bir
rüya aktar›r. BkzAflk S›z›nt›-
lar›, 20.
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Bu bak›mdan Eyüp, Erzurumlu Os-
man'› Kemâlî'ye dönüfltürüp, Eyüplü
erenler zümresine katan bir kimyaya
sahiptir. Yahya Kemâl'e dönersek,
"Türklerin ölüm flehri" olan Eyüp, insa-
n› kendi fark›ndal›¤›na ulaflt›r›yor. îrfa-
nî ölüm, iflte budur. Bu ölüm, bir olufl
kimyas›d›r; beni yeniden bana kavufltu-
rur.

Osman Kemâlî, Abdulkadir-i Bel-
hî'ye on sekiz y›l hizmet etti¤ini, bu sü-
re içerisinde onunla çok iyi bir iletiflim
kurdu¤unu, bu yak›nl›¤›n nerede ise
s›rdafll›k seviyesinde oldu¤unu söyle-
mektedir.
On sekiz y›l ettim ol pîre hizmet
Ah hizmetten büyük var m›d›r devlet
Her bir ahvâlime habîrdi hazret
Ben de her hâlinin habîri idim

Daha sonra Eyüp'te Niflanc› Mahal-
lesi'ne yerleflerek, burada bir yandan
ilmi faaliyetlerini sürdürürken öte ta-
raftan da irfânî sohbetleriyle ruhlar›
uyand›rm›flt›r. Bu bak›mdan son dö-
nem baz› hat›ra eserlerinde onun bu

sohbetlerinin izini sürmek mümkün-
dür. Mesela bu hat›ra türü eserlerden
biri olan Emine Çaykara'n›n Abud Yal›-
s›‘n›n Gölgesinde Melek Annem ve Ben
(‹stanbul, 2001)'de onun Bo¤aziçi yal›-
lar›n› irfanî sohbetleriyle ayd›nlatt›¤›n›
okuyoruz. Nitekim Kemâlî'de 1907'de
kurulan Selâmet-i Umûmiye Kulü-
bü'nün kurucular›ndan Dr. R›za Abu-
dun medhi sadedinde bir de fliir yaza-
cakt›r9. Bu iliflkileri, onun tesirini ve
sosyal muhitini ortaya koymak bak›-
m›ndan önemlidir. Dikkat edilirse ‹tti-
hat ve Terakki ve Selâmet-i Umûmiye
Kulübü çevresiyle bir tan›fl›kl›¤› var.
Bunun Cumhuriyet dönemindeki yans›-
malar›n› da incelemek gerekir. Kuflku-
suz o, siyasetle içli d›fll› de¤il; ama fliir-
lerinde ortaya ç›kt›¤› flekliyle, ki Çanak-
kale ve Kore için fliirler yazm›flt›r, millî
duyarl›l›¤› ve tarih bilinci üst seviyede-
dir.

Nihayet 5 Ocak 1954'de ten kafesin-
den kurtulmufl ve "Envâr-› bekâbil-
lâh"da s›r olmufltur10. Ne var ki,
Eyüp'te sükûna eren, uzunca bir dö-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

9 Ekz: Aflk S›z›nt›lar›,
57-59.

10 Aflk S›z›nt›lar›, 26.

Niflanca, fieyh Murat
Tekkesi Haziresi, 1977.

K.Zaim. Eyüp Beld.
Arflivinden
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nem burada yaflayan ve burada salas›
verilip namaz› k›l›nan Osman Kemâ-
lî'nin ebedî dinlenme mahalli Edirne
Kap› Mezarl›¤›ndad›r.

KASR-l D‹L TAHTINDA
Osman Kemâlî, daha çok sohbetleri,

Mesnevî ve Mecelle dersleriyle faaliyet
yapm›fl bir münevverdir. Bununla bir-
likte, ‹rfan S›z›nt›lar› ad›yla yay›nlanan
eserinde, temel dinî kavramlar› tasav-
vufî neflve ile izah eden bir düflünür
olarak da dikkat çekiyor. Ayr›ca bu ese-
re al›nmayan iki önemli risalesi daha
var: ‹rfan Meclisinden Hakikatler ve Ri-
câlü l-Gayb. Bu iki risale, onun tasavvuf
düflüncesini ortaya koymak bak›m›n-
dan önemlidir. Bu iki risalenin de, bel-
ki henüz ilim aleminin bilmedi¤i, aile
kütüphanesinin bir köflesinde unutul-
maya terkedilmifl daha baflka risaleleri
ve notlar› da vard›r; bütün bunlar bir
eserde toplanmal›d›r.

Osman Kemâlî, her ne kadar men-
sur risaleler kaleme alm›fl olsa da, da-
ha çok fliirleriyle an›l›r. Bu fliirlerinde,
bir yandan münâcaat, tevhid, na't, re-
gâibiyye, mü’cizât, mi’râciye, aflk, in-
san, gül gibi ledünnî konuları ele al›r-
ken, öte yandan da Çanakkale ve Kore
için yaz›lan milli-hamâsî duygulara ve
nihayet yafl-name türünde otobiyogra-
fik bilgilere, Dr. R›za Abut ve Tayyare
kazas›nda flehit olan Mücellâ Emir gibi
kiflilere rastlamak mümkündür. Bu ba-
k›mdan onun fliirleri, sûfî flairlerin di-
vân-› ilahiyat gelene¤inden biraz ayr›-
l›r. Bu da onun çok renkli bir kiflili¤e
sahip oldu¤unun iflareti olarak okuna-
bilir.

Onun düflünce âlemini burada ay-
r›nt›l› bir flekilde ele alma imkân›na sa-
hip olamasak da, fliirinde konu edilen
temel bir mefhumdan yola ç›karak k›sa

bir de¤erlendirme yapmak mümkün-
dür. Bir gazelinde, kasr-› dil taht› tâbi-
rini kullanmaktad›r. Dil, malum olun-
du¤u gibi gönüldür. Gönül, di¤er sûfî
flairlerimizde oldu¤u gibi, Kemâlî'nin
temel kavramlar›ndan biridir. Ama bu-
rada gönlü, Divan gelene¤inde de gö-
rüldü¤ü gibi, Tanp›nar'›n saray istiaresi
olarak nitelendirdi¤i flekilde, saray-
taht ve sultan üçgeniyle tan›mlamakta-
d›r. Gönül bir sarayd›r. Saray›n temel
rükünlerinden biri orada bir taht›n ol-
mas›d›r. Tamam, gönül saray›m›zda bir
tahtta vard›r. Ama bu tek bafl›na bir an-
lam ifade etmez. Çünkü saray teflrifat›,
gücü ve o gücü kullanan sultan›yla bir
anlam kazan›r. Bunun için o tahtta otu-
ran kim olacakt›r? Bu önemlidir. Ke-
mâlînin fliirlerinde, hep bu tahtt›n sahi-
bi konu edilmektedir. Bunun için onun
fliirlerinde ele ald›¤›, tasavvuf düflünce-
sinin varl›¤a yükledi¤i anlam, ahlakî
de¤erler manzûmesi ve bunlar›n kaza-
n›lmas› meselesi ve bilgi edinme yolla-
r›, aflk ve tecellî gibi temel konular›n
hepsi bu meyandad›r. Yani onun temel
konusu, gönül saray›ndaki taht›n sahi-
bini belirlemektir.

Burada belki flunu söyleyeceksiniz;
o taht›n sahibini bilmek bu kadar zor
mu? Her halde zor olmal›. Kemâlî, bu
bilmenin, her fleyden önce bir varl›k ve
ahlak bilgisi oldu¤una iflaret ediyor.
Kasr-› dil taht›nda senden gayr› sultan
istemem
Hâk-i pâyinde gubâr›m can u canan is-
temem

Varl›¤›m sensin, senindir benli¤im,
sensin ne var
Çün vücûdundur vücûdum gayr-› irfân
istemem

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Varl›k meselesini iflledi¤i bir fliirin-
de, "ben neyim, bilmek nedir?" sorula-
r›n› yöneltiyor. Bu soru, tarih boyunca,
varl›¤›n mânâ ve mâhiyetini kavramak
isteyen düflünürler taraf›ndan sorula
gelen temel bir sorudur. Kemâlî de bu
soruyu soruyor; ancak bu sorunun ma-
hiyetini idrakin zorlu¤una da dikkat çe-
kiyor.
Ben neyim, bilmek nedir tefhime 
kudret kalmad›
Oldu dil pâmâl-i aflk teybîne takat 
kalmad›

Soru bununla kalm›yor; fiiller ve hakîkî
özne meselesine yöneliyor.
El, ayak, dil, göz, kulak ifller fakat faili
kim
Ya bu ten ne, cân nedir, fikr-i irâdet
kalmad›.

Bilindi¤i gibi, bu sorulara felsefenin,
kelâm›n ve tasavvufun farkl› farkl› ce-
vaplar› vard›r. Bu farkl›l›klar büyük
oranda metottan kaynaklanmaktad›r.
Burada bu meseleyi tahlil edecek de¤i-
liz. Ancak "kalmad›" redifli bu fliirin,
flâirin zihni faaliyetlerini göstermesi
bak›m›ndan dikkat çekti¤i gibi, melâ-
met düflüncesinin varl›k anlay›fl›na ilifl-
kin de önemli bir kaynak oldu¤unu ifa-
de etmek gerekir. Kemâlî, bir sûfî ol-
mas› hasebiyle, bu sorulara kendi hakî-
katini idrakle cevap vermeye çal›fl›yor.
Daha do¤rusu, kafas›n› kurcalayan bu
zihni faaliyetleri, ak›l yoluyla izah et-
meye çal›flt›¤›n› ve ancak baflaramad›-
¤›n› söylüyor. 
Gah melek, gâh felek, gâhi tabiat 
de dedim
Lâ-uhibbü‘l-âfilîn fâniye ra¤bet 
kalmad›

Ben neyim? Bilmek nedir? Fail ne-
dir? Hakîkî özne kimdir? Sorular›n›n
cevab› olarak, melek-felek-tabiat üç-
geni içerisinde bir k›s›m cevaplar ara-
d›¤›n›, ancak bunlar›n da birer yarat›l-
m›fl olmalar› sebebiyle sonlu varl›klar
oldu¤unu idrak etti¤ini söylüyor. ‹kinci
m›srada, "Üzerine gece bas›nca, ‹bra-
him, bir y›ld›z gördü. 'Budur Rabb'im'
dedi. Y›ld›z bat›nca: 'Batanlar› sevmem'
dedi. " (En'am 76) ayetinden yap›lan
lafzî iktibas, flâirin muhakemesini, Hz.
‹brahim'den mülhem yapt›¤›na iflaret-
tir. Melâmet, ‹brâhîmî metotla varl›k
bilincine ulaflma yoludur. Di¤er bir ifa-
deyle, melek, felek, tabiat gibi mevcu-
dun sonlu olmas› fikri, onu gerçek Var-
l›¤› tan›maya ve anlamaya itmifltir. Gör-
müfltür ki, gerçek Varl›k, kendini bu
sonlu varl›klar (mevcudat) içinde gizle-
mifltir. Bütün bu sorular, perdeyi kald›-
r›p, gizlenen o hakîkate ulaflma çabas›-
n›n neticesidir. Mamafih flâir, Hz. ‹bra-
him'in metodunu hat›rlay›nca, zihnini
meflgul eden bu sorular›n oluflturdu¤u
s›k›nt›lardan kurtuluyor.
Gitti darl›k, geldi varl›k s›rr-› Hak oldu
ayan
Benli¤im att›m an› isbâte hacet kalma-
d›
Yerde gökde yok deme Allah '›, yer gök
yok durur
Ya mekân var, ya Huda, ayr› kanâat kal-
mad›.
Zâhir-i eflyâ bakmâ, zahir u bât›n odur
Evvel âhir sendedir baflka rivayet kal-
mad›

Zaman ve mekân kayd›ndan âzâde
olan gerçek Varl›¤› idrak edince, ben
neyim sorusundan kurtulmufl oluyor.
Kendi gerçekli¤inin fark›na varmas›,
yer ve gökteki sonlu varl›klar›, zaman
ve mekân kavramlar›n› anlamas›na da
imkân veriyor. Mamafih gerçek Varl›k,

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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"Kün!" emrinin de sahibi olmas› dolay›-
s›yla, hakîkî öznedir. Dolay›s›yla bize
düflen, daima fakr, halinde olmakt›r.

Sözün bafl›na dönersek, kasr-› dil
taht›ndaki sultan› idrakte varl›k bilgi-
sinden bir sonraki aflama fakre ulafl-
makt›r. Fakr ise, ahlâkî konudur. Ke-
mâlî, bu konuyu pek çok fliirinde ele
al›yor; ama Enisü 1-fukarâ bafll›kl›
manzumesinde, bafltan sona bu mese-
leyi izah etmektedir. Bilindi¤i gibi keli-
me olarak, fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçl›-
l›k gibi anlamlara gelen fakr, tasavvufî
bir kavram olarak, Allah'tan baflka hiç-
bir fleye ihtiyaç duymama bilincidir. Sû-
fîlere, fukara ad› verilir. Çünkü onlar,
sahip olduklar› bir zenginlik var ise, on-
lar› ceplerinde tafl›rlar, gönüllerinde
de¤il. Kemâlî, bu uzun manzumesinde
özetle flunu söylemektedir:
Bir k›la mâlik misin kendi vücûdun
sand›¤›n
Cümle a‘zâ-y› vücûdun bir emânettir
sana

Görüldü¤ü gibi, sahip olduklar›m›za
iliflkin çok esasl› bir soru yöneltiyor:
"Bir k›la mâlik misin?" Bu türden soru-
lara biz, istifhâm-› icâbî diyoruz, yani
cevab› da içinde olan sorular. Sorar-
ken, esasen cevap da veriyor: "Hay›r bir
k›la bile sahip de¤ilsin!" fiu halde, sa-
hip olduklar›n, hatta vücûdun bile bir
emânettir. Dolay›s›yla "devlet-i dünyâ
e¤er nasibin ise, gelir; gelmedi zehâb›-
na kap›l›p da melûl olma!" fiimdi bu dü-
flünce seviyesine ulaflmak, ahlâkî aç›-
dan büyük bir çabay› gerektirir. Bu ise,
aflk ile afl›l›r. Mamafih gönül saray›n›n
taht›nda, tekbir sultan›n oturabilmesi,
gönül mülkünde huzur ve sükûnun ol-
mas›, yani birli¤i idrak ancak aflk ile
olur.

NETÎCE-‹ KELAM
Hulasa denilebilir ki, Kemâlî, hem

biyografisinde görüldü¤ü flekliyle, mü-

temâdiyen arayan ve bedeni özrünü hiç

göz önüne getirmeden seyahate ç›kan

o dinamik haliyle ve Abdulkadir-i Bel-

hî'nin huzurunda Eyüp'te fieyh Murad

Tekkesi'nde huzura eren haliyle ve ni-

hayet verdi¤i dersleri, yapt›¤› sohbetle-

ri, yazd›¤› risaleleri ve fliiriyle hep bunu

anlatt›: Gönül saray›n›n taht›nda otura-

n› bilmek! Bu bilifle sahip bir büyük ru-

hu bir tebli¤ s›n›rlar› dâhilinde bihakk›n

takdim etmek mümkün mü? Hay›r. An-

cak burada en az›ndan ona karfl› bir il-

gi uyand›rma imkân›na kavufltu¤umu

ümit ederim.

Sözü Türk irfan›n›n bu mümtaz

temsilcisinin vasiyet niteli¤indeki bir

gazelinden seçti¤im iki beytiyle bitir-

mek istiyorum.

Cihânda âkil ol, merd ol, kerîm ol

Ulûl-azm ol, metîn ol, müfltekîm ol

‹ki âlemde istersen saâdet

Afiv ol halk› incitme rahîm ol

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

fieyh Murat
Tekkesi

Mevlevihanesi,
1977 K.Zaim.

Eyüp Beld.
Arflivinden
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EBU EYÜB EL ENSAR‹

HAZRETLER‹’ N‹N fiEH‹T

OLDU⁄U ‹STANBUL

KUfiATMASI’ NIN NEDEN‹:

B‹ZANS ‹MPARATORLU⁄U’NDA

B‹R GENERAL‹N ‹SYANI

Talat Koçak

26 fiubat 1980’de Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. 
2005 y›l›nda “Ortaça¤’da bir Bizans Kenti: Amoriuum” teziyle mezun oldu.

2002 y›l›ndan bu yana aral›ks›z Amorium Antik Kenti kaz› çal›flmalar›na kat›lmaktad›r.
Halen Gazi Üniversitesi Ortaça¤ Tarihi  yüksek Lisans ö¤rencisidir Bilimsel çal›flmalar›na ‹slam -

Bizans ‹liflkileri ve Amorium Kentinin tarihi üzerine devam etmektedir.  
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Do¤u Roma ya da zaman›m›zdaki
adland›rmayla Bizans ‹mparatorlu¤u
olarak an›lan devlet 1000 y›l boyunca
Anadolu’ dan Kuzey Afrika’ ya kadar
genifl bir co¤rafyada hüküm sürmüfl,
ça¤›n›n en güçlü devleti olmufltur. Bu
devlet tüm ortaça¤ boyunca yay›l›m
gösterdi¤i co¤rafyalardan dolay› birçok
kültür ve medeniyet dairesiyle etkile-
flim içerisinde bulunmufltur. Müslü-
manlar›n k›sa bir zaman diliminde Bi-
zans’›n nüfuz alan› içerisinde kalan çok
büyük bir sahaya hakim olmas›ndan
dolay› ‹slam tarihi tecrübeli bir uzman
için bile ciddi zorluklar arz eder.1

‹slam’›n do¤up, geliflim gösterdi¤i
tarihler, Bizans ‹mparatorlu¤u’nda He-
raklius’un ileride kendi ad›yla an›lacak

olan hanedan›n yönetimin bafl›nda bu-
lundu¤u döneme (610-717) rastlam›fl-
t›r.2 Bu dönem Bizans - Sasani müca-
delesinin doruk noktas›na ç›kt›¤› tarih-
leri de kapsar. Oysaki ‹slamiyet’ in ilk
y›llar›nda Müslümanlar Ehl-i Kitap ol-
duklar› için Bizans’a sempatiyle bak-
m›fllar, devam eden Bizans-Sasani sa-
vafllar›nda Bizansl›lar›, müflrikler de
Mecusi ‹ranl›lar›n taraf›n› tutmufllard›r.
Hatta Hz. Ebûbekir bu konuda müflrik-
lerin ileri gelenlerinden Ümeyye Bin
Halef’ le bahse girmifl, Heraklius’un
Ninova Zaferi ile Sasaniler’ e üstünlük
sa¤lamas› neticesinde bahsi kazan-
m›flt›r.3

Bizans’a karfl› duyulan bu sempati-
nin karfl›l›kl› oldu¤unu söylemek için

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1R. Stephan Humphreys,
‹slam Tarih Metodolojisi, Çev:
Murtaza Bedir, Fuat Ayd›n.,
Litera Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2004,
s. 13

2Augeste Ba›lly, Bizans
Tarihi Cilt I, Çev: Haluk
fiaman., Tercüman Yay›nlar›,
s.135

3Casim Avc›, ‹slam-Bizans
‹liflkileri,Klasik Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2003, s. 108.

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi resim koleksiyonu 

Feyhaman Duran
Fatih Sultan Mehmet 1944

tuval üzerine ya¤l› boya
65.5x50cm flehir müzesi

sf.123
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bir delil bulunmamaktad›r. Fakat dö-
nemin flartlar› gere¤i tek tarafl› diyebi-
lece¤imiz böyle bir duygusal yak›nl›¤›n
varl›¤› önemlidir.4

Müslümanlar’›n bafllang›çta Bi-
zans’a karfl› duydu¤u bu s›cakl›k daha
peygamberin sa¤l›l›¤›ndayken mahiyet
de¤ifltirerek hasmane bir boyut kazan-
m›flt›r. ‹slam ordular› Mute5 savafl›’nda
(629) Bizans’la karfl› karfl›ya gelmifl,
böylece ‹slam-Bizans mücadelesi bafl-
lam›flt›r. 

Hz. Muhammet’in vefat›n›n ard›n-
dan bu mücadele Hülefa-i Raflidin diye
an›lan dört halife döneminde de devam
etmifltir. ‹ran, Suriye, Filistin, M›s›r çok
k›sa bir süre içerisinde ‹slam devletinin
s›n›rlar›na dahil olmufltur. Yüzy›llarca
süren Bizans-‹ran savafllar› her iki
devleti de y›pratm›fl, bu suretle Müslü-
manlar›n yolu aç›lm›flt›r.6 O zamana
kadar askeri e¤itim aç›s›ndan tarihte
benzersiz kabul edilen Do¤u Roman›n,
askeri baflar›lar› bak›mdan geçmifli ol-
mayan, gücünü daha çok din kuvvetin-
den alan Arap kitleleri taraf›ndan ezilip
silinmesini dünya flaflk›nl›k içinde sey-
retmifltir.7

Yak›n Do¤u Ti-
caret Tarihi ile il-
gili eser veren ya-
banc› bir müellif
bu konu hakk›nda
flunlar› söyler:
“Hz. Muhammed,
Araplara yeni bir
iman verirken ,
onlar› ayn› zaman-
da di¤er dinler sa-
liklerine karfl› sa-
vafla ça¤›r›yordu.
Araplar bu etkiyle
o zamana kadar az
bilinen memleket-
lerin d›fl›na birden

bire ak›n ettiler ve koflar ad›mla bir ta-
raftan Suriye’yi, Mezopotamya’y› ve
‹ran’›, öte yandan da M›s›r’› fethettiler
(635-644). Derini düflünmeyenler onla-
r› önce her uygarl›¤›n, her sanayinin,
her ticaretin y›k›c›s› olarak gördüler.
Fakat ekilmifl tarlalar›, topra¤a ba¤-
lanm›fl sakin halk›, harp esnas›nda bile
nas›l gözettiklerinin, fethedilen  mem-
leketlerde egemenliklerini ne kadar
sak›nganl›kla örgütlendirdiklerinin far-
k›na varmakta gecikmediler.”8

Müslümanlar›n bu co¤rafyalarda
kal›c› olduklar›n› görmemiz bak›m›n-
dan yukar›daki örnek yeterlidir. Bu ilk
fetihlerle Bizans ‹mparatorlu¤u’nun
hareket sahas› oldukça daralm›flt›r.
Hesapl› ve ölçülü  bir flekilde impara-
torlu¤u güneyden kuflatma hareketinin
bir çok sebebi vard›r. Fakat ‹slam ordu-
lar›na bu mücadele azmini veren en
önemli sebep kuflkusuz Bizans ‹mpa-
ratorlu¤u olarak an›lan devletin bafl-
kentinin bir gün fethedilece¤i müjdesi
ve bunu gerçeklefltirecek olanlara ya-
p›lacak iltifatt›r.9 Bu müjde alelade bir
söz elbette de¤ildir ama ayn› zamanda
politik bir öngörüdür. Bu hadis saye-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

4Kur’an-Kerim’de yer alan
Romal›lar anlam›ndaki Er-Rûm
suresinin ilk ayetleri bu aç›dan
oldukça dikkat çekicidir.:
“Bizansl›lar ( Araplar’›n bulun-
du¤u bölgeye en yak›n yerde)
yenilgiye u¤rad›lar. Halbuki
onlar bu yenilgiden sonra üç
ila dokuz y›l içinde galip gele-
ceklerdir. Eninde sonunda
emir Allah’›nd›r. O gün mümin-
lere Allah’›n yard›m›yla
sevineceklerdir.” ( Er-Rûm
29/1-5) Gerçektende öyle
olmufl, bir müddet sonra
Bizansl›lar galip gelmifl,
Müslümanlar da sevinmifltir.

5Tafsilat için; Do¤ufltan
Günümüze Büyük ‹slam Tarihi,
C.I ‹stanbul, 1992, s.103.

6George Ostrogorsky,
Bizans Devleti Tarihi, Çeviren:
Fikret Ifl›ltan, Ankara 1999, s.
103.

7Pavlos Karalidis,  ‹stan-
bul’a Yollara Aç›l›rken, Çev.
Kriton Dinçmen, Arion Yay›nlar›
‹stanbul 2004, s. 24-25.

8W. Heyd, Yak›n Do¤u
Ticaret Tarihi, Çev. Enver Ziya

Karal, T.T.K, Ankara 1975, s.29
9Ahmet ‹bn Hanbel,

Müsned, IV, ‹stanbul
1413\1992, s.335

E¤rikapı, 1943.
H.ILDIZ. Eyüp

Beld. Arflivinden
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sinde Müslümanlar içlerinde kolay ko-
lay sönmeyecek bir atefl, bir mefkure
sahibi olmufllard›r. Yoksa zaten ulafla-
bilecekleri maksimum zenginlik sevi-
yesine ulaflm›fl, dünya nimetlerine doy-
mufl insanlar›n, daha hayatlar› boyunca
görmedikleri co¤rafyalarda mücadele
etmesini baflka türlü izah edemeyiz.  

Bu iltifata mazhar olma duygusu,
Hulefa-i Raflidin döneminde ilk defa si-
yaset olarak da gündeme gelmifltir.
Üçüncü. halife Hz. Osman, hicri 27 y›-
l›nda, Endülüs üzerine gönderdi¤i as-
kerlerin motivasyonunu art›rmak ama-
c›yla ‹stanbul’un Endülüs üzerinden
fethedilece¤ini düflündü¤ünü söyle-
mifltir. Hz. Osman Kuzey Afrika’dan En-
dülüs üzerine gönderdi¤i iki komutan›-
na yazd›¤› mektupta flöyle demifltir:

“Konstantiniyye (‹stanbul) Endülüs
cihetinden fethedilecektir. Endülüs’ü
fethederseniz, ‹stanbul fatihlerinin se-
vab›na ortak olursunuz, ve’s-selam!”.10

Bu y›llardan itibaren, ‹stanbul’un fethi
hep gündemde kalm›flt›r. 

Bizans payitaht›n› elde etme arzusu
Muaviye Bin Ebi Süfyan’› da etkilemifl-
tir.11 Bunu henüz bir valiyken Anadolu
içlerine yapt›¤› sefer ve kurdu¤u do-
nanmadan anl›yoruz. Muaviye Suriye
valisiyken 646 y›l›nda Kapadokya’ya gi-
rerek Kayseri’yi haraç verme¤e mec-
bur etdi.12 Buradan Frigya’ya yöneldi,
Amorium flehrini almaya çal›flt›ysa da
bunda baflar›l› olamad›. Buna ra¤men
çok say›da esir ve de¤erli ganimetlerle
geri döndü.13

Muaviye yapt›¤› fetihlerde deniz
kuvvetinin önemini iyi kavram›flt›. Çün-
kü M›s›r ve Suriye sahillerini Bizans
donanmas›na karfl› savunmak oldukça
güçtü. Bu amaçla bir deniz gücü olufl-
turan Muaviye Hz. Ömer zaman›nda
Suriye’nin güvenli¤i aç›s›ndan stratejik

öneme sahip K›br›s adas›na sefer dü-
zenlemek istemiflti. Fakat Hz. Ömer
buna izin vermedi. Muaviye daha son-
raki halife olan Hz. Osman’› ikna ede-
rek 649 y›l›nda K›br›s adas›na bir sefer
düzenledi. Gönderilen birliklerin içinde
çok say›da gönüllüde vard›. Bu gönül-
lüler aras›nda Ebu Eyyup El Ensari,
Ebu’d-Derda, Ebu Zerr ve Ubade b. Sa-
mit gibi meflhur sahabelerde bulunu-
yordu. Ayr›ca bu sefere Peygamberimi-
zin yak›nlar›ndan Ümmü Haram bintu
Milhan da kat›lm›flt›r. Fakat daha adaya
ayak basar basmaz at›ndan düflerek
vefat etmifltir.Bugün K›br›s Rum Kesi-
mi’ndeki Hala Sultan Türbesi olarak
an›lan türbe ona aittir. 

Muaviye Bin Ebi Süfyan kurnaz bir
idareci, mahir bir politikac›yd› .Yetkile-
ri s›n›rl› bir yöneticiyken ‹stanbul’u al-
may› ve prestijini art›rmay› düflünen.
Muaviye, ihtilafl› bir flekilde devlet bafl-
kan› olduktan sonra (661) bu hedefi
gerçeklefltirmek için gerekli siyasal er-
kide eline geçirdi. Ayr›ca hilafetin mer-
kezi Muaviye’nin halife olmas›yla Suri-
ye’nin Akdeniz’den uzak olmayan kenti
fiam’a14 tafl›nd›. Böylece ‹slam Devleti
Bizans ‹mparatorlu¤u’na daha yak›n bir
pozisyon alm›fl oluyordu.  

Muaviye halife oldu¤u s›rada Bizans
‹mparatorlu¤u’nda II. Konstans iktidar-
da bulunuyordu. II. Konstans Herakli-
us’un torunuydu. Tahta geçti¤i s›rada
11 yafl›nda küçük bir çocuktu. Bu yüz-
den 641-668 tarihlerini içine alan ege-
menli¤inin ilk y›llar› senatonun kontro-
lü alt›nda geçti. Konstans’›n iktidarda
oldu¤u dönem Hz. Osman zaman› fe-
tihlerinin oldu¤u zaman› da kapsar. Bi-
zans için s›k›nt›l› bir süreç olan bu dö-
nemde denizde ve karada Müslüman
Araplar›n Bizans karfl›s›nda üstünlü¤ü
söz konusudur.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

10 ‹smail Yi¤it, Emeviler
Zaman›nda Gerçeklefltirilen
‹stanbul Seferleri, I. Uluslar
aras› ‹stanbul’un Fethi
Sempozyumu,‹stanbul 1997,
s.46

11J. Welhausen, Arap
Devleti ve Sükutu, Çev. Fikret
Ifl›ltan, Ankara 1963, s.53-54

12fiahin Uçar, Anadolu’da
‹slam-Bizans Mücadelesi,
‹stanbul 1990, s. 69.

13Ostrogorsky, a.g.e, s.
108.

14Ali Mazaheri, Ortaça¤’
da Müslümanlar›n Yaflay›fllar›,
Çev. Bahriye Üçok, Varl›k
Yay›nevi, ‹stanbul 1972, 
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Hz. Osman’›n öldürülmesinden son-
ra (656) ‹slam Devleti’nde ortaya ç›kan
iç kar›fl›kl›klar ve iktidar mücadeleleri
Bizans’a rahat bir nefes ald›rd›. Do¤u
cephesindeki s›k›nt›lar›n flimdilik ken-
dili¤inden ortadan kalkmas›yla impa-
rator Balkanlar’a yöneldi. ‹slavlar Ege
Denizi’ne kadar inerek Bizans ‹mpara-
torlu¤u’nun güvenli¤ini tehdit ediyor-
lard›. II. Konstans 658 y›l›nda Balkan-
larda ‹slavlara karfl› baflar›l› savafllar
verdi ve elde etti¤i tutsaklar› Anado-
lu’ya yerlefltirerek imparatorlu¤un
mukavemet gücünü art›rd›.15

Bunlardan baflka II. Konstans H›ris-
tiyan kiliseleri aras›ndaki husumeti or-
tadan kald›rmak içinde baz› faaliyetlere
giriflti. Fakat Papa Martinus onun bu
giriflimlerine aç›kça cephe ald›. Bunun
üzerine imparator onu yakalatarak ‹s-
tanbul’a gönderdi. ‹stanbul’dan K›-
r›m’daki Kersones kentine sürülen pa-
pa orada öldü. Yeni papa daha yumuflak
davranarak Roma ve ‹stanbul kiliseleri
aras›nda bar›fl ve hatta birlik sa¤lad›.16

Fakat bu birlik sadece sözde sa¤lan-
m›flt›r. Çünkü imparator takip etti¤i ki-
lise politikas› ile Ortodoks kilisesinin
deste¤ini büyük ölçüde yitirmiflti. Ayr›-
ca Bizans’›n hemen her iktidar müca-
delesinde oldu¤u gibi kardefli Teodosi-
us’u papaz olmaya zorlayarak birlikte
yürüttükleri ortak imparatorluktan çe-
kilmeye zorlam›fl17 , akabinde öldürt-
müfltü. Bu yüzden halk›n büyük nefreti-
ni kazanan Konstans’a “‹kinci Kabil”
denmeye bafllanm›flt›. Bu flartlar alt›n-
da ‹stanbul’ da kalmaktan hofllanma-
yan imparator, ‹talya’ ya giderek Lom-
bartlar’ la mücadeleye giriflti. Temmuz
663’ te Roma’da bir müddet kald›ktan
sonra, Napoli’ ye oradan da Müslüman
Araplar›n taarruzlar›na maruz kalan
Sicilya’ya geçti. Konstans Sirakuza’ y›
kendine payitaht yaparak Sicilya’ ya

yerleflti.18 Böylece hem yeniden Afrika-
da ilerlemekte olan Müslümanlar›,
hem de ‹talya’daki Lombartlar’› göz
önünde bulundurmak olana¤›n› sa¤la-
d›¤›n› san›yordu. Fakat davran›fllar› yü-
zünden deste¤ini büyük ölçüde yitiren
imparator kendi adamlar› taraf›ndan
Sirakuza’da 15 Eylül 668 de katledil-
mifltir.19 O s›ra da Ermeniaks’›n20 (Ar-
meniaks) stratejisti21 (strategos) So-
borius’ta  II.. Konstans  idaresinde kar-
fl› Anadolu’da bir isyan bafllatm›fl bulu-
nuyordu.22 Saborius ermeni kökenli bir
generaldi.23 Bizans’ta imparator olmak
için bir asalet soy, kan anlay›fl› yoktu.
Kim güçlüyse, talih kime gülerse o im-
parator olurdu. Heraklius döneminde
uygulamaya bafllan›lan tema sistemi ve
bunlar›n bafl›nda bulunan askeri yetki-
lerle donat›lm›fl idareciler özellikle im-
paratorlu¤un s›k›nt›ya düfltü¤ü dönem-
lerde s›k s›k isyan ederek darbe tefleb-
büsünde bulunmufllard›r. ‹leride Bi-
zans tarihi sayfalar›nda daha s›k göre-
ce¤imiz bu tarz  eyalet görevlilerinin
yetkiyi güç kullanarak alma anlay›fl›n›n
ilk örne¤i olmas› bak›m›ndan Saborius
isyan› dikkate de¤er bir mahiyet tafl›-
maktad›r.24

Arap kaynaklar›nda hiç geçmeyen
Saborius isyan› çok az an›lan bir olay-
d›r. Daha çok Bizans ve Suriye kronik-
lerinde tekrar edile gelmifltir.25

Bir Süryani kayna¤›na göre; “Sha-
habhar (Saborius), Kustans’a (II.Kons-
tans) karfl› isyan etti. Kendisi Muaviye’
ye Sargi (Sergios) nam›nda bir adam
göndererek “bana yard›m ediniz, ben
de Romal›lar’›n bütün diyar›n› sizin na-
m›n›za fethederim” dedi. Kral›n o¤lu
Constantinus  (IV. Konstantinus), kral›n
karargah›nda bulunmak hasebi ile bu
hadiseden haber al›nca o da harp sana-
t›ndaki bilgileriyle flöhret kazanan ha-
rema¤alar›ndan ve iç o¤lanlar›ndan
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15Bunu özellikle ‹slam or-
dular›n›n Anadolu içlerine yap-
t›¤› seferlerden korunmak için
yapm›fl olmal›d›r.

16Hakk› Dursun Y›ld›z,
Anadolu Uygarl›klar› Ansiklo-
pedisi Bizans Tarihi Maddesi,
Görsel Y ay›nlar›, ‹stanbul
1982, s.497-498

17 Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nda bu tarz  zorlamalar
özellikle kad›nlara yap›l›yordu.
‹ktidara yak›n olmas› istenme-
yen soylu kad›nlar manast›rla-
ra kapat›larak dünya ifllerinden
el etek çekmeleri sa¤lan›yor ve
ya uzak ülkelere evlenme yo-
luyla gönderiliyorlard›. Tafsilat
için bkz. Donald M. Nicol, Bi-
zans’›n Soylu Kad›nlar›, Çev.
Özden Ar›kan, Tarih Vakf› Yurt
Yay›nlar›, ‹stanbul 2001

18Ostrogorsky, s.109
19a.g.e., 114.
20Ermeniaks; Bizans Er-

menistan bölgesinin bir za-
manlar Coloneia olan baflkenti,
Theodosiopolis ya da günü-
müzdeki Erzurum’u içermekte-
dir.

21Stratejist (Strategos):
eyaletlerin sivil ve askeri otori-
teyle donan›ml› askeri idareci-
ler.

22Uçar, a.g.e, s. 80.
23Carl Brockelmann, ‹s-

lam Uluslar› ve Devletleri Tari-
hi, Çev. Neflet Ça¤atay, TTK
Bas›mevi, Ankara 2002, s. 60 

24“ Erkekler gibi kad›nla-
r›n bile saltanat sürdü¤ü 1000
y›ll›k Bizans tarihi görkem ve
yükseliflle, yenilgi ve çöküflle
doludur. 395-1453 y›llar› ara-
s›nda bafla geçen 107 hüküm-
dardan yaln›z 34’ü eceliyle öl-
müfl, ötekiler çat›flmalara, sa-
vafllara, ayaklanmalara kurban
gitmifltir.Toplam 65 tane saray
darbesi olmufltur.”bkz.G. L.
Seitler, Bizans Halk Hareketle-
rinin ‹deolojik Kökeni, Çev. Me-
te Tuncay, ‹stanbul 1999, s.20

25Walter E. Kaegi, Bizans
ve ‹lk ‹slam Fetihleri, Çeviren;
Mehmet Özay, ‹stanbul 2000, s.
335.
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Andrea (Andrev) nam›nda birini Muavi-
ye’ye gönderdi. Muaviye’nin emri üzeri-
ne evvela Sargi, sonrada Andrea yan›na
girdi¤i için Sargi titredi ve derhal kofla-
rak Andrea’n›n karfl›s›nda hürmetle
e¤ildi. Bunun üzerine Muaviye Sargi’ye
flu sözleri söyledi  “bu köle seni bu fle-
kilde ürküttü¤üne göre, onun efendisi-
ni görecek olsan ne yapars›n?” Sar-
gi’de flu cevab› verdi; “ben korku yü-
zünden de¤il, fakat hürmet göstermeye
ve müdaheneden istifade etmeye al›fl›k
oldu¤um için bu flekilde hareket ettim”,
dedi.26

Teophanes, Muaviye’nin “siz ikiniz-
de benim düflman›ms›n›z; kim daha
çok verirse ona yard›m ederim”. An-
drev “flüphe etmeyiniz say›n halife, is-
yanc›lara göre imparatordan daha faz-
las›n› elde etmeniz sizin için daha iyidir.
Dost oldu¤unuz için öyle davran›n›z”
dedi¤ini aktarmaktad›r.27

Kaynaklar Sergios’un Muaviye’nin
tenkitlerine uyarak bir daha ki kabulde

tavr›n› de¤ifltirdi¤inden söz ederler.
Andrev’le tart›flarak, ona “had›m oldu-
¤u için kad›ndan farks›z ve sayg›ya de¤-
mez bir adam” oldu¤unu söyleyerek
hakaret eder. Andrev de onu hayalar›n›
sökmekle tehdit eder.28

Andrev geri dönüfl yolunda Sergi-
os’u pusuya düflürür ve iflkenceyle öl-
dürür. Böylece Muaviye’nin yard›m
vaadi Saborius’a ulaflamaz. Saborius
bu arada Hadrianopolis’e29 kadar iler-
ler. Fakat baz› kaynaklara göre at›ndan
düflerek, baz› kaynaklara göre de kale-
sinin kap›s›n›n alt›ndan geçerken kap›
alt›nda kalarak ölür. Bu arada halife,
Fadele B. Ubeydullah  isimli bir komu-
tan› isyanc›lara yard›ma göndermifltir
bile. Saborius’un ölüm haberini alan
Fadele, Hexapolis’ten30 halifeye haber
gönderir31 ve yard›m talep eder.32

Yard›ma gidecek ordu fiam’da ha-
z›rl›klara bafllam›fl, haz›rl›klar tamam-
land›ktan sonra Muaviye bu seferin ku-
mandas›n› Sufyan b. Avf’a vermifltir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

26Abûl- Farac Tarihi :
Süryanice’den ‹ngilizce’ye
çeviren : Ernest A Wallis
Budge, (Türkçeye çeviren:
Ömer R›za Do¤rul), TTK,
Ankara 1999, C.I, s. 183.

27Kaegi, s. 335.
28Süryani Mihail

Vekayinamesi, çev. H. D.
Andreasyan, Türk Tarih
Kurumu Kütüphanesi
Bas›lmam›fl Çevirisi,c.2 s. 47

29Hadrianapolis; Akflehir-
Ilg›n aras›ndad›r.

30Hexapolis: Bolvadin-
Ilg›n aras›ndaki göller bölge-
sidir.

31Uçar, s. 81.
32Fadele Bin Ubeydullah

mektubunda muhtemelen
Anadolu’ da isyandan dolay›
büyük bir otorite bofllu¤u
oldu¤undan, ‹stanbul’ un
kuflat›lmas› için uygun bir
zemin bulundu¤undan bahset-
mifl olmal›d›r.

Fatih ve ‹stan-
bul’un fethini

betünleyen
bir çizim

(arflivden)
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Süfyan b Avf Malatya, Kayseri, Amori-
um ve Eskiflehir güzergah› üzerinden
Kad›köy’e ulaflarak kuflatmaya kat›l-
m›flt›.33 Muaviye o¤lu Yezid’e onunla
birlikte sefere ç›kmas›n› emretmifltir.
Fakat Yezid bu sefere ifltirak etmek is-
temez ve a¤›rdan al›r. O s›rada Kad›köy
yak›nlar›nda bulunan ‹slam ordusu aç-
l›k ve hastal›ktan dolay› büyük s›k›nt›
çekmektedirler. Yezid, fiam yak›nlar›n-
da, Deyr-i Murran’da ki ikametgah›nda
ordunun çekti¤i s›k›nt›larla alay eder ve
fliir söyler:

Çektikleri sanki benim umurumda,
Kad›köy’de humma ile çiçekten,
Deyr-i Murran’da, Ümmü Gülsüm34

yan›mda,
Hal›lar üstünde kafa çekerken.
Bu fliir Muaviye’ nin kula¤›na gidin-

ce, di¤erlerine isabet eden hastal›klara
o da yakalansa bile, Yezid’i Fadele’nin
yan›na gönderece¤ine dair yemin
eder.35 Yezid babas›n›n bask›s› sonucu
sefere ifltirak etmek zorunda kalm›flt›r. 

Yezid ile birlikte seferde Ebu Eyub el
Ensari, ‹bn Abbas, ‹bn Ömer, ‹bn Zü-
beyr gibi sahabelerde vard›. Hz. Pey-
gamberi Medine’ye hicretinden sonra 7
ay süreyle evinde misafir eden Ebu

Eyub El Ensari bir hadisi flerifte Kay-
ser’in flehrine düzenlenen ilk sefere
kat›lanlar›n ba¤›fllanaca¤›n› duydu¤u
için ilerlemifl yafl›na ra¤men bu sefere
kat›lm›flt›. Ebu Eyub El Ensari sefer es-
nas›nda yolda hastalanm›flt›. Kuflatma
s›ras›nda ise hastal›¤› daha da art›nca
Yezid’e düflman arazisinin en uç bölge-
sine gömülmesini vasiyet etti. Bunu
haber alan Bizans ‹mparatoru36 Müs-
lüman Araplar çekildikten sonra meza-
r› kazarak onun cesedini bulundu¤u
yerden ç›karacaklar›n› bildirince, Yezid
flayet böyle bir fley yaparlarsa Arap ül-
kesindeki bütün H›ristiyanlar›n mezar-
lar›n›n tahrip edilece¤i, kiliselerinin y›-
k›laca¤› tehdidinde bulundu. Bunun
üzerine Bizansl›lar mezara sayg›l› dav-
ranacaklar›n› söylediler. Gerçektende
bu durum böyle olmufl ve kuflatman›n
kald›r›lmas›ndan sonra sahabenin kab-
ri tahrip edilmek bir yana H›ristiyan
halk taraf›ndan özellikle kurakl›k dö-
nemlerinde ziyaret edilen bir mekan
halini alm›flt›r.37

‹slam ordular› dönüflte Anadolu’nun
en önemli kentlerinden Amorium’u fet-
hettiler. Burada 5000 kiflilik bir garni-
zon b›rak›ld›. Kaynaklarda ‹stanbul

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

33‹smail Yi¤it, Emeviler
Zaman›nda Gerçeklefltirilen
‹stanbul Seferleri, I. Uluslar
aras› ‹stanbul’un Fethi
Sempozyumu, ‹stanbul 1997,
s.51

34Ümmü Gülsüm Yezid’ in
kar›s›d›r.

35fiahin Uçar,
Müslümanlar’›n ‹stanbul’u
Fethetmek ‹çin Yapt›klar› ‹lk Üç
Muhasara, Selçuk Üniversitesi
Selçuk Dergisi I, 1986, s.69

36Kaynaklarda impara-
torun ad›ndan
bahsedilmemekle beraber, bu
imparator II. Konstans’›n
öldürülmesinden sonra yerine
geçen IV. Konstantinus

olmal›d›r.
37Hüseyin Algül, D‹A, X.

Cilt, s. 124

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Kültür ‹flleri

Dairesi Baflkanl›¤› Yay›nlar›
no:10.1992 

Kartpostallarda ‹stanbul
151. Anadolu Hisar›

sf.161
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muhasaras› sonras› dönüfl yolunda
kentin ele geçirildi¤ine dair bir bilgi
vard›r. Fakat sefere ç›k›fl güzergah›
üzerinde bulunan böyle bir kentin bu
kadar kolay Arap ordular›n› geçifl esna-
s›nda yol vermesi bu zamana kadar
araflt›rmac›lar›n gözlerinden kaç›rd›k-
lar› bir noktad›r. Kaynaklarda kentin
bir direnifl gösterdi¤ine dair bir kan›t
bulunmamaktad›r. 1988 y›l›ndan itiba-
ren ‹ngiliz bilim adam› Martin Harrison
taraf›ndan bafllat›lan ve onun ölümün-
den sonra Chris Lightfoot’la devam
eden Amorium Kenti kaz› çal›flmalar›n-
da38 kentin bu ilk ‹stanbul seferinde di-
renifl gösterdi¤ine dair o tarihle alakal›
arkeolojik veri yoktur. Muhtemelen fle-
hir o dönemde isyanc›lar›n kontrolü al-
t›nda olmal›d›r ve bu yüzden ‹slam or-
dular›na bir müttefik gibi davranm›flt›r.
Kentin .isyanc›larla ortak tav›r alma-
s›nda II. Konstans’›n ‹talya’ya yerlefl-
mesi ve Katolik kilisesiyle birleflme fa-
aliyetlerinin etkisi vard›r. Bir Arap kay-
na¤›na göre ‹stanbul’dan bile daha kut-
sal olan Amorium flehrinin39 samimi
H›ristiyan halk› imparatorun itikatten
ziyade politik bir manevra gibi gözüken
Roma Kilisesi’yle yak›nlaflma faaliyeti-
ni anlayamam›fllard›r. ‹stanbul’u Suri-
ye’ye ba¤layan yol üzerinde bulunan
Amorium, H›ristiyan hac›lar›nda ko-
naklama merkezleri içerisinde yer al›-
yordu.40 Bu nedenle Anadolu’nun bir
çok kentine göre imparatorluk içindeki
her türlü bilgi kuflkusuz bu kente de
ulaflmaktayd›. Farkl› bir aç›dan bakar-
sak, ‹mparatorun Katolik Kilisesi ile
birleflme faaliyetinin Anadolu’da ilk
ulaflt›¤› merkez Amorium olmal›d›r. ‹s-
yanc› Saborius’un ölmesine ra¤men
Amorium’da yaflayan halk›n Müslüman
askerlerine hiçbir direnifl gösterme-
mesini Katolik-Ortodoks çekiflmesine

ba¤layabiliriz.Bu yüzden Emevi ordula-
r›na bir s›k›nt› yaratmamas› ‹stanbul’ a
asker, mühimmat ve teçhizat bak›m›n-
dan bir azalma olmadan ulafl›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. fiüphesiz bu da ‹stanbul
kuflatmas›n›n daha kolay ve az sorunla
atlat›lmas›na vesile olmufltur.

Kaynaklarda kuflatmayla ilgili tafsi-
lat oldukça fazlad›r. Fakat burada özel-
likle bir çok araflt›rmac›n›n üzerinde
durmad›¤› Bizans’›n o dönemde içinde
bulundu¤u ortam ve Bizans Anadolu-
su’nda ortaya ç›kan isyan hareketi-
dir.Muaviye bu isyan hareketini iyi de-
¤erlendirmifl, neden Arab’›n dört dahi-
sinden biri olarak kabul edildi¤ini bir
kez daha ortaya koymufltur. Muaviye’yi
bir siyaset adam› olarak de¤erlendirir-
sek onun dahi bir diplomat oldu¤u gö-
rülür. Sadece onu bu Saborius ‹syan›
ile de¤erlendirirsek bile f›rsatlar› iyi
de¤erlendiren d›fl politikada en ufak bir
f›rsat› bile olabildi¤ince kendi lehine
kullanabilen bir idareci oldu¤u gerçe-
¤iyle karfl›lafl›r›z. Bu rasyonel politika-
lar ona hilafetin kap›s›n› açm›fl, ama ‹s-
tanbul kap›lar›n› belkide -ne güzel ko-
mutan,güzel asker- olamad›¤›ndan aç-
mam›flt›r. 

Saborius isyan› ve bu isyan netice-
sinde oluflan fiili durum Müslümanlar›
‹stanbul kuflatmas› için yüreklendirmifl
ellerine geçen bu tarihi f›rsat› iyi de-
¤erlendirerek -flimdi olmasa da bir gün
mutlaka olacak- inanc›n›n bir göster-
gesi olmufllard›r. Bu ilk seferin en bü-
yük kazanc› Eyüp El Ensari Hazretleri
gibi bir zat›n ‹stanbul’ da flehit olmas›-
d›r. Böyle mubarek bir zat›n burada
medfun olmas› sadece mana anlam›n-
da de¤il sosyal anlam›nda da bu kente
çok fley katm›flt›r. Dün oldu¤u gibi bu-
günde katmaya devam etmektedir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

38Kentte devam eden kaz›
çal›flmalar› yaln›z Roma-
Bizans Tarihi aç›s›ndan de¤il
devam eden ‹slam-Selçuklu-
Osmanl› Arkeolojisi
bak›m›ndan da büyük önem arz
eder. Bu çal›flmalar›n ayr›nt›s›
için bkz. www.amoriumexcava-
tions.org

39‹bn-i Esir, El Kamil Fi’t-
Tarih Tercümesi,Çev: Ahmet
A¤›rakça, Cilt VI, s. 419

40“Kudüs hac yolculu¤u
s›ras›nda çok say›da dindar
erkek ve kad›n›n ziyaretleri bu
kentin itibar›n› art›rm›flt›r.
Bunlardan biri Galesios,
Filistin’de önemli bir
manast›rda bafl rahip olan Aziz
Sabastan sonra bafl rahiplik
makam›na oturur ve 646
y›l›nda  Amorium’da ölür.
Bunun sonras›nda kentin en
ünlü ziyaretçisi VI. yüzy›l›n son-
lar›na do¤ru Sykeonlu Aziz
Teodor’dur. Rivayetlere göre
burada bir çok mucizeler
gerçeklefltirmifltir “Bkz. Chris
Lightfoot, Bizans Döneminde
Afyonkarahisar,
Afyonkarahisar Kütü¤ü,c. 1,
Afyonkarahisar 2001, s.
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MÜSTAK‹M-ZÂDE SÜLEYMAN

SADEDD‹N EFEND‹

Prof. Dr. Atilla Çetin

1942 ‹stanbul Beykoz do¤umlu olan Çetin, s›ras›yla Bursa Erkek Lisesi (1961),
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu bitirdi (1966).

Bir süre Kars Alparslan Lisesi’nde Tarih Ö¤retmenli¤i (1966-1968) yapan Çetin,
Baflbakanl›k Arfliv Genel Müdürlü¤ü’nde; Genel Müdür Vekilli¤i görevlerinde bulundu (1970-1981).

1972-1973 y›llar› aras›nda devlet taraf›ndan Fransa’ya (Paris) arflivcilik ihtisas› için gönderildi.
Dünya ve Tercüman gazetelerinde çal›flt›. 1987’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde

"Tarih Doktoru" unvan›n› alan Çetin, 1988’de Yak›nça¤ Tarihi Doçenti, 1996’da Temmuz ay›nda ayn›
ana bilim dal›nda profesör oldu. 1990’da Tunus’ta araflt›rmalar yapt›. Halen Sakarya Üniversitesi Fen

Edebiyat Fakültesi’nde ö¤retim üyesidir. Yay›nlanm›fl birçok kitab› bulunan Çetin’in çeflitli yerli ve yabanc›
ilmi dergilerde tarih, arflivcilik, kütüphanecilik ve kültür konular›nda birçok makaleleri, çevirileri yay›nland›.

Baz› gazetelerde yaz›lar› neflredildi. Ansiklopedilere maddeler yazd›.
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1.YAfiAMI
XVIII.yüzy›l›n Osmanl› dünyas›nda

önemli alim, hattat ve biyografi yazar›-

d›r. Birçok eser vermifltir. Çok velut bir

müelliftir.Müstakim-zade Süleyman

Sadeddin Efendi, 1131/1719 tarihinde

‹stanbul’da do¤mufltur.

Babas› Müderris Mehmed Emin

Efendi (Ö.1164/1750),  annesi Ümmü-

gülsüm Han›m (Ö.1158/1754), dedesi

Mehmed Müstakim Efendi ‘dir.

(Ö.1124/1712). Lakab› Saddeddin, kün-

yesi Ebu’l-Mevâhib’dir. Müderris dede-

sine nisbetle Müstakim-zâde denmek-

le flöhret bulmufltur. Dedesinin babas›

da Kastamonulu Yusuf Talib’dir.

Müstakim-zâde Süleyman Sadedin

Efendi’nin yetiflmesi ve tahsili anne ve

babas›n›n sa¤l›¤›nda ve devrin önemli

ilim sahiplerinden yararlanarak ol-

mufltur. ‹lk terbiyesinin kültürlü bir ai-

le ortam›ndan ald›. Ecdad mesle¤i olan

ilmiye yolunu tuttu. Önce babas›n›ndan

yararland›. Müstakim-zâde, tahsilini

hangi medreselerde sürdürdügü konu-

sunda bilgi vermez. Ancak hangi hoca-

lardan ders ald›¤› ve hangi dersleri

okudu¤unu kendisi ifade etmektedir.

Müstakim-zâde Sarf ve Nahiv ilimlerini

babas›ndan ö¤rendi. Zaman›n meflhur

alimlerine kolayca ulaflm›fl ve onlardan

âli bilimleri baflar›lar› bir tarzda ö¤ret-

mifltir. Fatih Camii ‹mam› Seyyid Yusuf

Efendi’den usul ve füru-› f›kh-› flerif,

Ser-etibba-i hassa Hayati-zâde mer-

hum Mustafa Efendi’den, müderrisin-i

kiramdan Yemliha Hasan Efendi’den

Telhis ve Muhtasar ve Kutavvel, mer-

hum Sülüflüler hocas›, müderrisin-i ki-

ramdan Haf›z Mehmed Efendi’den Aka-

id-i Celali ve hafliyesi , Usul-› Hadis,

Fahru’l-müderrisin Babada¤l› Süley-

man Efendi’den fenn-i mant›k, Seyyid

fierif Cürcani, müderrisinden ‹brahim

Hanif Efendi’den nüsha-iVassaf, hace-

gan-i Divan’dan Seyyid Mustafa Hakim

Efendi’den Makamat-› Harir ve Tarih-i

Atebi, bedi’iyatdan Hulletü’s-süyare

vesair, fieyh Abbas-› vesim Efendi’den

Farisiye tealluk eden nüsah-› mühim-

me, Üsküdarda Valide Sultan Camiinin

va’›z› ‹sa-zâde fieyd Salih Efendi vas›ta-

s›yla meflhur fleyh Tokadî efl-fieyh

Mehmed Emin Efendi’den Nakflibendi

tarikat›n› ve Buhari’-yi flerif ve sair

fenn-i hadis ö¤renmifltir. Tasavvufa ilk

girdigi zamanlarda, hadis icazeti ald›¤›

Halveti fieyhi Muhammed Salih Sahviye

(Ö.1173/1759) intisap etti. Daha sonra

k›rkdört senedi kapsayan hadis icazeti-

nin ald›¤› Mehmed Emin-i Tokadî vas›-

tas›yla 1149/1736 ‘da Müceddidiyye’ye

intisap etmifltir.Tokad› Emin Efendi

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp ve Piyer
Loti, ‹stanbul

Clement Alzonne
1936. sf. 80
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Eyup Camii cicar›nda Ahmed-i Buhar›

tekkesi’nin fleyhi idi. Müstakim-zâde

bu dergahta yedi sene kalm›flt›r. ‹cazet

almas›ndan iki sene sonra da fieyh

Mehmed Emin Tokadî ölmüfltür.

Hatta büyük önem veren ve özel bir

yetene¤i olan Müstakim-zâde Süley-

man Sadeddin Efendi, E¤rikap›l› Mu-

hammed Rasim Efendi’den sülüs ve

nesih, F›nd›kzâde ‹brahim ve Katip-zâ-

de Mehmet Refi’den da talik desleri al-

m›flt›r. Refi Efendiye yedi sene kadar

gitmifltir. Dede-zâde Seyyid Mehmet

Efendi de hocalar›ndard›r.Tahsilini ba-

flar› ile de¤erli hocalar›ndan tamamla-

yan Müstaki-zâde, fleyhi Mehmed Emin

Tokadî’den hadis rivayet etme icazeti

alm›flt›r. 1158/1745 y›l›nda fleyhinin ve

ondan yirmi gün sonra annesinin ölü-

mü ile çok hüzün duymufltur. Biraz fe-

rahlamak için Bursa’ya gitmiflse de,

fazla kalmay›p, tekrar ‹stanbul’a avdet

etmifltir.

Müstakim-zâde, 1164/1751 y›l›nda

müderrislik imtihan›na girmifl, fakat

sakal›n›n seyrekli¤i bahane edilerek,

tedris mesle¤ine geçirilmemifltir. ‹ki y›l

sonra, kendi hocas›, fieyhu’l-kurra Yu-

suf-zâde Abdullah Efendi imtihanda

mümeyyiz olarak, tekrar s›nava ça¤›r-

m›fl ise de, bu s›nava Müstakim-zâde

kat›lmam›fl ve bundan sonra da hiçbir

resmi görevi almadan hayat›n› idame

ettirmifltir.Maiflet için, hattatl›k yapm›fl,

kitap teliif etmifl ve eserleri istinsah

ederek, eme¤iyle yaflam›flt›r. Dönemi-

nin eser verme bak›m›ndan en velud

bilginlerindendir. 150 kadar eser yaz-

m›flt›r. 

Müstakim-zâde’ye ömrünün son y›l-

lar›ndan bir görev teklif edildi¤i, ancak

zamans›z oldu¤u için, bu teklifi kabul

etmedi¤ini Müstakim-zâde bildiriyor.

Bunu fieyhülislam Salih-zâde Mehmed

Emin Efendi yapm›flt›r. Bolu sana¤›nda

bir kaza maiflet için “arpal›k” verildi¤i

kaynaklarda yaz›l›d›r. Müstakim-zâde,

40 y›l eser telifiyle ömür sürmüfltür ve

evlenmemifltir.Müstakim-zade vefat›na

kadar, son dönemlerinde uzun süre

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Sedad Hakk› Eldem. 
‹stanbul An›lar›.

Resim 67 
Çarfl›kap› ve Sinan
Pafla Türbesi1860

civar›.
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hasta oldu¤u, fakr u zaruret içinde ge-

çirdi¤i ayaklar›nda nikris hastal›¤› zu-

hur ettigi anlafl›lmaktad›r. Kendi ifade-

sine göre, cuma ve cemaate kat›lamaz

halde evinde kalm›flt›r. 22 fievval

1202/26 Temmuz 1788 tarihinde 70

yafllar›nda iken vefat etmifltir. Mezarta-

fl› kitabesindeki tarih 23 fievval 1202

‘dir. Müstakim-zâde ‘nin evi Topkap›

yak›n›nda Kürkçübafl› Ahmed A¤a Ca-

mii kurbünde idi. Öldü¤ü gün hakk›nda

farkl› görüfller vard›r. Ö¤rencisi Halil

b.‹brahim 22 fievvali vermektedir.Müs-

takim-zâde ‘nin cenazesi, Fatih Cami-

inde “cemiyet-i kübra” ile k›l›nan na-

mazdan sonra Zeyrek yak›nlar›nda,

Sadrazam Piri Mehmed Pafla’n›n hay-

rat›ndan olan So¤uk Kuyu Camii me-

zarl›¤›na, fleyhi Mehmed Efendi’nin

ayak ucuna gömülmüfltür. Günümüzde,

Unkapan› Köprüsü’nden Aksaray yönü-

ne gelirken sa¤ tarafta, Fatih Belediye-

si Zeyrek Park› olan alan›n sa¤ üst kö-

flesinde, avlu ile çevrili küçük mezar-

l›kt›r. Mezartafl›n›n bafl› sar›¤› and›r-

maktad›r. Kitabesi sadedir.

Celi sülüsle yaz›lm›fl mezartafl› kitabe-

si  flöyledir:

**

“Ah mine’l-mevt

Allahu sübhanehu ve te’âlâ hazretleri

merhum ve ma¤rurun leh tarik-i Nak-

flibendi

Tokadî fieyh Mehmed Emin Efendi

hazretlerinin hulefas›ndan ilmen

ve tariken ve sinnem fieyh Müstakim-

zâde

Süleyman Sa’deddin

Efendi’nin ruh› içün

ammeten cemi’an mu’mimîn ve

mü’minât

evrah› içün el-Fatiha

sene 1202 fi 23 L”

**

II.K‹fi‹L‹⁄‹
Müstakim-zâde uzun boylu, zay›f

vücutlu ve seyrek sakall› idi. ‹yi huylu,

güzel hasletli bir insan duysa. ‹lim ve

irfan›n›n tamamlamay› arzu ederdi.

Yüksek ahlak sahibi idi. Gurur ve kibiri

yoktu. Çok Mütevazi bir insand›. Eser-

lerinde tevazu ve alçak gönüllü¤ünü

belirten kelimeler buna delildir; Bütün

eksikleri kendinde bulunduran, Al-

lah’›n kurallar›n›n en muhtac›, Gönlü

k›r›k ve günah› çok, Küçücük bir ilim

hizmetkâr›, Mevcudâd›n en hakiri, en

zelil kul gibi. Gururuna düflkün bir in-

sand›.

Müstakim-zâde ömründe hiç evlen-

medi. ‹bnü’l-Emin Mahmud Kemal

‹nan, Tuhfe-i Hattatîn adl› eserinin bafl-

lang›c›nda “ .. vehametini tefekkür ve

selametini tezekkür ile gaile-i aileden

azâde olmas› da birçok mühim ve mü-

fid eser vücuda getirmesinin avâmil-i

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp ‹stanbul. 
Clement Alzonne 

sf. 141
1936 
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hakikiyyesinden ad olunabilir.. “ tarz›n-

da evlenmeyiflini de¤erlendirmektedir.

Çok say›da eser vermesini buna ba¤la-

maktad›r.

Müstakim-zâde. neslinin kendisin-

den sonra kasilmesinin bir eksiklik ol-

mad›¤›n›, b›rakt›¤› güzel eserlerin bu

eksikli¤i dolduraca¤› flu tarzda bir

dörtlü¤ünde aç›klam›flt›r:

“ ‹nsan›n ad› nesliyle baki kal›r, nes-

li olmayan unutulur derler. Ben de on-

lara, benim neslim sanatkarâne eser-

lerimdir, neslimiz yoksa da onlarla te-

sellimiz vard›r derim”.

III. ‹LM‹ K‹fi‹L‹⁄‹
Müstakim-zâde’nin ilmi kiflili¤i bir-

çok biyogrofi kitab› ve ansiklopedilerde

övülmüfltür. Genelde, “ilmin her dal›n-

da katk›da bulunmufl bir âlim” olarak

nitelendirilmifltir. Biyografiyi yönünde-

ki eserleri, hadis alan›ndaki icazeti,

hattatl›¤›, tasavvuf sahas›ndaki bilgisi,

Kadiri ve Nakflibendi fleyhli¤i, çok yön-

lü olarak araflt›rmalar› ve telifat› ile dö-

neminin çok müstesna bir flahsiyeti ol-

mufltur. Eserlerini çok mükemmel bil-

di¤i üç dilde Türkçe, Arapça ve Farsça

olarak yazm›flt›r.Arapças› ve Farsças›-

da Türkçeye kazand›rd›¤› çevirileri ise

çoktur, Müstakim-zâde’nin ilim dünya-

s›nda seçkin olmas›n›n haz›rlayan bir-

çok faktörler vard›r. Ailesi bir ulema s›-

n›f›na mensuptur. Ömrü boyunca ö¤-

renme, ö¤retme ve eser verme en esas

amac› olmufltur. Bütün zevkleri ilimde

bulmufltur.Servet sa¤lama ve refah

sevdas›na düflmeden, az bir manflet ile

geçinmifl, kendisini sadece ilim alan›na

adam›flt›r. ‹lim onun için idealdir. Aile

kaygular›nda uzak yaflamas›, sakin bir

hayat›n içinde olmas›, güzel ve nadir

eserler üretmesine yol açmaktad›r.

Kendisi ile bar›fl›k ve iç huzuru, bu ça-

l›flkan ve üretken bilginin hayatta tek

zevki ve yaflama sevinci olmufltur.

Müstakim-zâdenin ciddi kiflili¤i ve

eserleri herkesin güvenine yol açm›fl-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp Oyuncakç›lar
soka¤› giriflinde bulunan

(fiekerpare) Türbe ve
bugün mevcut olmayan
çeflme ve di¤er yapılar.
Eyüp Bld. arflivinden.
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t›r. ‹lim yan›nda, tasavvuf hayat› irfan

yönünden de Müstakim-zâde’yi çok yü-

celtmifltir. Eskilerin tabiriyle, ilim ve ir-

fan sahibi bir flahsiyettir. Yekta süvar-›

meydan-› hakaay›k (Hakikatler meyda-

n›n›n biricik süvarisi) Tasavvuf alan›nda

seçkin oldu¤una delildir.

Müstakim-zâde devrinin önemli

hattatlar›ndand›r.Bu ayn› zamanda

maifletini temin için bir vas›ta olmufl-

tur. Dönemin seçkin hattatlar›ndan

ders alm›flt›r. Müstakim-zâde çok h›zl›

yaz› yazard›. Kendisine “seri’u’kitabe”

s›fat› verildi¤ini kendisi bildirmektedir.

Ayr›ca eser istinsah›ndan sa¤lad›¤› ge-

lir de yaflam›na katk›da bulunmufltur.

Müstakim-zâde ebced hesab›yla ta-

rih düflürmede de ünlüydü. Yazd›¤›,

flerh veya tercüme etti¤i esenlerin ço-

¤unun yaz›l›fl tarihini, o esere verdi¤i

isimde gizlemeyi baflarm›flt›r. Onun ta-

rih düflürme sanat›na en örnek eseri,

oniki binden fazla lakap, künye ve nis-

betin bulundu¤u Mecelletü’n-Nisâb ad-

l› eserinde vard›r. Müstakim-zâde fliiri

sevmifl, fliir yazm›fl ve fliirle uy¤arm›fl-

t›r. fiiirle ilgili olarak, al-Ist›lahatü’fl

fii’riyye ad›yla bir kitap da meydana ge-

tirmifltir. Ancak mürettep bir divan›, fli-

irlerini toplad›¤› bir mecmu’as› yoktur,

Pek çok kaside, ruba’i ve beytin çeviri

veya flerhihi yapm›flt›r. Müstakim-zâde

fliir seven bir âlimdir. Süheyli’nin Ay-

niyye adl› münacaat›n› nazmen Türkçe-

ye tercüme etmifltir. Kaside-i Emriyye,

Mehmed Emin-i Tokadî’ye mersiye ola-

rak yazd›¤› Terkib-i Bend’i vard›r. Di-

van-› Hazret-i Ali olarak billinen Neh-

cü’l-Bela¤a adl› eseri Arapçadan Türk-

çeye nazmen çevirdi. Müstakim-zâ-

de’nin fierhu Divan-› Ali adl› eserinden

seçmeler yap›larak, tercemetü’l-Mün-

tehab Min Divan-› Seyyiddina Ali bin Ebi

Talib ad›yla 1312/1894 y›l›nda fiam’da

bas›lm›flt›r. Müstakim-zâde’nin fliirleri

genellikle kolay anlaflabilecek cinsten-

dir. Üslubu ak›c› bir niteli¤e sahibtir.

‹nsani okumaya sevk eder. Edebi sa-

natlar› da iyi bilmektedir.

IV. ESERLER‹
Müstakim-zâde iyi tahsil görmesi-

nin ve çal›flkanl›¤›n›n sayesinde, sosyal

bilimlerin birçok alan›nda mensur

eserler vermifltir. Mecelletü’n-Nisâb,

Devha-i Meflây›h-› Kibar, Tuhfe-i Hatta-

tîn, fiuyûh-› Ayasofya, Meflây›h-nâme-i

‹slam gibi büyük biyografi eserleri ver-

mifltir. Bunlar günümüzde baflvuru

kaynaklar› olarak önem tafl›rlar. 

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin

Efendi’nin eserleri hakk›nda, Müsta-

kim-zâde’nin Tuhfe-i hattatîn adl› ese-

rini yay›nlanan  ‹bnülemin Mahmud Ke-

mal ‹nan (‹stanbul 1928,s 3-85) ve Müs-

takim-zâde’nin eserleri hakk›nda dok-

tora tezi haz›rlam›fl olan Ahmet Y›lmaz

120 civar›nda eserinin saptam›flt›r. Ah-

met Y›lmaz, Müstakim-zâde Süleyman

Sadedin, Hayat eserleri ve Meceletü’n-

Nisâb’›, Ankara  1991, s.75-173.

Müstakim-zâde’nin baz› eserleri ve

tercümeleri bas›lm›fl olup, baz›lar› ise

genellikle yazma hal›nde kütüphane-

lerde bulunmaktad›r.‹bnülemin Müsta-

kim-zade’nin eserlarini befl gurup al-

t›nda toplam›flt›r:

1. Dini ESERLER: Tefsir-i Sure-i Fa-

tiha (TÜrkçe), Tarhu’lma’na flerhi’l-es-

mai’l-hüsna/esma-i hüsna flerhi), Tah-

kiku’s-salavat (namazlar üzerine), Tu-

huru’s-selam li ahrari’l-‹slam(40 hadis

flerhidir), Hüsnu’t Takvim (temizlikle il-

gili bir had›s flerhi), fierefu’l akide

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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(‹mam-i Azam’a atfedilen el-F›khu’l -

ekber adl› eserin terçüme ve flerhi,

1313/1895 de bas›ld›), Makeletü’n-ne-

zafe (temizlikle ilgili bir eser), Reflfu’l

hakiki fi keflfi’l akika ( çocuk do¤umun-

da kurban kesilmesine dair), Tahkiku’t-

teslim (selam verme ve alma), Asaru’l-

ehabila meyli hubbi’l-Arab (Araplar›

sevmekle ilgili had›sler toplan›p, alfa-

betik 40 hadis derlemesi), Huccetu’l -

hatti’l-hasen (yaz› yazma ile ilgili ha-

disler ele alan40 hadis denemesi),

Asar-› adide (40 hadis derlemesi).

2.Tasavvufu ESERLER‹: fieri’atü’t-

tarika, Akidetü,4s-sufiyye, Risale-i tac,

Risale-i Tarikat-› Nakflbendiyye, Nus-

ret-i Mübteda, fienh-i Ebyat-› Pir-i He-

rat, Terceme-i Risale-i men arefe (Ga-

zali’nin bir sözüne ait tercüme ve zeyl),

Makülat-› Devriyye (h›rka giyme, soh-

bet,telkin, tevbe,vecd, devran-› sofiyye,

meratib-i zikr konular›nda), Sururu’t-

talibin (Muhammed Edhem-› Üsküda-

rî’n›n tarikat usul ve adab›na dair ese-

rinin tercümesi), Sururru’t - el-uku-

du’l-lü’lüiyye fi tariki’s-sadati’l-Mevle-

viyye(Abdülgani Nablusi’nin ayn› adl›

eserinin türkçeye tercümesi ve flerhi,

Terceme-i Mektubut-› ‹mam-i Rabban›

(‹mam-› Rabbani’nin 3 cilt halinde ya-

y›nlanm›fl Fansça mektuplar›n›n tercü-

mesidir. 1277/1860’da 3 cilt yay›nland›),

terceme-i Mektubat-› Muhammed Ma-

sum (bu çeviri 3 cilt halinde,

1277/1860’da Litografya matbaas›nda

bas›ld›).

3. Tarihi ESERLER: Mecelletü’n-Ni-

sâb (Kültür Bakanl›¤› 2000 y›l›nda t›pk›

bas›m olarak yay›nlad›. Ahmet Y›lmaz

ve ‹mam Muhammed ‹sa 1991’de bu ki-

tap hakk›nda iki doktora tezi yapt›lar),

Devhatü’l, meflây›h (müllifin iki zeyli ile

1978 ‘de Ça¤r› yay›nlar› ofset bas›m›n›

yapm›flt›r),  Tuhfe-i hattatîn (‹bnülemin

taraf›ndan ‹stanbul 1928 müellif hak-

k›nda bir araflt›rma ile bas›lm›flt›r), Ri-

sale-i Melamiyye-i Bayramiyye (Abdur-

rezzak Tek taraf›ndan Uluda¤ Ünivers-

tesi’nde yüksek lisanas tezi yap›lm›flt›r,

Bursa 2000), Meflây›h-nâme-i ‹slam,Ri-

yazu’l-ulema ve Terâcim-i Ahvâl-i fiü-

yuh-› Ayasofya.

4.Felsefe ESERLER‹: fierh-i Ceva-

hir-i Hamse, el-Kelimatu’l-hikemiyye,

Risaletü’l-mant›k.

5.Edebi ESERLER: Ist›lahat-› fii’riy-

ye, Münavat, fierh-i Divan-› Ali (bulak

1836 ‘da bas›lm›flt›r), Kanunu’l-edeb

Tercümesi ( Ebu’l-Fezl Hubeyfl ve Tif-

lis’nin, Kanunu’l edeb fi zabti kelime-

ti’l-Arab adl› eserinin tecrümesidir).

Arsiklopedik sözlü¤ün Türkçeye tercü-

mesidir. Arapça, Farsça ve Türkçenin

birlikte kulan›ld›¤›, çok önemli bir

eserdir. Tercümesi 7 y›lda bitmifltir.

Kelimenin son herfine göre tertipli ve

iki büyük cilttir). Durub-› Emsal-Ad›l

eseri için çok mühim bir kaynakt›r.Yak-

lafl›k 270 atasözü alfabetik olarak s›ra-

lanm›flt›r. Ustal›¤›na delildir.

Müstakim-zâde ‘nin baz› risaleleri yay›-

na konu olmufltur; örne¤in, Ahmet Y›l-

maz, “Müstakim-zâde’nin Kaside-i Ay-

niyye Tercümesi ve fierhi”, Selçuk

Üniv.‹lahiyat Fak. Dergisi (Konya 1999),

s.241-264;a.mll., “TürkEdebiyat›nda

“Esma-i Nebeviyye-i fierife”yi Tadat

Gelene¤i ve Müstakim-zade ‘nin

Mir’atü’s-Safa isimli Risalesi”, ‹stem .

Y›l:2, Say›:4 (2001),s159-172.

SONUÇ  
18.yüzy›l›n önemli âlim, hattat ve

müilliflerinden olan Müstakim-zade

Sadeddin Süleyman, hiçbir resmi görev

almadan, kendi imkanlar› ile ömrünü

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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ilim u¤runa geçirmifl, çok çal›flkan ve

velut yazarlar›m›zdan birisidir.Ald›¤›

sa¤lam e¤itim sayesinde, ilmin her sa-

has›nda kalem oynatabilmifltir. Tasav-

vuf kültürüne ve fleyhli¤ini Eyup sem-

tindeki bir dergahtan y›llarca devam ile

alm›flt›r. Hattatla¤›n ve istinsah yoluyla

kitaplar› ço¤altarak geçimini sa¤lam›fl-

t›r. Arapça, Farsça ve Türkçeye genifl

vukufu sayesinde, üç dilde de esenler

vermifl ve di¤er iki dilden Türkçeye bü-

yük eserler kazand›rm›flt›d›r. 18 yüzy›-

l›n yektas› bir âlimdir.Yaflad›¤› Eyub

semtinden bol feyz alm›flt›r.
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HAR‹R‹ZADE MUHAMMED

KEMALEDD‹N EFEND‹ VE

“T‹BYANU VESA‹L‹’L-HAKAIK

F‹ BEYAN‹ SELAS‹L‹’T-TARAIK”

Prof.Dr. Yakup Ç‹ÇEK

Trabzon Maçka’da do¤du. ‹lkokulu, ikinci s›n›fta bir hafta okuyup üçe geçerek dört ve ‹mam-Hatip okulunu da, lise
ikiyi ayn› y›l d›flardan bitirerek alt› y›lda tamamlad›.1971 y›l›nda ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsüne kaydoldu. 

974-75 ö¤retim y›l›nda buradan mezun olmas›n›n ard›ndan, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca ilk defa olarak aç›lan ve
dini ilimlerde ihtisas kazand›ran ‹stanbul Haseki  ‹htisas Kursu’na  girdi. 1977 Haziran ay›nda ‹stanbul Yüksek
‹slam Enstitüsü’ne asistan olarak tayin edildi. Haseki Kursu’nun geriye kalan yaklafl›k bir y›ll›k süresini gayri

resmi olarak tamamlad›. 1983’te doktor ve yard›mc› doçent oldu.  Milli E¤itim Bakanl›¤›ndan gelen teklif üzerine
1984’te, ‹mam-Hatip Okullar› 11. ve 12. s›n›flar› “Dini Hitabet ve Mesleki Uygulama” ders kitaplar›n› ayn› fakülte-

den iki ö¤retim üyesi arkadafl›yla yazd›. Bu kitaplar, Bakanl›kça 1985 y›ll›ndan beri bas›lmaya ve okutulmaya
devam edilmektedir. 986 Kas›m ay›ndan itibaren, e¤itim ve ö¤retimi görmek ve alan›yla ilgili çal›flmalar yapmak
üzere alt› ayl›k bir süre ile Riyad ‹slam Üniversitesine gitti. 1989’da Tefsir Anabilim Dal›nda doçent oldu. Gelen

davet üzerine 1993 Ö¤retim y›l› bafl›ndan itibaren ö¤retim üyesi olarak Sofya ‹slam Enstitüsüne gitti ve orada iki
y›l kald›. Bu okulun fakülteye dönüfltürülmesi çal›flmalar›na bizzat kat›ld›. 1994-1995 ö¤retim y›l› bafl›nda Sofya

‹lahiyat Fakültesine dekan oldu ve bu görevini bir y›l sürdürdü. Sofya’da iken, ço¤unlu¤u oral› Türk as›ll› hocalar
olmak üzere elit bir gruba dini konularda  bir dönem seminerler verdi. Özellikle çeflitli kesimlerden gelen soru-
lar› cevapland›rmak özere Sofya Banyabafl› Camiinde her hafta Cuma’dan önce vaaz etti. 1995 y›l› sonunda M.Ü.
‹lahiyat Fakültesindeki görevine döndü.    1996’da  profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Tefsir Anabilim Dal› baflkan› olarak görev yapmaktad›r .
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Muhterem baflkan, muhterem da-
vetliler, Selam ve sayg›lar sunarak teb-
li¤ime bafllamak istiyorum.

Tebli¤im iki k›s›mdan oluflmaktad›r.
‹lk olarak Haririzade Muhammed Ke-
maleddin’in hayat›n› ve ard›ndan da,
alan›nda dünya çap›nda bir flöhrete sa-
hip eseri Tibyanü Vasail’i arzetmek isti-
yorum.

A. HARÎRÎZÂDE MUHAM-
MED KEMALEDD‹N EFEND‹

XIX. as›rda Osmanl› Devleti, kendisi-
ni tarih sahnesine ç›karan maddî ve
manevî dayanaklardan uzaklaflm›fl; as-
kerî, siyasî, ilmî, ictimaî, iktisadî ve hu-
kukî sistemleri, düzenli seyrini büyük
ölçüde kaybetmiflti.

‹mparatorlu¤un çeflitli din, milliyet
ve mezhebe mensup unsurlar›, muhte-
lif tesirler sebebiyle devletten ayr›lmak
temayülüne kap›lm›fllard›.1 Ayr›ca
muhtariyet ve istiklâl isteyen hareket
ler de h›z kazanm›flt›.2

E¤itim düzeni ve Medreseler yol
gösterici ve yön verici kafalar yetifltire-
mez hale gelmifl,3 tekkeler de eriyen
di¤er müesseseler gibi ink›raza yüz
tutmufl, eski seviyelerini kaybetmifller-
di.4

‹flte Harîrîzâde, bu as›rda böylesi bir
ortamda ‹stanbul’da do¤mufl, orada
yaflam›fl ve orada Ahirete irtihal eyle-
mifltir.  

1. Hayat›
Tasavvuf tarihimizin meflhur eseri,

T›byânu Vesail’in müellifi Harîrîzade,
XIX. asr›n ikinci yar›s›nda yaflam›fl mu
tasavv›flardand›r. Cemaziyelâhir
1267/Mart 1850 tarihinde ‹stanbul’da
dünyaya gelmifltir.5 Bildirdi¤ine göre,
babas›n›n Kemâleddin Muhammet ad›-
n› verdi¤i Harîrîzâde’nin tam künyesi,

Kemâleddin Muhammed Harîrîzâde b.
Seyyid fieyh Abdurrahman b. Seyyid ‹b-
râhim el-Halebî’dir.6

Müellif, daha çok Harîrîzâde ve Ha-
rîrîzâde Kemâleddin ad›n› kulland›¤›
gibi, ondan bahseden kaynaklarda da
ad› bu flekilde geçmektedir.7

Halep’te bulunan ve Harîrîzadeler
diye mâruf sülâleden olup fieyh Ahmed
er-Rifâî (v.578/1182)’in neslindendir.8

Bu sülâlenin, “ipekle ilgili, ipekten
yap›lm›fl; ipek gibi yumuflak” manalar›-
na gelen Harîrî lakab›yla an›lmas›,
fieyh Ahmed er-R›fâî’nin torunu ve
onun sohbetinde bulunan fieyh Seyyid
Burhaneddin Ebu’l-Hasan Ali (v.
645/1247) ile bafllar.9

Onun bu lakabla an›lmas› hususun-
da bir kaç rivayet bulunmaktad›r:

1. Küçük yaflta babas›n› kaybeden
Ebu’l-Hasan Ali’ye amcas› ipek doku-
ma sanat›n› ö¤retmiflti. Daha sonra
hapse düflen Ali, yan›ndakilere imaml›k
etmifl, ve cemaati kendisine mürid ol-
mufl, dolay›s›yla Harirî ismi böylece
flöhret bulmufltur.10

2. ‹bn Kesîr’in kaydetti¤ine göre,
fieyh Ebu’l-Hasan fiam’da bulundu¤u
sürece ipek dokumac›l›¤› ile meflgul ol-
mufl; ayn› meslekte bulunan tan›d›klar›
onun için bir zaviye infla ettirmifllerdi.11

3. Müellifin bildirdi¤ine göre, fieyh
Ebu’l-Hasan’›n ipek dokuma sanat› ol-
may›p, o iflle u¤raflan bir arkadafl› var-
d›. Bir gün ondan, dinî hizmette bulun-
mas›n› istemifl, o da, ifliyle meflgul ol-
mak zorunda oldu¤unu ileri sürmüfltü.
Bunun üzerine fieyh, parma¤› ile örme
âletlerine iflâret etmifl ve âletler kendi-
li¤inden çal›flmaya bafllam›fllard›. Bun-
dan dolay› fieyh Harîrî diye meflhur ol-
mufltur.12

4. Harîrhizâde’nin babas›ndan nak-
letti¤ine göre, fieyh Ebu’l-Hasan’›n bir
kerâmeti olarak saman ipek olmufl, bu

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Ongansu A. H. Tanzimat
ve Amillerine umumi Bir Bak›fl,
Tanzimat, I., 4.

2Ali Reflat, Asr-› Haz›r
Tarihi, 518.

3Ahmed Cevdet Pafla,
Tarih, I., 87-94.

4Ceride-i Sûfiyye, sy. 82-
358.

5T›byân, III, vr. 304a;
Kibâr-› Meflây›h, 52; Vicdânî,
tomar, 86; Sefîne, III, vr. 84a.

6t›byân, göst. yer.
7Harîrîzâde, fieyhu Virdi's-

Settâr, Seyyid Muhammed
Fevzî’nin kitabe yazd›¤›
takrizde, müellifimiz takdir
edilirken, Harîrî’lerden oldu¤u
bilhassa belirtilmektedir:

“Husûsâ nev-nihâl-i ba¤-›
›lm ü ma’rifet bir zât
Harîrîzâdelerden oldu¤un bak
eyledi isbât “Kemal”dir
mahlas› nâm› Muhammeddir o
zât›n hem Ziyâd etsin an›n feyz
ü kemâlât›n Hüdâ her dem”.

8A.g.e., Seyyid ‹smâil Sad›k
b. Vecîhî Pafla’n›n takrîzinden.

9T›byân, I, 293a.
10A.g.e., I, 289a.
11A.g.e., I, 290a.
12A.g.e., I, 290b.
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sebeble ona Harîrî denmifltir.13

Kaydedilen rivâyetlerin her birinin
mümkün olmas› yan›nda, son rivâyet
daha kuvvetli görülmektedir.

Müellifin, amcazâdesi fieyh Ahmed
el-Harîrî’den ald›¤› bir icâzetnâmede
nesep ve tarîkat silsileleri flu flekilde
verilmektedir:

1. Harîrîzade Kemâleddîn Efendi,
2. fieyh Seyyid Ahmed b. Ömer (Ayn› za-
manda ayn› tarîkat›n icâzetini babas›
fieyh Abdurrahman’dan da alm›flt›r),
3. fieyh Seyyid Hasan, babas›,
4. fieyh Seyyid Muhammed, babas›,
5. fieyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
6. fieyh Seyyid Muhammed, amcas›,
7. fieyh Seyyid Musâ, kardefli,
8. fieyh Seyyid Ahmed, babas›,
9. fieyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
10. fieyh Seyyid Mahfûz, babas›,
11. fieyh Seyyid Sevvân, babas›,
12. fieyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
13. fieyh Seyyid Abduddâim, babas›,
14. fieyh Seyyid ‹brâhim, babas›,
15. fieyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
16. fieyh Seyyid Reslân, babas›,
17. fieyh Seyyid Mansûr, babas›,
18. fieyh Seyyid ‹brâhim babas›,
19. fieyh Seyyid Ali, babas›,

20. fieyh Seyyid Muhammed, babas›,
21. fieyh Seyyid Mikvâr, babas›,
22. fieyh Seyyid Hasan, babas›,
23. fieyh Seyyid Hamîs, babas›,
24. fieyh Seyyid Sa’d, babas›,
25. fieyh Seyyid Abdulmu’izz, babas›,
26. fieyh Seyyid Davûd, babas›,
27. fieyh Seyyid Muhyiddîn, babas›,
28. fieyh Seyyid Yahyâ, babas›,
29. fieyh Seyyid Muhammed, babas›,
30. fieyh Seyyid Burhâneddin Ebu’l-Ha-
san Ali, dedesi,
31. fieyh Seyyid Ahmed er-Rifâ’î.14

Harîrîzâde’nin babas› fieyh Abdur-
rahman da, meflây›hen bir zât idi. O¤lu
Harîrîzâde’ye Rifa’iyye’den Harîriyye ve
Halvetiyye’den Bekriyye tarîkatlar›n›n
h›rkas›n› giydirdi¤ini,15 ayr›ca kendisi-
nin Hafheviyye tarîkat›ndaki makam›-
n›n zikir telkin etme seviyesinde bulun-
du¤unu ve Harîrîzâde’nin bu tarîkat› da
babas›ndan ald›¤›n› görmekteyiz.16

1284/1867’de babas› öldü¤ü zaman,
henüz on yedi yafllar›nda bulunan Harî-
rîzâde, onun vefat›n› müteakib bir müd-
det ticaretle u¤raflt› ise de, tekrar ilme
yönelmifltir.17 Babas›n›n vefat›, onun
ilim tahsîline devam›n› ve çok say›da
eser verme azmini engellememiflti. Za-
ten ilim sahibi olmak, her türlü zorlu¤u

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

13A.g.e., I, 291a; fierhu
Virdi's-Settâr, Seyyid ‹smâil
Sâd›k Kemâl b. Vecîhî Pafla’n›n
takrîzinde son rivâyet tercih
edilerek flöyle denmektedir:
“Evliyâdand›r an›n nesli
“Harîrî” meflhur ‹pek olmufltu
saman eyliyecek Hakk'a duâ”.

14Tibyân, I, 292b vd.
15A.g.e., I, 292b.
16A.g.e., I, 299b.
17A.g.e., III, 304b.

Eyüpsultan ve Defterdar.
‹stanbul Anıları. 

S.Hakkı Eldem, sf. 206
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gö¤üslemeyi de göze alarak verilen ke-
sin bir karar›n sonucudur.

Harîrîzâde’nin bir tak›m seyâhatlar›
da olmufltur. K›sa süreli olan bu seyâ-
hatlar›n›n, tasavvuf ve dinî bilgisini ar-
t›rmak ve baz› meflây›hle görüflmek gâ-
yesine ba¤l› oldu¤unu tahmin etmek
zor de¤ildir. Nitekim ald›¤› tarîkatlerin
bir k›sm›n› bu esnâda alm›fl veya h›rka-
lar›n› giymifltir.

Receb 1286/1869 tarihinde akraba-
lar›n› ziyaret için Haleb’e gitmifl, orada
dört ay kadar kald›ktan sonra ‹stan-
bul’a dönmüfltür.18

1289/1872’de ‹stanbul’da görüfltü¤ü
fieyh Seyyid Muhammed Nûru’l-’Arabî
el-Hüseynî’yi ziyaret için, bir y›l sonra
1290/1873’de Üsküb’e gitmifltir. Bu yol-
culu¤u esnas›nda Selânik’e u¤rayarak,
orada bulunan fieyh Ali R›zâ Efendi ve
fieyh Edîb Sâlih Lütfî Efendilerle görüfl-
müfltür.19

Aradan bir y›l geçtikten sonra, evli-
yây› ziyaret için 1291/1874 tarihinde M›-
s›r’a,20 ertesi sene de ayn› maksadla
1292/1875’de Edirne’ye gitmifltir.21

Otuz iki y›ll›k k›sa ömrünü, seyahat-
lar› hariç tutulursa, ‹stanbul’da geçir-
di¤ini söyleyebiliriz.

2. Tahsili
Harîrîzâde’nin tahsil hayat› da ‹s-

tanbul’da geçmifltir. Befl yafl›na gelin-
ce, ilim tahsiline bafllad›¤›n›, Hâf›z Os-
man Efendi’den bir müddet Kur’an-›
Kerim okudu¤unu bizzat kendisi anlat-
maktad›r.

Bu flekilde bafllayan tahsil hayat›,
rüfldiyede devam etmifltir. Orada sarf,
nahiv, mant›k ve âdâb gibi mukadde-
mât ilimlerini, iki kardefl olan Ali ve
Mevlâ Emîn Ankaravî Efendiler’den
okumufltur.22

Bundan sonra Hadîs alimlerinden
Allâme fiakir Efendi’nin Sahîh-i Buhârî

derslerine devam etmifltir.23

1286/1869’da Halep yolculu¤undan
fieyh Abdüllatîf el-Buhârî ile ‹stanbul’a
avdet etmiflti. Bu zattan, evinde misafir
kald›¤› sürece Hanefî F›kh›’na dair baz›
metinler ve müselsel24 hadîsler oku-
maya gayret göstermifltir.25

fieyh Kâs›m el-Ma¤ribî
(v.1298/1880)’nin Câmi’u’s-Sahîh ders-
lerine devam etmifl, Allâme ‹bn ‘Akile
el-Mekkî’nin Müselselât’›n› da ondan
okumufltur.26

Hayat›n› tan›tmaya çal›flt›¤›m›z mü-
ellifin, derinleflip meflhur oldu¤u saha
her ne kadar tasavvuf ise de, F›k›h ve
Hadîs ilimlerini de belli ölçüde tahsil
etti¤ini görüyoruz.

F›k›h tahsili konusunda bizzat flun-
lar› söylemektedir: F›k›h ilmini, Allâme
Kâd› Fehhâme fieyh Abdullatîf Ömer
el-Buhârî el-Halebî el-Hanefî el-Ezhe-
rî’den tahsil ettim. O da, ayn› ilmi fieyh
‹smâil el-Halebî el-Hanefî’den alm›flt›r.
Müellif bundan sonra, hocas›ndan
‹mam-› A’am’a kadar olan silsileyi say-
maktad›r.27

Ayn› mevzudaki ikinci senedde, M›-
s›r müftüsü Seyyid fierif Muhammed
el-Harîrî’den Resûlullah’a kadar olan
silsile verilmifltir.28

Müellifin üçüncü olarak verdi¤i di-
¤er bir senedde ise, f›k›h silsilesinin
yan›nda, baflta kütübü’s-sitte olmak
üzere hadîs k›raat› senedleri de kayde-
dilmifltir.29

Tasavvuf ilim ve hayat›nda silsilenin
mevzubahs oldu¤u bilinmektedir. Ayn›
durum di¤er dinî ilimler için de söz ko-
nusudur. Bu durumun bir as›r önce ya-
flayan müellifimizin zaman›nda da de-
vam etmekte oldu¤unu, tahsil etti¤i di-
nî ilimlere dâir verdi¤i silsileler göster-
mektedir.30

‹lim tahsiliyle meflgul oldu¤u devre-
de müellif, Rifâ’iyye ve Halvetiyye tari-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

18A.g.e., III, vr. 304a;
Kibâr-i Meflây›h, 52; Melâmîlik
ve Melâmîler, 326; Tomar-›
Turuk, 86.

19Tibyân, III, vr. 304;
Melâmîlik ve Melâmîler, 326.

20Tibyân, III, vr. 304b;
Kibâr-i Meflâyih, 52; Sefîne, III,
vr. 84a; Osmanl› Müellifleri, I,
155.

21Tibyân, II, vr. 129a.
22Tibyân, III, vr. 304a;

Melâmîlik ve Melâmîler, 326.
23Tibyân, göst. yer.
24Müselsel Hadis,

rivayetinde râvilerden herbir-
ince dinledim veya bize tahdis
etti veya bize bildirdi vb.
ifadeleri kullan›lan hadislerdir.
Veya râvilerinin, rivayet ettik-
leri râvinin, rivâyet esnas›ndaki
söz ve fiillerini aynen tekrar
ettikleri hadislerdir. Müselsel
hadislerin bazan evvelinde veya
sonunda ink›tâ olabilir.

Teselsül fleklindeki
rivâyetin faydas›, tedlis ve
ink›tâdan uzak olmas›d›r.
Bununla beraber, müselsel
hadis tarîk›yla sahîh olan
hadisler pek azd›r. Bk. Ahmed
Muhammed fiâkir, el-Baîsu'l-
Hasîs fierhu ‹htisâri 'Ulûmi'l-
Hadis, M›s›r 1958, 168; Koçyi¤it
Talat, Hadis ‹st›lahlar›, ‹.F.Y.,
Ankara 1980, 310.

25Muallim Vahyi, Bursal›
Tâhir Bey, 23; Tibyân, III, vr.
304a; Kibâr-i Meflâyih, 52.

26Tibyân, III, vr. 304a;
Melâmilik ve Melâmiler, 326;
Tomar-› Turuk, 86; Kibar-i
Meflayih, 52.

27Tibyân, I, vr. 81 vd.
28A.g.e., I, 82 vd.
29A.g.e., I, 83b-86b.
30Bk. Haririzâde’nin ald›¤›

ve rivayet etti¤i tarikatlar.
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katlar›n› alm›fl, yine bu s›rada Hizbu’l-
bahr’› serhetmifl ve ona Ziyâu’l-bedr is-
mini vermifltir.31 Babas› vefat etti¤inde
on yedi yafl›nda oldu¤una göre, ad› ge-
çen flerhi yazd›¤›nda ve tarikatlar› ald›-
¤›nda ancak on befl yafllar›nda bulunu-
yordu demektir.

Tasavvuf ilmini kendisinden tahsil
etti¤i fieyh Seyyid Muhammed Nuru’l-
’Arabî ile karfl›laflmas›n›, Allah’›n bir
lütfu olarak nitelendiren Harîrîzâde,32

Nûru’l-’Arabî 1289/1872’de ‹stanbul’a
geldi¤inde, onu Boyac› köyündeki yal›-
s›nda misafir etmifl ve ona biat etmifl-
tir. Bu zattan, ‹bn Fâriz, (v.576/1180)’in
Kasîdetü’t-Tâiyye’sini,33 fieyhu’l-Ekber
Muhyiddin b. ‘Arabi (v.638/1240)’nin Ri-
sâletü’l-ehadiyye’sini34 ve Fususu’l-hi-
kem’ini35 okumufl ve melâmî hilâfet-
nâmesi alm›flt›r.36

1290/1873 tarihinde, Üsküb’de bu-
lunan fieyh Muhammed Nûru’l ‘Arabî’yi
ziyaretten dönerken Selânik’te fieyh Ali
R›za Efendi (v.1295/1878)’den Ramaza-
n›yye ve fieyh Edîb Lütfi Efendi’den de
Sinâniyye hilâfeti alm›flt›r. 

Harîrîzâde’nin, mühim eserleri ted-
kik maksad›yla bir aral›k Fatih Câmii
dahilinde olan kütüphanenin hâf›z-› kü-
tüplü¤ündeki vazifesi hariç tutulursa,
resmî bir görevi olmad›¤›n›, k›sa ömrü
boyunca tahsil-i ilim ve te’lif ile meflgul
oldu¤unu söyleyebiliriz. Nitekim haya-
t›n› anlat›rken kulland›¤›; Bu kitap (Tib-
yân) k›rkbirinci eserimdir. fiimdi ‹stan-
bul’da bulunmakta, ilim tahsili, tasav-
vufî eserler müzakeresi ve lây›k olma-
d›¤›m halde tarîkat vermekle meflgul
olmaktay›m. Ayn› zamanda maîflet te-
miniyle de ifltigal ediyorum. Bedenî ba-
z› rahats›zl›klarla mübtelây›m gibi ifa-
deler resmî görevinin olmad›¤›n›, geçi-
mini memuriyet d›fl› ifllerle temin etti-
¤ini göstermektedir.38

Zâhir ve bât›n ulemas›na hizmet et-

meyi bana nasib k›lan yüce Allah, bu-
nunla bana nimetini ihsan buyurmufl-
tur, diyerek istifâde ve istifâze edilen
ulema ve meflâyih aras›nda bulunma-
n›n de¤erine iflaret eden Harîrîzade,
hay›r ile yâdedilmesine vesîle olan T›b-
yân’›n önsözünde, Zâhir ve bât›n ilimle-
rinde icâzet ald›m. ‹lim meclislerinde
yetifltim. Temiz sûfîlerin feyizleriyle
gerçek dirili¤i buldum, demifltir.39

H›rka-› fierîf civâr›ndaki hâne-i âli-
lerinde mutalaa ve telîf ile meflgul ol-
duklar› gibi, müracaât eden tâlib-i râh-
i irfân› dahi Rabbânî ma’rifetlerden
mahrûm b›rakmazlard›.40

Tibyân’›n telîfi esnas›nda, bulundu-
¤unu ifade etti¤i bedenî rahats›zl›klar›-
n›n ölümüne sebep oldu¤u düflünülebi-
lir. Çok verimli, fakat pek k›sa denilebi-
lecek ömrünün otuz iki sene oldu¤u
hususunda ittifak vard›r.41

Ölüm tarihi ve yeri hakk›nda da kay-
naklar ittifak etmektedir. Buna göre, 2
Zilka’de Cuma günü 1299/15 Eylül 1882
tarihinde dâr-i fânîden dâr-i cemâle
gitmifltir. Nâfl-i flerîfleri ihtifâlât-› lâyi-
ka ile kald›r›larak Eyüb’de fieyh Hasib
Efendi dergâh›na nakl ile, burada mak-
bere-i mahsûsas›na vedî’a-i Rahmân
k›l›nd›. Kabr-i flerîflerinin üzeri aç›kt›r.
Gâyet mükellef mezar tafl› vard›r.
Seng-i mezar›nda flu kitâbe yaz›l›d›r:
Ni’met-i uhrâ için bu kâinât
Âlem-i ervâha olmufl flâh-râh
Âdem oldur ki bekâ-y› nâm elde
Ömrünü bî-fâide k›lmaz tebâh
fieyh Kemâleddîn Efendi genç iken
Hâs›l etmiflti nice feyz-i ilâh
Halvetî vü Celvetîden feyz al›p
Sâha-i ukbây› k›ld› hânkâh
‹lm u fazl› rüfldi tâ yevmu’l-k›yâm
Yâd ola devreyledikçe mihr ü mâh
Geldi üçler söyledi târihini
fieyh Kemâleddîn Efendi göçti vâh.
2 Zilka’de 129942

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

31Tibyan, II, vr. 217a.
32A.g.e., III, 304a.
33fieyh Ebû Hafs Ömer b.

Ali el-Far›z el-Hamevî
(v.576/1180), et-Tâiyye fî’t-
tasavvuf. ‹bn Fâr›z, eserini
bitirince Resûlullah’› rüyas›nda
görmüfl, ona Nazmu’s-sülûk
ismini vermesini emir buyur-
mufltur. Bk. K.Z., I, s. 365 vd.
Bu eserin Davud b. Mahmud
er-Rûmî el-Kayserî
(v.751/1350) taraf›ndan
fierhu’l-kasîdeti’l-tâiyye ad›nda
flerhi yap›lm›flt›r. Bk. T.S.A.Y.,
III, . 133; Br. Supp., II, s. 323;
K.Z., I, s. 266.

34Muhyiddin Ebu Abdillah
Muhammed b. Ali b.
Muhammed b. el-’Arabî
(v.638/1240), Risâletu’l-
ehadiyye, Bk. Supp., 792.

35fieyhu’l-Ekber,
Fususu’l-hikem, Tasavvuf’ta
meflhur olan bu eserin ön
sözünde müellif, Muharrem ay›
sonlar›nda fiam’da Resûlullah’›
rüyada gördüm. Elinde bir
kitap vard›. Bana, “bu kitaba
fususu’l-hikem ismini ver ve
onu neflret, insanlar istifade
etsin”, buyurdu. Ben de, peki
dedim, demektedir. Bk. br.
Supp., I, 793; K.Z., I, 1263;
O.M., II, 142; T.S.A.Y., III, s. 137.

36Tibyân, III, vr. 304a.
37A.g.e., III, vr. 304b;

Melâmilik ve Melâmiler, 326;
Tomar-› Turuk, 87; Kibâr-i
Meflâyih, 52.

38Tibyân, III, vr. 304a.
39A.g.e., I, Müellifin

önsözü.
40Osmanl› Müellifleri, I,

156; Kibâr-i Meflâyih, 53.
41Ad› geçen bütün kay-

naklar.
42Melâmilik ve Melâmiler,

326; Sefîne, III, vr. 85a.
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3. Hocalar›

Harîrîzâde’nin bir çok meflây›h ve
ulemâdan istifade ederek, baflta tasav-
vuf olmak üzere dinî ilimlerde derin-
leflti¤i görülmektedir. Tahsilini ve ta-
savvufî hayat›n› anlatmaya çal›fl›rken
hoca ve fleyhlerinden de bahsetmifltik.
Bu itibarla burada sadece, kendisinin
hem fleyhi ve hem de hocas› olarak pek
fazla faydaland›¤› fieyh Seyyid Muham-
med Nûru’l-’Arabî’nin hayat›n› ver-
mekle iktifa edece¤iz.

Muhammed Nûru’l-’Arabî
1220/1805’de dünyaya gelen Nûru’l-

’Arabî, küçük yafltan itibaren Ezher’de
ilim tahsiline bafllam›flt›r. fieyhu’l-‹s-
lâm fieyh Hasan el-Kuveynî gibi mefl-
hur âlimlerden ilim alm›flt›r.43

1244/1828 tarihinde Yanyal› fieyh
Ahmed Efendi ile Yanya’ya azîmet ve
orada Nakflibendî fleyhi fieyh Yusuf
Efendi yan›nda sekiz ay kadar ikâmet
ederek, mezkur fleyhin emriyle Mek-
ke’ye gitmifltir.44

Mekke’de bir sene mucâveret ede-
rek bu esnada fieyh Ömer Abudurre-
sûl’den hadis ilmi okumufl ve fieyh ‹b-

rahim el-Halevetî’den de Halvetiyye ta-
rîkat›n› alm›flt›r.45 fieyh Abdurresûl’e
biat etmek istedi¤inde o, M›s›r’a gitme-
sini ve giderken fiâfi’î mezhebine göre
amel edip, namazlar› cem’ ve kasr et-
mesini istemifltir.

fieyhin emrine uyarak M›s›r’a giden
Nûru’l-’Arabî, Ezher medresesine git-
mifl, Üstâd fieyh Hasan el-Kuveynî’nin
elini öpmüfltü. Kendisinden ‹mam Hü-
seyin Câmiini ziyaret etmesini isteyin-
ce, Nûru’l-’Arabî oraya gitmiflti. Kuflluk
vakitlerinde dolu olan mescidde bu de-
fa kimseler yoktu!. ‹çeri girdi¤inde
mihrabda oturmakta olan pek nûrârî
bir kimse gördü. ‹çime onun Habîbul-
lah oldu¤u do¤du, diyen Nûru’l-’Arabî,
yan›na vararak rükbesini öpmüfltü. O
da s›rt›n› s›vazlayarak ona duâ etmifl,
sonra Git buyurmufltu. Kap›ya do¤ru
yürüyüp ç›kt›¤›nda orada kimseler gö-
rülmüyordu. Biraz sonra tekrar mihra-
ba geldi¤inde, orda da kimse yoktu.
Bunun üzerine mescidin soka¤a aç›lan
kap›s›ndan ç›k›p gitmiflti. Câmiye dön-
dü¤ünde, her taraf›n insanlarla dolu ol-
du¤unu gören Nûru’l-’Arabî, fieyh Ha-
san el-Kuveynî’nin yan›na gidip elini

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

43Tibyân, III, vr. 215a.
44A.g.e., III, vr. 315a;

Tomar-› Turuk, 87.
45Tibyân, III, vr. 315a.

‹stanbul Büyükflehir Bld. Kültür
‹flleri Dairesi Baflkanlı¤ı Yayınları

no:10, 1992 
Kartpostallarda ‹stanbul. syf.55,

Zal MAhmut Pafla Camii. 
Yayıncı Max Fruchtermonn
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sayg›yla öptü. Art›k sana ilim aç›lm›flt›r;
Anadolu’ya gidebilirsin, dedi.46

1245/1829’da Kahire’den ayr›l›p Si-
roz’a gelmifl, oradan da Koçan’a gele-
rek, bir medreseye müderris olup,
1255/1839 y›l›na kadar kalm›flt›r. Bun-
dan sonra oradan ayr›l›p Üsküb’e gidip
yerleflmifltir.

Nûru’l-’Arabî,.bir gece rüyas›nda,
Medîne’ye gitmifl Mahmûdiyye Medre-
sesinde abdest ald›ktan sonra, Harem-
i fierife girmek istemifl. Kap›da duran
Hz. Ömer Git, abdest al, demifl. O da
tekrar abdest al›p geldi¤inde, ayn› em-
ri yine tekrar etmifl. Bunun üzerine ab-
dest ald›m, deyince, öfkelenerek s›rt›na
eliyle iki defa vurmufl. Hemen istifra
etmeye balam›fl ve içinde bulunan s›-
gara duman  ve kirleri, istifra ile d›flar›
boflalm›fl. Bundan sonra Hz. Ömer ye-
niden abdest almas›n› emretmifl; o da
abdest alarak Harem-i fierîfe girmifl.
Resûlullah mihrabda, solda Hz. Ebû
Bekir ve Ömer, sa¤›nda ise Hz. Osman
ve Ali oturuyorlard›. Resûlullah huzura
gelen Nûru’l-’Arabî’yi oturtmalar› için

yan›ndakilere iflaret etmifl. Bunun üze-
rine Hz. Ebû Bekr, otur demifl. Büyük
bir sayg›yla Hz. Ali’nin yan›nda oturun-
ca, Hz. Ebû Bekr yan›m›zda niçin otur-
mad›n? buyurdu. O bir fley söyleyeme-
yince Hz. Ali, bu mecliste taraf yoktur,
demifl. Bundan sonra uyanm›fl.47

Nûru’l-’Arabî’ rüyas›nda Resûlul-
lah’tan, tevhîd-i ef’al, tevhîd-i s›fat ve
Tevhîd-i zât telkinlerini ald›¤›n› anla-
t›r.48

Müsâferet sebebiyle ‹stanbul’da bu-
lundu¤u s›rada fieyh Abdulhâl›k Efen-
di’den Nakflibendiyye tarîkat›n› alm›fl-
t›r.49

1259/1843’de ikinci defa olarak
Hacca gitmifl, Mekke’de fieyh Abdülhâ-
l›k Efendi’nin halîfelerinden fieyh Mus-
tafa b. Mahmûd T›rabzonî’den tekmîl-i
tarîkatla teslîk ve irflâd icâzetnâmesi
alm›flt›r.50

Mekke’de kald›¤› s›rada Meczûb
Melâmî Dervifl Muhammed el-Mekkî’ye
mulâki olarak bir halvetî erb’in ç›kar-
d›ktan sonra bekâ, cem’ ve hazret-i
cem’ makamlar› telkini alm›flt›r.51

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

46A.g.e., III, vr. 215b.
47Göst. yer.
48Tomar-› Turuk, 89.
49A.g.e., 89; Tibyân, vr.

216a.
50Göst. yer.
51Tomar-› Turuk, 89.

‹stanbul için fiehr-engiz 
Hikmet Onat 

Eyüp’ten manzara 
tuval üzerine manzara 

Yap›kredi Yay›nlar› 
42.5x65 syf. 294
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1289/1872 y›l›nda ‹stanbul’a geldi-
¤inde, Harîrîzâde onunla müflerref ol-
mufl ve bir tak›m tarîkat kitaplar› oku-
mufltur.52

Harîrîzâde, fieyh Nûru’l-’Arabî’den
Halvetiyye ve Nakflibendiyye tarîkatla-
r›nda iki meflreb yani zâhir, bât›n; iki
seyr yani mestûr, âmir yani; Tarîkat sü-
lükü ve sûfiyye yolu olan esmân›n telkî-
ni, hakîkat sülûkü ve melâmiyye yolu
olan Allah’› bilme hususlar›nda sülûk
verme icâzeti alm›flt›r.

Ehl-i fluhûd zevkine binâen vahdet-i
vucûda kâil olan ilk mutasavv›f Nûru’l-
’Arabî’dir. Bu hâlde fler’î merâtib mu-
hafaza edilir.53

fieyh Muhammed Nûru’l-’Arabî, ço-
¤unlu¤u Türkçe olan otuzdan fazla
eser telif etmifltir.54

1305/1887 tarihinde seksen befl ya-
fl›nda oldu¤u halde Ustrumca’da irtihal
etmifl ve vefat eyledi¤i odada defnolu-
narak oras› türbe flekline ifra¤ edilmifl-
tir.55

4. Tasavvufî hayat›
Harîrîzâde’nin tasavvufî hayat› hem

bilgi ve hem de yaflay›fl bak›m›ndan pek
zengin görülmektedir. Ana tarîkatler ve
onlar›n kollar›ndan iki yüze yak›n tarî-
kata çeflitli seviyede intisab›n›n bulun-
du¤u eserlerinin tetkikinden anlafl›l-
maktad›r. Bu konuda Tibyân’›n önsö-
zündeki flu sözleri bilhassa dikkatimizi
çekmektedir: Seyyidu’l-Mürselîne itti-
bâ ve kemâle ermifl vârislerine iktidâ
etmek üzere, çeflitli ezkâr, de¤erli âsâr
ve müflâhede edilen envâr telkinleriyle
bir çok tarîkat ehlinden “teslik” ve
“tahkîk” ald›m. Muhtelif sohbetlerde
bir çok defa fahrî ve fakrî h›rkalar giy-
dim. Meflây›h benden kadîm ve cedîd
ifller hususunda hususî ve umumî ahid-
ler ald›lar. Onlar›n nûr silsilelerine
muttas›l oldum. Marifet p›narlar›ndan

en tatl› flerbetleri içtim. ‹slâm memle-
ketlerinde tan›nan büyük meflâyihe
mensûp, yüz yetmifli aflk›n tarîkata on-
lar›n vas›tas›yla muttas›l oldum.56

Gerçekten otuz iki y›l gibi k›sa bir
ömürde, bu kadar tarîkatla ilgi kurmak,
büyük ço¤unlu¤u Arapça, Farsça ve
Türkçe olan dört yüzü aflk›n kayna¤›n
incelenmesinden sonra telîf edilen Tib-
yân ve say›lar› k›rka ulaflan büyük kü-
çük risalenin telîfine muvaffak olmak
büyük bir baflar›d›r. fiu beyit onun hak-
k›nda söylenmifltir:

fiâb iken ahz-› hilâfetle olup fleyh-i
tarîk

‹lmi tahsil ile de serâb oldu eclâ.57

Harîrîzâde, baz› tarîkatlardan icâzet
al›p h›rka giymifl, bir k›sm›na da rivâyet
etmek yoluyla intisap etmifltir. ‹câzet
veya rivâyet yoluyla intisap etti¤i tarî-
katlar›n senedlerini zikretmektedir.
‹câzet ald›m, h›rka giydim, rivâyet edi-
yorum tabirlerini çok kere kullanan
Harîrîzade, bazan müflerref oldum, itti-
sal›m var, bana vâs›l oldu gibi sözlerle
de intisab› olan tarîkatlar› bildirmifltir.
Ald›m diyerek belirtti¤i tarîkatlar› Ald›-
¤› tarîkatlar bafll›¤› alt›nda, di¤er tabir-
lerle intisap etti¤ini bildirdi¤i tarîkatla-
r› da Rivâyet etti¤i tarîkatlar bafll›¤› al-
t›nda verdik.58

Küçük yafllarda tasavvuf hayat›na
bafllayan Harîrîzâde,59 flöyle demekte-
dir: Bu tarîkat (Hefneviyye’nin ikinci flû-
besi) ald›¤›m ilk tarîkatt›r. Bu tarîkatta
pederim Seyyid fieyh Abdurrahman el-
Harîrî el-Halvetî’den biat, zikir telkini,
ahid almada, h›rka giyme ve hilâfet ko-
nular›nda umûmî icâzet ald›m.60

Celvetiyye tarîkat›n› ald›¤›n› flöyle
anlatmaktad›r: “Celvetiyye tarîkat›n›
fleyhimiz âlim ve feyz sahibi fieyh Ebu’l-
Feyz Hüseyin Feyzuddin’den ald›m. Bu
vesîle ile bana flu icâzet mektubunu
yazm›flt›r: “Ben abd-i fakîr Hüseyin

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

52Bk. Harîrizâde’nin tah-
sili.

53Tibyân, III, vr. 317a.
54Hakk›nda ve eserleri

konusunda bilgi için bk. Tibyân,
III, vr. 316 vd.

55Bk. Tomar-› Turuk, 93;
Tibyân, III, Nûriyye tarîkat›
(Nûru’l-’Arabî’ye nisbet
edilmifltir); Melâmilik ve
Melâmiler.

56Tibyân, I, müellifin önsözü.
57fierhu virdi’s-settar,

Seyyid ‹smail Sad›k Kemâl b.
Vecîhî Pafla’n›n takrîz›.

58Harîriyye tarîkat›n›, ped-
erinin vefat›ndan iki sene önce
1282/1865 tarihinde alm›flt›r. Bu
ald›¤› ilk tarikat olmad›¤›na göre,
daha küçük yaflta da intisap etti¤i
tarikatlar›n oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r. Bk. Tibyan, I, vr. 291a vd.

59Bu konuda bkz. Mehmed
Kemaleddin Efendi Hayat›-
Eserleri ve tibyanu Vesâilil-
Hakâik fi Beyânî selasilik Tarâ›k
Muhtevas›-Kaynaklar›, adl›
Doktora tezimiz, s. 38vd.

60Bundan sonra senedini
vermifltir. Bk. Tibyân, I, vr. 299b.
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Feyzî el-M›srî, yan›ma Seyid Muham-
med Kemâleddin el-Harirî el-Halvetî
geldi. Aram›zda tarîkatlar hakk›nda
müzâkere oldu. Daha ziyâde Celvetiyye
tarîkat›, onun esrâr ve ma’rifetlerinden
bahsettik. Bu esnada Harîrîzâde, ben-
den Celvetiyye’nin izin ve h›rkas›n› ta-
leb etti. ‹stihâreye yatt›tan sonra, ona
ism-i evvel olan kelime-i tayyibeyi tel-
kîn ettim. Sonra usûlden olan esmâ-i
seb’an›n di¤erlerini telkin ettim. Onlar;
Allah, Huve, Hakk, Hayy, Kayyûm ve
Kahhâr’d›r. Sonra furu’dan olan esma-
i hamseyi telkin ettim. Onlar da; Ehad,
Vâhid, Fettâh, Vehhâb, Samed’dir. Ona
tâç giydirdim. Diledi¤i kimseye giydir-
mesine de izin verdim. H›rka giydirdim
ve giydirmesinde de onu mezûn k›ld›m.
Onu seccâdeye oturttum ve istedi¤i
kimseyi oturtmas›na, ahid almad, der-
vifl edinmede, nakîb ve halîfe b›rakma-
da, zikir meclisleri açmakta, istedi¤i
yerde ahzâb ve evrâd tilâvetinde, fierîa-
ta uygun olan her fleyde ona mutlak
icâzet ve umûmî izin verdim. Söz ve fi-
illerimde onu halîfe tayin ettim”.61

Haririyye tarikat›n› babas›ndan
1282’de, henüz on befl yafllar›nda iken
ald›¤›n› bildiren Harîrîzade, ayn› tarika-
t› Seyyid fieyh Ahmed b. Ömer el-Hari-
ri’den de ald›¤›n› anlat›r. Rebîulevvel
1289/1872’de, Hema’da bulundu¤u es-
nada, fieyh Ahmed b. Ömer’in kendisi-
ne yazd›¤› icazet mektubunun bir bölü-
münde flunlar› söyler: Evlad›m›z Seyyid
fieyh Muhammed Haririzade’nin fleyhi
Ahmed er-Rifâ’î’nin tarîkat›nda bir ka-
demenin olmas›n› isterim. Onu hayr›n
ve saadetin icrâs›na ehil, ilim ve seccâ-
de vermede kâbiliyetli görünce, fleyhi
ve ceddi olan fieyh Ahmed er-Rifâ’î’nin
tarîkat›nda ona k›sa bir zamanda seyr ü
sülûk verdim. Gerekli ezkâre devam et-
mifl, fakr sahiblerine ve ihvana hizmet-
te bulunmufltur. Bunun üzerine ona,

burada (Hema’da) ki zâviyelerde ve di-
¤er yerlerde seyr ü sülûk vermede, zi-
kir ikâmesinde, müridlerinden ahid al-
ma, tâlib olanlardan liyâkatl› olanlara
Rifâ’iyye h›rkas›n› giydirmede umûmi
izin verdim.62

Harîrîzade, Kâdiriyye’nin beflinci flû-
besini fieyh Abdullatîf b. Ömer el-Bu-
hârî el-Halebî’den, 18 Receb 1287’de
sabah namaz›ndan hemen sonra al-
m›flt›r. Ad› geçen fleyhin konu ile ilgili
yazd›¤› icâzet mektubunun bir yerinde
flöyle denmektedir: Bu icâzet mektu-
buyla bana nisbet edilen, Kâdiriyye’nin
Nûrâniyye flûbesinde h›rka, postniflin-
lik, zikir bafllatma ve mu’teber flartlar›-
na uygun olarak sona erdirme izinleri-
ni Harîrîzade’ye verdim.63 Ayn› mektu-
bun di¤er bir yerinde ise flunlar› yaz-
m›flt›r: Evlad›m›z fâz›l kâmil faziletler
rütbesini hâvi, salah ehlinin umdesi, fe-
lah neticesi Seyyid fieyh Muhammed
Harîrîzâde’ye, Kâdiriyye sâdât› tarîk›n-
da icâzet verdim. Ona zikir telkin ettim.
Kendisini halife ve ehl-i fakr ve meflâ-
y›h sûfilere fleyh olarak b›rakt›m. Ver-
di¤im icâzetle, ehil olanlardan diledi¤i-
ne icâzet vermede onu izinli k›ld›m.
Ona Kâdiriyye’nin h›rkas›n› giydirdim.64

Harîrîzade’ye her hususta takvaya riâ-
yet etmesini, salihlerin âdâb›na uyarak
sülükünde bütün gayretini sarfetmesi-
ni ve selefin yolundan ayr›lmamas›n›
ona vasiyyet ettim. Kâdiriyye mensup-
lar›ndan bu mektuba muttali olanlarn,
hangi yerde olurlarsa olsunlar Harîrî-
zâde’ye itaat etmeleri gereklidir.

Di¤er ‹slâm beldelerinde de onu
fleyh k›ld›m. Seccâdeyi beraberinde ta-
fl›r. Sar›¤›nda fleyh oldu¤unu gösteren
iflaretler bulunur. Diledi¤i kimseyi ken-
di yerine b›rak›p, söz ve ifllerine halîfe
yapabilir. Bu hususlar Kâdiriyye mün-
tesipleri için geçerlidir. Kim Harîrîzâ-
de’ye ikrâm ederse fieyh Abdulkâdir

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

61Resûlullah’a kadar
telkin senedi verilmifltir. Bk.
Tibyan, I, 244b-245a.

62H›rka silsilesi
verilmifltir. Bk. Tibyân, I, 292b
vd.

63Tibyân, III, vr. 49b.
64H›rka silsilesi

verilmifltir. Bk. Tibyân, III, 50b
vd.
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Geylânî Hazretlerine ikrâm etmifl olur.
Ona ikram eden de, Yüce Mevlâya karfl›
bir vazifesini yapm›fl olur. Gitti¤i her
yerde Kâdiriyye sâdât› taraf›ndan ilti-
fatla karfl›lan›r. Kad›nlara da tarîkat
verip ahid alabilir.65

Harîrîzâde, Gülfleniyye’nin ikinci flu-
besini fieyh fierefeddin el-Edirnevî’den
ald›¤›n› belirtmektedir.66

“Sezâiyye tarîkat›n› fieyh fierefuddin
el-Gülfleni el-Edirnevi’den alarak te-
flerrüf ettim. Ziyâret maksad›yla Receb
1292’de Edirne’ye gitti¤imde, mezkur
fieyh benden melâmiyye tarîkat›n› ala-
rak seyr ü sülûke girip, kemâle erdi-
¤inde benden Melâmiyye ve di¤er baz›
tarîkatlardan icâzet istedi. Bana da
Gülfleniyye’den Sezâiyye’nin icâzetini
verdi. Böylece bir yönden fleyhim, bir
bak›ma da halîfem oldu,” diyen Harîrî-
zâde, bundan sonra senedi vermifltir.67

“fieyhim Muhammed Nûru’l-’Arabî,
rûhaniyet yoluyla ve Hz. Ali’nin delâle-
tiyle Hac› Bektafl-i Veli’den Bektafliyye
tarîkat›n› alm›fl; ben de fleyhim vas›ta-
s›yla ayn› tarîkata intisap ettim,”68 di-
yerek rûhaniyet yoluyla da intisab› ol-
du¤una iflaret eden Haririzade’nin ald›-
¤› tarikatlar›n çok oldu¤unu görüyoruz.

Afla¤›daki görüflleri, Haririzade’nin
daima itidal yolunu tercih eti¤ini gös-
termektedir. Baz› görüfllerinden dolay›
fieyhu’l-Ekber’i sert bir dille tenkit sa-
dedince fieyh Muhammed b. Abdurre-
sûl el-Berzencî on risale telif etmifl;
buna karfl› fieyh Muhammed el-Hindî,
‘At›yyetu’l-Vehhâb isminde bir risâle
telif ederek tenkidlerin yersizli¤ini be-
lirtmeye çal›flm›flt›r. Konu ile ilgili Ha-
rîrîzâde’nin düflünceleri flöyledir: “Bu
hususta konuflmamak en uygun olan-
d›r. Akl-i selîm sahibi olanlar için fierî-
at›n tesbit etti¤i çizgide durmak en sâ-
lim yoldur. fieyh Muhyiddin makbul
fleyhlerden biridir. ‹limlerinin ço¤unun

hak ehline muhâlif olmas›, hatal› ol-
duklar›n› ortaya koyar. F›k›hta ictihadî
meselelerdeki hatalar gibi, o da bu ha-
talar›nda mazurdur. K›nanamaz. fieyh
hakk›nda arzetti¤im hususlar benim
kanaatlar›md›r. Makbul meflâyihtendir;
fierîata ters düflen sözleri hatad›r. Ba-
z›lar› onun bütün ilimlerini ta’netmek
için u¤raflm›fl, di¤er baz›lar› ise bütün
sözlerinin hatas›z olduklar›n› isbata ça-
l›flm›fllard›r. Bu iki gurup ifrat veya tef-
rît yolundad›r, itidalden uzaklaflm›fllar-
d›r. Oysa ki mezkur fleyh, makbul evli-
yâdand›r; hatas› sebebiyle nas›l mer-
dûd say›l›r? Di¤er taraftan hak ehline
muhâlif düflen sözleri nas›l hatas›z gö-
rülebilir? Do¤ru olan orta yoldur.”69

Bursal› Mehmed Tâhir, fieyhi Hari-
rizade ile ilk görüflmesini flöyle anlat-
maktad›r: “Bir Cuma günü H›rka-› fie-
rif’de eski Ali Pafla Camiinde mevlid-i
flerîf cemiyetine gittim. Orada mihrab›n
yan›nda fleker rengindeki sar›¤›, edîb
ve sade durufl ve kisvesiyle oturan bir
Hoca efendiyi gördüm. ‹lk görüflte o,
öteden beri aray›p bulamad›¤›m mü-
rebbi ve mürflid olarak bu zat› mürflid
olarak içimden kabul ettim.” Cuma gün
ve geceleri, bütün tatil zamanlar›n› Tâ-
hir Bey, hep bu güzîde mürflidinin hu-
zurunda geçirmeye gayret göstermifl-
tir.70

66 tarikattan icazet ald›¤›n› ve 75 ta-
rikat› da rivayet etti¤ini gödü¤ümüz
Harirîzâde’nin tasavvufî hayat› gerçek-
ten çok zengindir. Kendisi alarak veya
rivayet ederek intisap etti¤i tarikatlar›n
isimlerini ve silsilelerini Tibyanü Vesa-
il’de vermifltir. 

5. Eserleri
Otuz iki yafl›nda vefat eden Haririzâ-

de Muhammed Kemaleddin Efendi’nin,
telif veya tercüme olarak k›rk kadar
eser verdi¤ini görmekteyiz. Eserleri

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

65Tibyân, III, vr. 49b-54a.
66Tibyân, III, vr. 90b vd.

Ayr›ca fieyh fierefeddin el-
Edirnevî’nin hayat› için bk.
Osmanl› Müellifleri, I, 99.

67Tibyan, II, vr. 129a.
68Tibyan, I, vr. 129a.
69Tibyan, III, vr. 99a vd.
70Bursal› Tâhir Bey, 22.
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flunlard›r:  

1.   Tibyânü vesâili’l-hakâik fî beyâni
selâsilit’-tarâik,  
2. Cevâhiru mülûki’l-aliyye fî bevâhiri
sülûk’s-flâzeliyye.  
3. Esrâru’l-ma’în fî flerhi esmâi’l-er-
ba’în.  
4. Fecru’l-esmâ ve subhu’l-müsem-
mâ.  
5. Fashu dürri’l-a¤lâ flerhu devri’l-
a’lâ.  
6. Feyzu’l-mu¤nî min hadîs-i men ta-
lebenî.  
7. Hakîkatü’t-Tarîkat.  
8. Hadîkatü’l-hakîkat 
9. ‹mdâd fî’l-mebde’ ve’l-ma’âd.  
10. ‹rfânü’l-âflikîn ‘alâ burhânü’s-sâli-
kîn.  
11.Kenzü’l-feyz.  
12.Medâr-i vâhidiyyet ve merkez-i eha-
diyyet.  
13.Mededü’l-bekrî min seyyidî’l-Bekrî.  
14.el-Mevridü’l-hâss bi’l-havass fî tef-
sîri sûreti’l-ihlâs.  
15.Rasahâtü’l-esnâ alâ teveccühâti’l-
esmâ,  
16.Rûflen-i dinevâz 
17.Salâtü’l-ithâf bi-flerhi salâti’s-sak-
kâf 
18.Salâtü meflîfliyye 
19.Seyru’l-esmâ ve s›rru’l-müsemmâ.  
20.fierhü beyt-i Mevlânâ Câmî.  
21.fierhü evrâdi’l-üsbû iyye.  
22.fierhü virdi’s-settâr (Fethü’l-esrâr
flerhü virdi’s-settâr).  
23.Tarfetü’l-müfltersile ala’t-tühfeti’l-
mürsele. ifller.
24.Teveccühâtü’l-esmâ ve tevessülâ-
tü’l-uzmâ.  
25.Ziyâü’l-bedr flerhü hizbi’l-bahr .
26.Dürretü’l-envâr alâ salati cevhera-
ti’l-esrâr.  
27.ed-Dürreteyni fî flerhi’l-beyteyn.  
27.Fevâyihu ezhâri’l-hakaik ve levâyihu

envâri’t-tarâik.  .
28.Futûhâtu ilâhiyye flerhu vâridâti ilâ-
hiyye.  
29.el-Kavlu’l-mübîn fî ahvâli’fl-fieyh
Nûreddîn el-Cerrâhî el-Halvetî.  
30.Kemâl-nâme-i Âli abâ.  
31.Mirâtü’l-hakikat.  
32.Raflfu’l-¤âdir fierhu hizbi’l-kebîr
li’fl-fiâzelî.  
33.Ravzatu’l-âliyye fî tarîki’fl-fiâzeliyye.  
34.S›rru’l-esrâr ve nûru’l-envâr.  
35.S›rru’t-tavassul fî’z-zikri ve’t-tebet-
tül.  
36.fierhu Gazaliyat-i Niyâzî.  
38.fierhu mürflidi’l-uflflâk.  
39.fierhu salâti’l-enveriyye fî flerhi sa-
lâti’l-ekberiyye.  
40.Tahkîku’t-tarîk.  
41.Tercemetü emri’l-merbût.  

B.  T‹BYÂNU 
VESÂ‹L‹’L-HAKÂIK

1. K›saca tavs›f
Harîrîzâde’nin Tibyân adl› yazma

eseri üç büyük ciltten meydana gel-

mektedir. Tek nüsha olup, Süleymaniye

kütüphanesinde bulunmaktad›r. Fatih

kütüphanesine vakfedilmifl, daha sonra

mezkûr kütüphaneye getirilmifltir. ‹b-

râhim Ef. k›sm›, nu. 430-432’de kay›tl›

olup, yaz›s›n›n fieyh Bekir S›ddîkî tara-

f›ndan, güzel bir ta’lik yaz› ile

1297/1879 tarihinde yaz›ld›¤›, üçüncü

cildin son varak›ndaki kay›ttan anlafl›l-

maktad›r. Ka¤›t ve yaz› ölçüleri

215x144, 164x81 mm., 21 st’t›r.

Tibyân, bilhassa tasavvuf tarihi sa-

has›nda araflt›rma yapmk isteyenler

için önemli bir kaynak olmas› sebebiy-

le, fazla ra¤bet duyulan bir kitapt›r. Bi-

rinci cildinin yapraklar›, özellikle mu-

kaddimenin yer ald›¤› varaklar biraz

eskimifl ve varak kenarlar›ndaki yaz›lar

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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k›smen silinmifltir. Ciltleri genel olarak

sa¤lam, yaz›s› okunakl›d›r. Orta kal›n-

l›kta saman rengindeki ka¤›d›nda si-

yah,  bafll›klar›n yaz›lmas› için ise, k›r-

m›z› mürekkeb kullan›lm›flt›r.

I. cild mukaddimeden hatm-i hâ-

cegân’›n sonuna kadar;

II. cild, dâl harfinden Hizbu’d-dâ-

î’nin sonuna kadar;

III. cild, ¤ayn harfinden Kemâliyye

tarîkat›n›n sonuna kadar olup, toplam

olarak varak say›s› 1016’d›r.

Tibyân’da hâkim olan lisan Arapça

olmakla birlikte Türkçe ve Farsça me-

tinler de vard›r.

Y›pranmamas› gâyesiyle al›nan bir

tedbir olarak çal›flmalarda Tibyân’›n

as›l nüshas›na de¤il, alt› kitap halinde

haz›rlanm›fl olan fotokopisine izin ve-

rilmekteir. Fotokopisi, ayn› ktp., Arfliv

nu., 61, fotokopi nu. 119’da bulunmak-

tad›r. Fotokopi güzel haz›rlanm›fl olup

çal›flmaya müsaittir.

Tibyân’›n birinci cildinin ilk varakla-

r›nda, müellifin takdîm yaz›s›ndan son-

ra bir mukaddime yer almaktad›r. Ora-

da tasavvufun esaslar›n› teflkil eden

dört ana esas, dört ayr› bafll›k alt›nda

incelenmifltir. Özellikle baz› âyet ve ha-

dîsler de verilerek, cevher ismiyle aç›k-

lanan  bu esaslar hakk›nda verilen bil-

giler önemlidir.

Müellif; te’lif esnas›nda, istifade et-

ti¤i eserlerin isimlerini, yazar adlar›n›;

bazan beraberce, bazan onlar›n birini

ve bazan da sadece müellif veya kitab›n

meflhur ad›n› zikretmifltir. Bu meyânda

kayna¤› kaydedilmeden verilen bilgiler

de vard›r.

Mukaddimeden sonra befl ana tarî-

kat anlat›lm›flt›r. Bu esnada, Resûlul-

lah taraf›ndan dört halîfeden her birine

ayr› ayr› zikir telkini yap›ld›¤› ve telkin

edilen flekli izâh edilmifltir. Bu bilgiler,

tasavvufun ‹slam’daki yer ve önemini

göstermesi bak›m›ndan da ehemmiyet-

lidir.

Bundan sonra Harîrîzâde, ‹slam’›n

do¤uflundan, yaflad›¤› XIX. asragelince-

ye kadar kurulmufl olan tarîkatlar›, hu-

rûfu’l-hecâ denilen alfabetik bir s›ra ile

verir. Her tarîkat› anlat›rken önce, kol

bir tarîkat ise hangi tarîkat›n flûbesi ol-

du¤unu, nisbet edilen fleyhinin tam

isim ve künyesini ve ço¤unlukla vefat

tarihi kaydeder. Varsa mebnâs› yaz›l-

d›ktan sonra, tarîkat fleyhinin hayat›,

tasvvufî hayat›, menâk›b, kerâmet ve

baz› görüflleri verilir. Tarîkat›n sened

ismiyle silsilesini de kaydeden müellif,

bu arada o tarîkatla ilgili daha genifl

malûmat›n bulundu¤u kaynaklara da

genelde iflâret eder. Tarikat›n flûbeleri-

ni de sayan Harîrîzâde, bazan bir flûbe-

nin sadece ismini vermekle yetindi¤i

halde, di¤er baz›lar›nda izâhat verir ve-

ya ayr› bir bafll›k alt›nda tan›t›laca¤›n›

kaydeder.

Birden fazla isimle bilinen tarîkat-

lar, en meflhûr adlar› geçti¤i s›rada an-

lat›lm›fl, di¤er isimlerinin geçti¤i yerde

ise, izâhat verilen harfin ismi kaydedil-

dikten sonra, bu ismiyle onu veren mü-

ellif zikredilmifltir.

Ayr›ca Tibyân’da vesîle düfltükçe çe-

flitli tasavvufî konularda da k›sa veya

genifl olarak bilgi verilmifltir.

Tibyân; müellifin telîfinde, kaynak ki-

taplardan ve bir tak›m mektûb veya ri-

sâlelerden istfade etmesiyle, kaynak-

lar› bak›m›ndan da ayr› bir özellik ar-

zetmektedir. Muhtevâs› itibâr›yla saha-

s›nda önemli oldu¤u hususunda görüfl-

lerin birleflti¤i bu eserle, onda istinsah
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edilen risâlelerin unutulmaktan kurta-

r›l›p, konular›nda yaflat›lm›fl olmalar›

kayda de¤er ayr› bir önem ifade etmek-

tedir.

Tibyân’›n neflrini, tercüme ve genifl

olarak tan›t›lmas›n› konu alan bir çal›fl-

man›n flimdiye kadar yap›lm›fl olmas›

düflündürücüdür. ‹lk tab’i 1919 y›l›nda

yap›lan ‹lk Mutasavv›flar isimli eserin-

de merhûm Fuad Köprülü, Tibyân hak-

k›nda flunlar› söylemifltir: ... üç büyük

ciltten mürekebdir. Yüz elli kadar tarî-

kat-› sûfiyye pîrlerinin hâl tercemeleri

ile kurduklar› tarîkatlar›n mâhiyetle-

rinden bahseden cidden çok k›ymetli

bir eserdir. Bas›ld›¤› takdîrde, tasavvuf

tarihi ile u¤raflanlar içine asl› bir kay-

nak vazifesini görebilir.71 Ayn› konuda

Dr. Mustafa Tahral› Frans›zca olarak

haz›rlad›¤› doktora tezinde görüflünü

flöyle aç›klam›flt›r: Tibyân; Kemâleddîn

Harîrîzâde taraf›ndan yaz›lm›fl bir tarî-

katlar ansiklopedisidir. (....) Zannediyo-

ruz ki, tarîkatlar hakk›nda yaz›lm›fl en

komple bir eserdir. ‹tinal› bir neflre pek

lây›kt›r.72

fiu ifadelerde Tibyan hakk›nda dile

getirilmifltir:

Tarîkatlar hakk›nda en de¤erli bir mu-

fassal Arapça üç cild bir eser vard›r. Bu

eserin yazar› Harîrîzâde Kemâleddîn

Efendi, Tibyânu vesâili’l-hakâ›k fî beyâ-

n› selâsili’t-tara›k’t›r. Tarîkatlar hak-

k›nda en genifl malûmat bu eserde

mevcuddur. Malesef henüz tercüme

edilmemifltir.73

Son melâmî pîri Seyyid Muhammed

Nûr’un halîfesi olan Harîrîzâde’nin bu

eseri (Tibyân) üç cild olup 171 tarîkat-

tan bâhistir. Tasavvuf tarihi ve edebiya-

t› ile meflgul olanlara k›ymettâr bir

me’haz olabilir.74

Görüldü¤ü gibi kanaatlar, Tibyân’›n

neflredilmesinin pek faydal› olaca¤› ko-

nusunda birleflmektedir.

2. Tibyanu Vesail’de geçen tarikat-
lar:
fiimdi Tibyan’da anlat›lan tarikatlar›,

cild ve varak numaralar›n› göstererek

liste halinde veriyoruz. Bu ayn› zaman-

da Tibyan’›n muhtevas›n› da ortaya koy-

maktad›r.

Eser, önce bir Mukaddime ile baflla-

maktad›r. Bu Mukaddime’de Zikir Tel-

kini, I, 3a; Zikir Telkini ile ilgili baz› ha-

disler, I 3a-4a. yer almaktad›r. Ayr›ca;

Bey’at etme ahid alma, 5a-6b.

H›rka giyme, 7a-9a.

‹zin icazet ve hilafet, 9b-11a.

Ana Tarikatlar,

Muhammediyye, I 11b-13a.

S›dd›k›yye, I 13a-18b.

Ömeriyye, I 19a-21a.

Osmaniyye, I 21a-23a.

Aleviyye, I 23a-32b., konular› ifllenmek-

tedir.

Haririzade’nin meflhur eseri Tibyanu

Vesâil’de geçen tarikatlar, alfabetik bir

s›ra ile flu tarikatlardan oluflur:

(A)
Abbasiyye, fieyh Ebu’l-Abbas Ah-

med b. Muhammed b. Abdurrahman b.

Ebi Bekr el-Ensarî el-Endülüsî

(v.623/1225)’ye nisbet edilmifltir. Med-

yeniyye’nin bir koludur. II 268b-270a.

Adiliyye, fieyh Bedreddin el-Adili’ye

nisbet edilmifltir. Bk. Bedriyye II 268a.

Afifiyye, fieyh Abdulvehhab b. Ab-

dusselam el-Afifi el-Merzukî

(v.1180/1766)’ye nisbet edilmifltir. fia-

zeliyyenin Nas›riyy’nin bir koludur. II

294ab.
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71Köprülü Fuad, Türk
Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›flar,
Ankara 1976, 409.

72Tahral› Dr. Mustafa,
Ahmed al-Rifâ’î, savie, son
quvre et sa Tarîqa, (Doktora
tezi), Paris 1973, 348 not. 1.

73fiapalyo Enver Behnam,
Mezhepler ve Tarîkatlar Tarihi,
477.

74Gölp›narl› Abdülbâkî,
Melâmilik ve Melâmiler, 28.
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Ahmediyye, Dört kutuptan biri fieyh

Seyyid Ahmed el-Kebîr er-Rifaî’ye nis-

bet edilmifltir. Bk. Rifaiyye, I 41a.

Ahmediyye, Dört kutuptan biri Ebu

Ferhat Ahmed b. Ali b. ‹brahim el-Hü-

seynî (v.675/1276)’ye nisbet edilmifltir. I

41a-52b; fiubeleri,  51b.

Ahmediyye, fieyh Muhammed fiem-

seddin b. ‹sa Marmaravî Saruhanî

(v.910/1504)’ye nisbet edilmifltir. Hal-

vetiyye’nin bir koludur. I 52b-65a. fiu-

beleri, I 64b.

Ahmediyye, ‹mami Rabbanî fieyh

fiihabuddin Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ab-

dullah el-Farûkî’ye nisbetedilmifltir.

Nakflibendiyye’den Ahrariyye’nin bir

koludur. Bk. Müceddidiyye. I 65a.

Ahrariyye, Hoca Ubeydullah b. Ho-

ca Mahmûd b. fiihabuddin el-Hüseynî

(v.895/1490)’ye nisbet edilmifltir. fiube-

leri (I 40a); I 34a-40a.

Alemiyye, fieyh Ebu Muhammed

Abdullah fierif b. ‹brahim Alemî’ye nis-

bet edilmifltir. fiazeliyye’den Cezuliy-

ye’nin bir koludur. II 299b-302a.

Aleviyye, Hz. Ali’ye nisbet edilmifl-

tir. Bk. Ana Tarikatlar. II 302a.

Amudiyye, fieyh Said b. ‹sa Amu-

dî’ye nisbet edilmifltir. Medyeniyye’nin

bir koludur. II 302b-303a.

Arifiyye, fieyh Ebu’l-Abbas Ahmed

b. Muhammed b. Ataullah el-Endelüsî

(v.536/1141)’ye nisbet edilmifltir. II

272b-273b.

Arûsiyye, fieyh Ebu’l-Abbas Ahmed

b. Arus’a nisbet edilmifltir. II 272ab.

Assâliyye, fieyh Ahmed b. Ali Harirî As-

salî Halvetî (v.1048/1639)’ye nisbet

edilmifltir. Halvetiyye’den Cemaliy-

ye’nin bir koludur. II 279a-289b.

Afluriyye, fieyh Salih Aflur Ma¤ri-

bî’ye nisbet edilmifltir. Burhaniyye’nin

bir koludur. II 268a.

Ayderusiyye, fieyh Ebu Muhammed

Afifuddin Seyyid Abdullah Ayderûs

(v.865/1461)’a nisbet edilmifltir. Aleviy-

ye’nin bir koludur. II 303a-314a).

Azamiyye, ‹mam› Azam Ebu Hanife

Numan b. Sabit (v.150/767)’ye nisbet

edilmifltir. I 79a-81b.

Azizan, Azizan lakab›yla tan›nan

Hoca Ali Ramaytanî’ye nisbet edilmifl-

tir. Bk. Hacegân. II 273b.

Aziziyye, fieyh ‹zzeddin Abdulaziz b.

Ahmed Dirînî Demirî Rifaî

(v.694/1296)’ye nisbet edilmifltir. Rifa-

iyye’nin bir koludur. II 273b-279b.

(B)
Bahaiyye, fieyh Muhammed Baha-

uddin fiah Nakflibend Buharî’ye nisbet

edilmifltir. Bk. Nakflibendiyye. I 171b.

Bahfliyye, Muhammed b. Muhammd

b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed

el-Bahflî el-Halebî (v.1098/1686)’ye

nisbet edilmifltir. I 108ab.

Bayramiyye, Kutbu’l-muhakkikîn

fieyh Hac› Bayram Veli (v. 833/1429)’ye

nisbet edilmifltir. I 172a-194b. fiubeleri,

I 173b.

Bedeviyye, Bk. Ahmediyye, I 110a.

Bedriyye, fieyh Bedreddin Muham-

med b. ‹srail (Kad› Sehavend)

(v.820/1417)’ye nisbet edilmifltir. I

109a.

Bedriyye, Bedreddin Ebu Ömer Mu-

hammed b. Ömer Adilî Mekkî’ye nisbet

edilmifltir. Sühreverdiyye’nin bir kolu-

dur. I 109a-110a.

Bekriyye, fieyh Muhammed Ebu’l-

Mekârim Bekrî (v.994/1585)’ye nisbet

edilmifltir. fiazeliyye’den Vekaiyye’nin

bir koludur. I 131a.

Bekriyye, fieyh fiemseddin Mustafa
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b. Kemaleddin b. Ali b. Kemaleddin

S›dd›kî (v.1162/1748)’ye nisbet edilmifl-

tir. Halvetiyye’den Karabafliyye’nin bir

koludur. I 140b-170a. fiubeleri, 171b.

Bektafliyye, Muhammed b. Bayram

Hac› Bektafl Veli Nisaburî

(v.738/1337)’ye nisbet edilmifltir.128a-

130b.

Betaihiyye, Bk. Rifaiyye, I 128a.

Beyaniyye, Seyyid Ebu’l-Beyan Mu-

hammed b. Mahfuz Kuraflî Dimeflkî ‹bn

Havranî (v.551/1156)’ye nisbet edilmifl-

tir.

Bistamiyye, ‹mam Ebu Yezid Tayfur

Bistamî’ye nisbet edilmifltir. Bk. Tayfu-

riyye, I 128a.

Beyyumiyye, fieyh Ali Nureddin b.

fieyh Hicazî Beyyumî (v.1182/1768)’ye

nisbet edilmifltir. Ahmeddiyye’den Ha-

lebiyye’nin bir koludur. I 194b-197b.

Buhuriyye, fieyh Muhammed Buhu-

rî Edirnevî’ye nisbet edilmifltir. Halve-

tiyye’den Ramazaniyye’nin bir koludur.

I 109a.

Burhaniyye, Dört kutuptan biri Bur-

haneddin b. ‹brahim b. Ebulmecd Du-

sukî (v.676/1277)’ye nisbet edilmifltir. I

110a-127b. fiubeleri, 126b.

Büzürkân, Bk. Nakflibendiyye, I

128a.

(C)
Cebertiyye, fieyh fierafeddin Ebu’l-

Marûf ‹smail b. ‹brahim b. Abdussamed

Cebertî (v. 806/1403)’ye nisbet edilmifl-

tir. Ekberiyye’nin bir koludur. I 211a-

212b.

Celvetiyye, fieyh Aziz Mahmud Hü-

dayî Üsküdarî (v.1038/1628)’ye nisbet

edilmifltir. I 227a-245b.

Cemaliyye, fieyh Muhammed Hami-

dullah Cemalî Bekrî (Cemal Halvetî Çe-

lebî) (v.876/1462)’ye nisbet edilmifltir.

Halvetiyye’nin bir koludur. I 245b-254b;

fiubeleri, I 254a.

Cemaliyye, fieyh Ebu Nizameddin

Muhammed Cemaleddin Edirnevî

(v.1164/1750)’ye nisbet edilmifltir. Ufl-

flakiyye’nin bir koludur. I 255a-268a;

fiubeleri, I 255a.

Cerrahiyye, fieyh Nureddin Mu-

hammed b. Abdullah ‹stanbulî (Cerra-

hî) (v.1133/1720)’ye nisbet edilmifltir.

Halvetiyye’den Ramazaniyye’nin bir ko-

ludur. I 212b-213b.

Cüneydiyye, fieyh Ebu’l-Kas›m Cü-

neyd Muhammed Harrraz

(v.299/911)’ye nisbet edilmifltir. I 268a-

272b.

Cüzûliyye, fieyh Abdullah Muham-

medb. Süleyman Cüzûlî (v.870/1465)’ye

nisbet edilmifltir. fiazeliyye’den Bede-

viyye’nin bir koludur. I 217b-222a; fiu-

beleri, I 218b.

Çifltiyye, Kudvetuddin fieyh Seyyid

Ebu Ahmed Çifltî (v.633/1235)’ye nisbet

edilmifltir. I 220a-226b; fiubeleri, 226a.

(D)
Demirdafliyye, fieyhMuhammed

Halvetî Muhammedî (Demirbafl)

(v.935/1529) nisbet edilmifltir. Halvetiy-

ye’den Rûfleniyye’nin bir koludur. II

27b-43a.

Derdiriyye, fieyh Ebulberekat fiiha-

buddin Ahmed b. Muhammed b. Ahmed

Derdîr Adevî M›srî (v.1201/1786)’ye nis-

bet edilmifltir. Halvetiyye4den Hafne-

viyye’nin bir koludur. II 6b-26a; fiubele-

ri, II 7a.

Desûkiyye, Bk. Burhaniyye, II 26a.

Dibiyye, fieyh Salih Ebu’l-Hasan Ali b.

H›z›r Dibî Hazrecî (v.719/1319) nisbet

edilmifltir. II 43a.

Dücaniyye, fieyh fiihabuddin Seyyid
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Ahmed Dücanî’ye nisbet edilmifltir.

Medyeniyye’den Meymûniyye’nin bir

koludur. II 2a-6b.

(E)
Ebheriyye, fieyh ‹mam Ebu Reflîd

Kutbuddin Ebu Bekir Ebherî

(v.572/1177)’ye nisbet edilmifltir. I 32b-

33b; fiubeleri, 33a.

Edhemiyye, fieyh Ebu ‹shak ‹brahim

b. Edhem b. Süleyman b. Mansûr’a nis-

bet edilmifltir. I 69b-71a.

Ehdeliyye, fieyh Seyyid Ebu’l-Hasan

Ali Ehdel Hüseynî (v.1013/1604)’ye nis-

bet edilmifltir. Kadiriyye’nin bir kolu-

dur. I 106a-108a; fiubeleri, I 107b.

Ekberiyye, fieyhi Ekber Seyyid Ebu

Abdullah Muhammed Muhyiddin b. Ali

b. Arabî Endelüsî Mekkî (v.637/1239)’ye

nisbet edilmifltir. I 86b-101b; fiubeleri, I

97b.

Enesiyye, Hz. Enes b. Melik b. Nadir

Neccer Ensarî (v.93/711)’ye nisbet edil-

mifltir. I 101b-103b; fiubeleri, 102b.

Ensariyye, Hereviyye tarikat›d›r. I

104a.

Erdebiliyye, fieyh Seyyid Safiyyud-

din Erdebilî’ye nisbet edilmifltir. Ebhe-

riyye’nin bir koludur. Bk. Safeviyye, I

71ab.

Esediyye, fieyh Seyyid Ebu Muham-

med Abdullah b. Ali Esedî’ye nisbet

edilmifltir. Kadiriyye’nin bir koludur. I

72b-76b.

Eflrefiyye, fieyh Seyyid Abdullah b.

Eflref b. Muhammed M›srî Hüseynî

(v.874/1469)’ye nisbet edilmifltir. I 76b-

79a.

Ezheriyye, fieyh Abdullah Muham-

med b. Abdurrahman Ezherî’ye nisbet

edilmifltir. Halvetiyye’den Hafneviy-

ye’nin bir koludur. I 71b

(F)
Fazliyye, fieyh Seyyid Cemaleddin

Muhammed b. Fazlullah Hindî

(v.1029/1619)’ye nisbet edilmifltir. III 32a-38a.

Feyziyye, Bk. Hülvetiyye, III 38a.

Firdevsiyye, fieyh Rükneddin Fir-

devsî (v.724/1323)’ye nisbet edilmifltir.

Kübreviyye’nin bir koludur. III 31b-32a.

Fütüvvetiyye, Seyyid Ali Hemeda-

nî’ye nisbet edilmifltir. Kübreviyye’nin

bir koludur. III 22a-31b.

(G)
Garibiyye, fieyh Muhammed Gari-

bullah Hindî’ye nisbet edilmifltir. Kadi-

riyye’nin bir koludur. III 1a-3a.

Gavsiyye, fieyh Hamidullah (Gavs)

Hüseynî Seyyid Muhammed

(v.970/1562)’ye nisbet edilmifltir. fiutta-

riyye’nin bir koludur. III 12b-19a.

Gaysiyye, fieyh Kebir Seyyid Ebu’l-

Gays b. Cemil (v.651/1253)’ye nisbet

edilmifltir. Ehdeliyye’nin bir koludur. III

19b-23a.

Gaziyye, fieyh Ebu’l-Kas›m el-Gazî

(v.981/1573)’ye nisbet edilmifltir. fiaze-

liyye’den Raflidiyye’nin bir koludur. Bk.

Kas›m›yye, III 1ab; fiubeleri, III 1a.

Gazzaliyye, Hüccetu’l-‹slam Ebu

Hamid Zeynuddin Muhammed b. Mu-

hammed b. Muhammed et-Tusî el-

Gazzalî (v.505/1111)’ye nisbet edilmifl-

tir. III 3a-12a.

Gülfleniyye, fieyh ‹brahim Gülflenî b.

fieyh Fakih Mevlana Muhammed b.

Mevlana Hac› ‹brahim b. fieyh fiihabed-

din’e nisbet edilmifltir. III 87a-90b; fiu-

beleri III 90b.

(H)
Haccaciyye, fieyh Salih Ebu’l-Hac-

cac Yusuf b. Abdurrahîm Ma¤ribi

(v.642/1244)’ye nisbet edilmifltir. Med-
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yeniyye’nin bir koludur. I 273a-274b.

Hacegâh, Hoca Abdulllh b. ‹mam

Abdulcemil Gucduvanî (v.575/1179)’ye

nisbet edilmifltir. I 377b-391a; fiubeleri,

I 390b.

Haddadiyye, Seyyid fieyh Abdullah

b. Alevî Haddad’a nisbet edilmifltir.

(v.1132/1719). Aleviyye’nin bir koludur.

I 274b-289a.

Hafifiyye, fieyh Ebu Abdullah Mu-

hammed b. Hafif fiirazî (v.371/981)’ye

nisbet edilmifltir. I 339b-343a.

Hakîmiyye, fieyh Ebu Abdullah Mu-

hammed b. Ali b. Hüseyin Tirmizî el-

Hakîm (v.255/869)’e nisbet edilmifltir. I

303a-304b.

Halebiyye, fieyh Ahmedî Halebî’ye

nisbet edilmifltir. I 306ab.

Halidiyye, fiesulmearif Ebu’l-Baha

fieyh Ziyauddin Mevlana Halid b. Ah-

med b. Hüseyin Osmanî

(v.1242/1826)’ye nisbet edilmifltir. Maz-

hariyye’nin bir koludur. I 328a-329b.

Halvetiyye, fieyh Ebu Abdullah Sira-

cuddin Ömer b. fieyh Ekmeluddin (Hal-

vetî) (v.750/1349)’ye nisbet edilmifltir.

Ebheriyye’den Zahidiyye’nin bir kolu-

dur. I 343a-377a; fiubeleri, 345b.

Halvetiyye, fieyh Arif Muhammed

Cemaleddin Halvetî’ye nisbet edilmifl-

tir. Kübreviyye’nin bir koludur. I 377a.

Harfiyye, fieyh Ebu’l-Hasan Ali b.

Ahmed Necîb Harranî (v.637/1240)’ye

nisbet edilmifltir. I 289a.

Haririyye, Burhaneddin Ebu’l-Ha-

san Ali Harirî (v.654/1248)’ye nisbet

edilmifltir. I 289a-293b.

Harraziyye, fieyh Ebu Said Ahmed

b. ‹sa Harraz Ba¤dadî (v.279/892)’ye

nisbet edilmifltir. I 329b-332b; fiubele-

ri, 332a.

Hafneviyye, fieyh Seyyid fiemseddin

Muhammed b. Salim Hafnî Halvetî

(v.1181/1767)’ye nisbet edilmifltir. I

293b-301a; fiubeleri, 299b.

Hemedaniyye, fieyh Seyyid fiem-

seddin Muhammed b. Salim Hafnî Hal-

vetî (v.1181/1767)’ye nisbet edilmifltir. I

293b-301a; fiubeleri, 299b.

Hemedaniyye, fieyh Seyyid Ali b. fii-

habuddin Hemedanî (v.786/1385)’ye

nisbet edilmifltir. III 255a-263a; fiube-

leri, III 257a.

Hereviyye, fieyhu’l-‹slâm Ebu ‹sma-

il Abdullah b. Ebu Mansur Muhammed

Ensarî Herevî (v.481/1088)’ye nisbet

edilmifltir. Bk. Ensariyye, III 247b-252a.

Hevvariyye, fieyh Ebu Bekir b. Hev-

varî Betayihî’ye nisbet edilmifltir. III

263ab; fiubeleri, III 263a.

H›z›r›yye, Hz. Mevlana Ebu’l-Abbas

H›z›r’a nisbet edilmifltir. I 332b-339b.

Hikemiyye, fieyh Muhammed b. Ebu

Bekir Hikemî’ye nisbet edilmifltir. Kadi-

riyye’nin bir koludur. I 301a-302b.

Hilaliyye, fieyh Arif Muhammed Hi-

lal b. Ömer Hemedânî Kadirî

(v.1147/1734)’ye nisbet edilmifltir. Ka-

diriyye’nin bir koludur. III 252a-255a.

Hurufiyye, fieyh Fazlullah Hurufî

(v.696/1296)’ye nisbet edilmifltir. I

289a.

Hüdaiyye, Bk. Celvetiyye, III 247a.

Hülvetiyye, fieyh alim Seyid Fey-

zuddin Hüseyin Ebu’l-Feyz Hüseynî

(v.1309/1891)’ye nisbet edilmfltir. I

306b-310b.

(‹)
‹badiyye, fieyh Abdullah b. Muham-

med b. ‹bad Yemenî’ye nisbet edilmifl-

tir. Aleviyye’nin bir koludur. II 268b.

‹drisiyye, fieyh Gavsulazam Ahmed

el-Fasî (v.1253/1837)’ye nisbet edilmifl-

tir. I 65b-69b.
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‹kaniyye, fieyh Kemal ‹kanî’ye nis-

bet edilmifltir. Yeseviyye’nin bir kolu-

dur. I 108a.

‹lmiyye, fieyh Ebu Muhammed Mev-

la Abdullah fierif b. ‹brahim ‹lmî’ye nis-

bet edilmifltir. fiazeliyye’den Cezuliy-

ye’nin bir koludur. II 299b-302a.

‹seviyye, fieyh Muhammed b. ‹sa

Meknasî Ma¤ribî’ye nisbet edilmifltir.

fiazeliyye’den Cezuliyye’nin bir kolu-

dur. II 314a-319b.

‹shakiyye, fieyh Ebu ‹shak ‹brahim

b. fiehriyar Kazerûnî (v.426/1035)’ye

nisbet edilmifltir. Afifiyye’nin bir kolu-

dur. I 71b-72b; fiubeleri, I 72a.

‹flk›yye, fieyh Ebu Yezid ‹flkî’ye nis-

bet edilmifltir. II 292b-293b.

(K)
Kadiriyye, Dört kutuptan biri Gavs

es-Samedânî Sultani evliya Ebu Salih

Seyyid fieyh Muhyiddin Abdulkadir Gî-

lâni (v.490/1096)’ye nisbet edilmifltir. III

38a-57b; fiubeleri, III 48b.

Kalenderiyye, fieyh Sultan Muham-

med Semaî Divanî (v.936/1529)’ye nis-

bet edilmifltir. Mevleviyye’nin bir kolu-

dur. III 75a-77b; fiubeleri, III 77b.

Karabafliyye, fieyh Seyyid Alauddin

Ali b. Seyyid fieyh Muhammed Nakfli-

bendî Hüseynî (v.1097/1685)’ye nisbet

edilmifltir. Halvetiyye’den fiabaniy-

ye’nin bir koludur. III 58a-71a; fiubele-

ri, III 61a.

Kasaniyye, fieyh fiemseddin Ahmed

Kasanî’ye nisbet edilmifltir. Nakfliben-

diyye’den Ahrariyye’nin bir koludur. III

78a-80a.

Kas›m›yye, Bk. Gaziyye, III 57a.

Kassariyye, fieyh Ebu Salih Ham-

dûn b. Ahmed Kassar Nisaburî’ye nis-

bet edilmifltir. III 74a.

Katnaniyye, fieyh Hasan Katnanî

(v.747/1346)’ye nisbet edilmifltir. Rifa-

iyye’nin bir koludur. III 74a-7a.

Kazerûniyye, Bk. ‹shakiyye, III 78a.

Keyyaliyye, fieyh ‹smail’e nisbet

edilmifltir (v.656/1268). Rifaiyye’nin bir

koludur. III 94a-95b.

Kufleyriyye, ‹mam Alim fieyh Ebu’l-

Kas›m Abdulkerim b. Hevazin Kufleyrî

(v.467/1072)’ye nisbet edilmifltir. III

71b-74a.

Kübreviyye, fieyh Ebu’l-Cenâb Ah-

med b. Ömer Necmeddi Kübra’ya nis-

bet edilmifltir. III 80a-87a; fiubeleri, III

83b.

Kümeyliyye, Kümeyl b. Ziyad

(v.82/701)’a nisbet edilmifltir.

(M)
Mazhariyye, fieyh fiah fiemseddin

Habibullah Cana canan Mazhar Devh-

levî (v.1195/1780)’ye nisbet edilmifltir.

Nakflibendiyye’den müceddidiyye’nin

bir koludur. III 136b-139b; fiubeleri, III

139b.

Medariyye, fieyh Bediuddin fiah

Medar (v. 840/1438)’ye nisbet edilmifl-

tir. III 110b-112b.

Medeniyye, fieyh Muhammed Ha-

san b. Zafir Medenî’ye nisbet edilmifltir.

fiazeliyye’den Zerrukiyye’nin bir kolu-

dur. III 113a-118a.

Medyeniyye, fieyh Ebu Medyen fiu-

ayb b. Hüseyin Ma¤ribî (v.590/1193)’ye

nisbet edilmifltir. fiuaybiyye de denir. III

118a-121b; fiubeleri, III 120a.

Mehdeviyye, fieyh Muhammed b.

Abdulaziz’e nisbet edilmifltir. Medye-

niyye’nin bir koludur. III 169ab.

Melamiyye, fieyh Ebu Salih Ham-

dun Kassar (v. 271/885)’a nisbet edil-

mifltir. III 140/148a).
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Meflifliyye, fieyh Ebu Muhammed

Abdussela b. Meflifl b. Mansur b. ‹bra-

him Ma¤ribî (v.622/1226)’ye nisbet edil-

mifltir.

Metbuliyye, fieyh ‹brahim Metbu-

lî’ye nisbet edilmifltir. (v.880/1475). III

95b-98b.

Mevleviyye, fieyh Mevlana Celaled-

din Muhammed b. Bahauddin S›dd›kî

(v.712/1313)’ye nisbet edilmifltir. III

148a-169b; fiubeleri, III 148b.

Meymuniyye, fieyh Seyyid Ebu’l-

Hasan Ali b. Meymun Ma¤ribî

(v.917/1511)’ye nisbet edilmifltir. Med-

yeniyye’nin bir koludur. III 170b-178b;

fiubeleri, III 177a.

M›sr›yye, Mürflidi Kamil fieyh Mu-

hammed Niyaz› M›srî Halvetî

(v.1105/1693)’ye nisbet edilmifltir. Hal-

vetiyye’den Ahmediyye’nin bir koludur.

III 129b-134b.

Muhammediyye, Bk. Ana Tarikat-

lar.

Muhasibiyye, fieyh Hüris b. Esed

Muhasibî (v.243/857)’ye nisbetedilmifl-

tir. III 108a-110b.

Muhyeviyye, Ekberiyye’nin bir ad›-

d›r. III 121b.

Muradiyye, fieyh Seyyid Muham-

med b. Murad b. Ali Davud b. Kemaled-

din Hüseynî Nakflibendî

(v.1132/1719)’ye nisbet edilmifltir. Nak-

flibendiyye’den Müceddidiyye’nin bir

koludur. III 121b-124b.

Muslihiyye, fieyh Muslihuddin Mus-

tafa Tekfurda¤î Halvetî (v.1099/1688)’ye

nisbet edilmifltir. Halvetiyye’den Sina-

niyye’nin bir koludur. III 136ab; flubele-

ri, III 136b.

Müceddidiyye, ‹mami Rabbanî

fieyh Ahmed b. Abdulehad Farukî

(v.971/1564)’ye nisbet edilmifltir. Nak-

flibendiyye’den Ahrar›yye’nin bir kolu-

dur. III 98a-108a; fiubeleri, III 101a.

Mustariyye, fieyh Muhammed b.

Ahmed Meknasî Ma¤ribî Mustar’a nis-

bet edilmifltir. fiazeliyye’den Cezüliy-

ye’nin bir koludur. III 135a-136a.

(N)
Nakflibendiyye, fieyh Bahauddin

Muhammed b. Muhammed Buharî

(v.791/1389)’ye nisbet edilmifltir. III

195b-205a; fiubeleri, III 201b.

Nas›riyye, ‹mam fieyh Ebu Abdullah

Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b.

Nas›r (v.1085/1674)’a nisbet edilmifltir.

III 178b-180a; fiubeleri, III 179b.

Nasuhiyye, fieyh Ebulâlâ Muham-

med Nasuhî Üsküdarî (v.1130/1718)’ye

nisbet edilmifltir. III 180a-195a.

Neveviyye, fieyh ‹mam Muhyiddin

Ebu Zekeriyya Yahya b. fierafeddin Ne-

vevî (v.670/1271)’ye nisbet edilmifltir.

III 217a-221a.

Nizamiyye, fieyh Muhammed b. Ah-

med Halidî (Nizamu’l-Evliya)

(v.725/1325)’ye nisbet edilmifltir. Çifltiy-

ye’nin bir koludur. III 195ab.

Nurbahfliyye, fieyh Muhammed

Nurbahfl Buharî’ye nisbet edilmifltir.

Kübreviyye’den Hemedaniyye’nin bir

koludur. III 205a-208a.

Nuriyye, fieyh Ebu’l-Hasan Ahmed

b. Muhammed Nurî (v.286/899)’ye nis-

bet edilmifltir. III 208a-210b.

Nuriyye, fieyh Nureddin Abdurrah-

man ‹sferanî (v.639/1241)’ye nisbet

edilmifltir. Kübreviyye’nin bir koludur.

III 210b-212b; fiubeleri, III 211b.

Nuriyye, fieyh Nureddin Habibul-

lah’a nisbet edilmifltir. Rifaiyye’nin bir

koludur. III 212b-214b.

Nuriyye, Bk. Cerrahiyye III 214b.
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Nuriyye, fieyh Seyyid Muhammed

Nuru’l-Arabî Hüseynî Nakflibendî Hal-

vetî Melamî (v.1305/1887)’ye nisbet

edilmifltir. III 214b-217a.

(R)
Ramazaniyye, fieyh Ramazan Kara-

hisarî Halveti (v.1025/1616)’ye nisbet

edilmifltir. Halvetiyye’den Ahmediy-

ye’nin bir koludur. II 66a-68a; fiubeleri,

II 67a.

Raflidiyye, fieyh Ebu’l-Hasan Ah-

med b. Yusuf Raflidî (v.927/1521)’ye

nisbet edilmifltir. fiazeliyye’den Zerru-

kiyye’nin bir koludur. II 43b-44a; fiube-

leri, II 44a.

Reslaniyye, fieyh Reslan b. Yakub b.

Abdurrahman b. Abdullah Dimeflkî

(v.695/1296)’ye nisbet edilmifltir. Ukay-

liyye’nin bir koludur. II 44a-52a; fiube-

leri, II 47a.

Rifaiyye, Seyyid Mevlana fiihabud-

din Ebu’l-Abbas fieyh Ahmed Rifaî

(v.500/1106)’ye nisbet edilmifltir. II 52a-

62a; fiubeleri, II 59a.

Rumiyye, fieyh ‹smail b. fieyh Ali

Tosyavî (v.1053/1643)’ye nisbet edil-

mifltir. Kadiriyye’nin bir koludur. II 69b-

70b.

Rûfleniyye, fieyh Ömer Dede Aydinî

Ruflenî (v.892/1487)’ye nisbet edilmifl-

tir. Halvetiyye’nin bir koludur. II 68a-

69b; fiubeleri, II 69b.

Rükniyye, fieyh Ebu’l-Mekarim

Rüknüddin Alauddevle Ahmed b. Mu-

hammed (v.736/1336)’e nisbet edilmifl-

tir. Kübreviyye’den Nuriyye’nin bir ko-

ludur. II 62a-66a; fiubeleri, II 65a.

(S)
Sabiriyye, fieyh Hoca Alauddn Ali

Ahmed Sâb›r (v.690/1292)’ye nisbet

edilmifltir. Çifltiyye’nin bir koludur. II

219a.

Sa’diyye, fieyh Ebu’l-Futûh Saded-

din Muhammed Cibavî b. fieyh Yunus

fieybanî (v.700/1300)’ye nisbet edilmifl-

tir. fieybaniyye’nin bir koludur. II 129b-

139a; fiubeleri, II 131a.

Safeviyye, fieyh Seyyid ‹shak Safiy-

yuddin Hüseynî (v.735/1334)’ye nisbet

edilmifltir. Ebheriyye’den Zahidiyye’nin

bir koludur. II 222a-225b; fiubeleri, II

222b.

Salahiyye, fieyh Salahaddin Bal›ke-

sirî Uflflakî (v.1197/1782)’ye nisbet edil-

mifltir. Uflflakiyye’den Halvetiyye’nin bir

koludur. II 225b-240b.

Sanhaciyye, fieyh Ebu’l-Abbas Ah-

med’e nisbet edilmifltir. Bk. Arifiyye. II

240b.

Saviyye, fieyh Ahmed b. Muham-

med Malikî Savî (v.1241/1825)’ye nisbet

edilmifltir. II 219a-222a.

Sayyadiyye, fieyh Seyyid ‹zzeddin

Ahmed Sayyadî (v.670/1271)’ye nisbt

edilmifltir. Rifaiyye’nin bir koludur II

262a-263b.

Sehliyye, fieyh Ebu Muhammed

fiehl b. Abdullah Tüsterî (v.283/896)’ye

nisbet edilmifltir. II 160b-164b; fiubele-

ri, II 163b.

Semmaniyye, fieyh Ebu Abdulkerim

Medenî (v.1189/1775)’ye nisbet edil-

mifltir. Halvetiyye’den Bekriyye’nin bir

koludur. II 140b-142b.

Seyyariyye, fieyh Ebu’l-Abbas Ka-

s›m b. Kas›m Mehdî Seyyarî

(v.342/953)’ye nisbet edilmifltir. II 164b-

167a.

Sezaiyye, fieyh Hasan b. Ali Moravî

(v.1151/1738)’ye nisbet edilmifltir. II

126b-129a.

Sinaniyye, fieyh ‹brahim b. Abdur-
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rahman Halvetî (Ümmi Sinan) (v.

976/15568)’ye nisbet edilmifltir. Halve-

tiyye’den Ahmediyye’nin bir koludur. II

142b-144a; fiubeleri, II 144a.

Sufiyye, fieyh Ebu Haflim Sufî

(v.155/772)’ye nisbet edilmifltir. II 240b-

262a.

Sühreverdiyye, fieh fiihabuddin Ebu

Hafs Sühreverdî Bekrî (v.632/1234)’ye

nisbet edilmifltir. II 149a-160b; fiubele-

ri, II 150b.

Sünbüliyye, fieyh Yusuf Sinanuddin

(Sünbül Sinan) b. Kaya Bey

(v.936/1630)’e nisbet edilmifltir. II 144a-

149a.

Sütûhiyye, fieyh Abdurrahman Ke-

bir Sütûhî’ye nisbet edilmifltir. Bk. Ah-

mediyye. II 129ab.

Suudiyye, fieyh Salih Ebu Suud b.

fiaban Kureflî (v.644/1246)’ye nisbet

edilmifltir.

(fi)
fiabaniyye, Seyyid fieyh fiaban Veli

Kastamonî (v.976/1568)’ye nisbet edil-

mifltir. Halvetiyye’den Cemaliyye’nin

bir koludur. II 192a-209b; fiubeleri, II

204a.

fiaraniyye, fieyh ‹mam Seyyid Ab-

dulvehhab fiaranî (v.964/1556)’ye nis-

bet edilmifltir. II 204a-209b.

fiattariyye, fieyh Seyyid Abdullah

fiattarî’ye nisbet edilmifltir. Ifl›k›yyenin

bir koludur II 185a-192a.

fiazeliyye, fieyh Seyyid Tak›yyuddin

Ali b. Abdullah fiazelî Hüseyni’ye nisbet

edilmifltir. II 167a-180a.

fiah alemiyye, fieyh fiah Alem b.

Ebu Muhammed (v.880/1475)’e nisbet

edilmifltir. Mahdumi Cihaniyan da de-

nir. Ebheriyye’nin bir koludur. II 180b-

181a.

fiemsiyye, Seyyid fiemseddin Ah-

med b. Muhammed b. Arif Hasan Zilî

(v.1006/1597)’ye nisbet edilmifltir. Hal-

vetiyye’nin bir koludur. II 209b-216b.

fiernûbiyye, fieyh Seyyid fiihabuddin

Ebu’l-Abbas Ahmed b. Osman fiernûbî

Burhanî’ye nisbet edilmifltir. II 181b-

185a.

fieybaniyye, fieyh Seyyid Ebu Mu-

hammed Yusuf b. Yusuf fieybanî

(v.616/1219)’ye nisbet edilmifltir. II

218a-219a; fiubeleri, II 219a.

fiinnaviyye, fieyh Seyyid Ömer fiin-

navî’ye nisbet edilmifltir. Ahmediy-

ye’nin bir koludur. II 217a.

fiuaybiyye, fieyh Seyyed Ebu Med-

yen fiuayb Ma¤ribî Tilemsanî’ye nisbet

edilmifltir. Bk. Medyeniyye. II 209b.

(T)
Taciyye, fieyh Tacuddin b. Zekeriyya

b. Osman Nakflibendî Hanefî

(v.1050/1640)’ye nisbet edilmifltir. Nak-

flibendiyye’den Ahrariyye’nin bir kolu-

dur. I 197a-209a.

Ta¤libiyye, fieyh Arif Muhammed

Ebu Ta¤lib b. Salim fieybanî’ye nisbet

edilmifltir. Sadiyye’nin bir koludur. I

210b-211a.

Tayfuriyye, Ebu Yezîd Tayfûr b. ‹sa

Bistamî (v.261/874)’ye nisbet edilmifl-

tir. II 263b-268a; fiubeleri, II 267a.

Taziyye, fieyh Ebu Salim ‹brahim

Tazî’ye nisbet edilmifltir. Medyeniy-

ye’nin koludur. I 209a-210b.

(U)
Ukeyliyye, fieyh Ukayl Menbecî b.

fiihabuddin Ahmet Betayihî’ye nisbet

edilmifltir. Harraziyye’nin bir koludur. II

294b-299b; fiubeleri, II 298a.

Uflflak›yye, fieyh Hüsameddin Ha-
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san Buharî Uflflakî (v.1000/1592)’ye nis-

bet edilmifltir. Halvetiyye’nin bir kolu-

dur. II 290b-292b; fiubeleri, 292b.

Uceyliyye, fieyh Arif Gavs Ahmed b.

Musa b. Ali b. Ömer Uceyl b. Muham-

med’e nisbet edilmifltir. Hikemiyye’nin

bir koludur. II 270b-272a.

Üveysiyye, Üveys b. Malik Karanî

Yemenî (v.25/645)’ye nisbet edilmifltir. I

104a-106a; fiubeleri, I 106a.

(V)
Vefaiyye, fieyh Seyyid Ebu’l-Vefa

Muhammed Kürdî’ye nisbe edilmifltir.

Hevaziyye’nin bir koludur. III 221a-

225a; fiubeleri III 224a.

Vefaiyye, fieyh Muhammed Vefâ b.

Muhammed b. Necmeddin Ma¤ribî’ye

nisbet edilmifltir. III 225a-247a; fiube-

leri, III 246b.

(Y)
Yafiiyye, fieyh ‹mam Abdullah b.

Esad b. Ali Yafiî Kadirî’ye nisbet edil-

mifltir. Kadiiyye’den Ekberiyye’nin bir

koludur. III. 263b-265a.

Yaizziyye, fieyh Ebu Ya’izz b. Mey-

mun Henkûri’yi nisbet edilmifltir.

Yemeniyye, Bk. Esediyye. III 269b.

Yeseviyye, fieyh Hoca Ahmed Yesevî

(v.562/1166)’ye nisbet edilmifltir. III

265a-267a; fiubeleri, III 266a.

Yunusiyye, Bk. fieybaniyye. III 269b.

(Z)
Zahidiyye, fieyh Tacuddin ‹brahim

Zahid Geylanî (v.690/1291)’ye nisbet

edilmifltir. Ebheriyye’nin bir koludur. II

70a-72a; fiubeleri, II 71b.

Zerruk›yye, fieyh Ebu’l-Abbas fiiha-

buddin Ahmed b. Muhammed b. Mu-

hammed b. ‹sa Zerrûk (v.899/1493)’ye

nisbet edilmifltir. fiazeliyye’den Vefaiy-

ye’nin bir koludur. II 72a-101a; fiubele-

ri, II 77a.

Zeyleiyye, fieyh Safiyyuddin Ahmed

b. Ömer Zeyla’î’ye nisbet edilmifltir. II

102ab.

Zeyniyye, fieyh Zeynuddin Ebu Be-

kir Hafî’ (v.838/1435)’ye nisbet edilmifl-

tir. Sühreverdiyye’nin bir koludur. II

102b-126b; fiubeleri, II 106b.

Zühriyye, fieyh Ahmed Zührî Kay-

serî (v.1157/1744)’ye nisbet edilmifltir.

Halvetiyye’den Muslihiyye’nin bir kolu-
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Eyüp, dünya co¤-

rafyas›nda ender ör-

neklerden olan “Haliç

Havzas›’nda bulunma-

s›yla önemli bir co¤ra-

fi özelli¤e sahip oldu-

¤u gibi “Hazret-i Ha-

lid” (Eyüp Sultan)›n

kabrinin bu semte bu-

lunmas›yla da ‹stan-

bul’un bu en güzide

semti ile birlikte dini merkez olma

özelli¤ini de kazan›r.

Bölgede Haliç’e akan tatl› sular -

Alibeyköy Deresi, Bülbül Deresi ve Gü-

müflsuyu Deresi - yüzy›llar boyunca ye-

flil alanlar›n ba¤ ve bahçelerin gelifl-

mesini sa¤lad›lar.

Fatih, Haliç’in dolmas›n› önlemek

için ç›kard›¤› bir fermanla; Ka¤›thane

da¤lar›nda ziraat›n yasaklanmas›n›, ya-

maçlara kök ettirilmesini, k›y› fleridin-

den bir fersah (5685m) uzakl›¤a kadar

yonca ekilmesini ve hayvanlar›n otlat›l-

mas›n› yasaklayarak bölgenin do¤al

de¤erlerinin korunmas›n› emretti.1

Ünlü yerleflim yeri olan semtin, k›y›

fleridindeki Sultan sahil saraylar›n›n,

set set yükselen yamaçlar›ndaki konak,

köflk ve konutlar›n›n ba¤ ve bahçelerin

de zengin bitki örtüsü bulunurdu. Ay-

vansaray’dan bafllayan sahil saraylar›

Bahariye Kasr-› Hümayunu ile Bahari-

yede son buluyordu.2 ‹lk sahil saray›n›n

Sultan II. Beyaz›d’›n o¤lu fiehzade Mah-

mud’un k›z› Hançerli Sultan’a (1459?-

1533) ait oldu¤u belirtilir.3 Saraylar›n

ön cepheleri Türk-‹slam mimari özelli-

¤ini yans›tır. A¤açlarla, çiçeklerle be-

zeli semt tavus kuflunu and›r›rd›.  

Eyüp’te sadece semtin sakinleri de-

¤il ‹stanbul halk›n›n gezip dinlenece¤i

gezinti yerleri (mesireler) vard›. Mesi-

reler ile ilgili en eski bilgileri Evliya Çe-

lebi’den ö¤reniyoruz.

I- Evliya Çelebi’nin sunumu s›ras›-

na göre Eyüp’te ba¤, bahçe ve gezinti

yerlerinin Osmanl› Dönemin’deki du-

rumu ve yüzy›llar içindeki geliflimi:

Eyüp gezinti yeri: “Evliya ad›n› ver-

di¤i gezinti yerini flöyle anlatt›r”: Ka¤›t-

hane yolu üzerinde Küplüce Ayazma

ad›yla denize bakan yüksek tepe üze-

rinde a¤açl›kl› bir sefal› yer vard›r ki

ayazman›n suyu âb-› hayat (Hayat suyu)

gibidir.”

A¤a eskisi gezinti yeri: Haliç’e ba-

kan çimenlik bir yerdir.

Harb meydan› gezinti yeri: fiehrin

nihâyetinde kâ¤›thane yolu üzerinde

mükemmel bir at meydan›d›r ki her cu-

ma binlerce denizci gelip gösteri eder-

ler. Acaib görünüfltür.4

Evliya, Alibey köyünün “yetmifl sek-

sen kadar ç›nar a¤açlar›yla müzeyyen

gün görmez bir gezinti yeri” oldu¤unu

ayr›ca belirtir. Ulu ç›nar a¤açlar›n›n bi-

risinin kavu¤unda bir k›r kahvesi oldu-

¤unu yazar. 

Evyapan, Sultan IV Mehmed’in Ali-

bey köyünde bir av köflkü yapt›rd›¤›n› ve

Mustafa Pafla çiftli¤i’nde çevresinin

önemli bahçelerinden oldu¤unu belir-

tir.5

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1 Haliç Dünü, Bugünü ve
Yar›n›, ‹stanbul 1986, 11-12
(Belediye taraf›ndan haz›rlanan
kitap)

2 Eyüp Sultan Sahil
Saraylar›n›n yüzy›llar içindeki
geliflimi için bak›n›z. Artan,
1994, 106-114.

3 Artan, 1994, 108.
4 Evliya, 1969, 99
5 Evyapan bu bilgileri kay-

nak göstermeden sunar.
Evyapan, 1974, 50.

Ç: Sultan III. Ahmed
döneminde Alibeyköy
Mesiresi’nde Hüsrevibad
K›skadl› havuzlar
(Eldem’den)
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Sadrazam Damat ‹brahim Pafla

1721 de Alibey köyündeki ç›narlar› dü-

zenlettirerek buraya kaskadlarla sula-

r›n  birbirine akt›¤› üç büyük mermer

havuz yapt›rm›fl ve Sultan IV Meh-

med’in av kasr›n› yenilemifl, kasra Hür-

remabad ad›n› vermifltir. Yeniden flen-

lenen Alibeyköy mesire yeri Hüsreva-

bad olarak an›lmaya bafllad›.6

Eldem, Raflid’den edinilen bilgilerle

Sultan III Ahmed döneminde yeniden

canland›¤›n› belirtti¤i mesire yerinde

a¤açlar›n gölgesinde zarif sofalar›n ol-

du¤unu ve birbirlerinden sular›n›n tafl-

t›¤› (feyz-i âb) tafltan oluklar› (kanalla-

r›) bulunan havuzlardan sözeder ve çi-

zimlerini sunar.7 (Çizim 1.2)

Ulu ç›narlar›n aras›nda meyilli ara-

zide üç kademeli havuzun kaskadlar-

dan dökülen sular›n coflkusuna geçifl-

lerdeki zarif iflçilik su oyunlar›n› ve

Türk san’at›n›n zerafetini birlikte su-

nar.8 (R.1)

Dervifl Hasan Eyyübi imzal›9 yaz›

çekmecesinin üst ve içinde kat› tekni-

¤iyle yap›lm›fl bahçe tasvirleri san’atç›-

n›n Eyüp ve çevresinde gördü¤ü bahçe-

lerden etkilendi¤i ve bunu eserinde

sundu¤u anlafl›l›r. Çekmecenin içinde-

ki tasvirde, belkide soldan sa¤a do¤ru

k›vr›larak akan ›rmak Alibey deresidir.

Sa¤da arkada surlar içinde yap›lar, ön

tarafta havuzlu kubbeli bir bina ve sel-

viler aras›nda dört taraf› aç›k kubbeli

bir bahçe köflkü ile sol tarafta kubbeli

bir yap› toplulu¤u görülür. Karfl› taraf-

ta sivri da¤lar bulutlu gökyüzünde uçan

kufllar, ile buradaki kufllar ile bol servi-

li mekan›n Eyüp çevresi olabilece¤i fik-

rini güçlendirir.

Çekmecenin tonoz tarz›ndaki d›fl

kapa¤›n›n düz bölümünde k›y› fleridi

boyunca yer alan ba¤ ve bahçeler tasvir

edilmifltir. Denizde (Haliç) saltanat ka-

y›klar› ile Osmanl› kalyonlar› ve yelken-

liler seyir halindedir. Kara’da sol taraf-

ta surlar içinde flehir görüntülenmifl ön

tarafta atl› bir avcı arslan› avlarken,

a¤açlar aras›nda kubbeli bahçe köflk-

leri sultanlar›n av köflkleri oldu¤u izle-

nimini verir. Tasvirin sa¤ taraf›nda ise

ördek, tavus kuflu, ku¤u, tavflan gibi ev-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

6 Evyapan, 1974, 50 
7 Elden, 1973, 293 
8 Günümüzde mevcut

olmayan bu bahçenin benzer
örne¤ini Pakistan, Lahor da
fiah Cihan’›n yapt›rtt›¤› fiale-
mar Ba¤ “Bahçesi”›nda gore
biliyoruz. Nemlio¤lu, 1996,
124-132 16. yüzy›l tasvir
san’atlar›nda benzer bahçe
örnekleri vard›r. Örnek için
bkz. Nemlio¤lu, 2003, 136-140.

9 Uzluk, 1945, 3.; Çetintafl,
2001., 77 Çekmece, TSMCY.463
de kay›tl› olup 37,5x18.5x13cm
ölçülerindedir.

Resim 1: Pakistan, Lahor
“fialemar Ba¤” (Bahçesi)

Resim 2: Dervifl Hasan Eyyübi’nin yaz› çeflmesinin içindeki tasvir (Çetintafl’tan)
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cil hayvanlar çiçekler aras›nda gezinir-

ler. Tasvirde, Dervifl Hasan Eyyübi, Sul-

tanlar›n dinlenme, gezi ve av mekanla-

r›n› birlikte sunarken Osmanl›’lar›n ya-

flam tarzlar›n› da belgelemifltir. Tas-

vir’in üzerinde yap›m yeri yoktur. Ha-

san Eyyübi’nin bir Levhas›n›n arkas›n-

da ki (H 1249) 1883 tarihi, sanatç›n›n

19. yüzy›lda yaflad›¤› anlafl›l›r.10

Ünlü ‹spanyol yazar Vicente Blasco

Ibanez, 1907 y›l› A¤ustos ay›nda ‹stan-

bul’a yapt›¤› gezide, Bahariye’den

Eyüp’e giderken Eyüp’e yak›n sokakla-

r›n aras›nda yolunu kaybetti¤ini belir-

terek, dar bir sokakta parmakl›klar

aras›ndan gördü¤ü bahçeyi anlatt›r.

“Dar bir soka¤›n sonunda parmakl›kla-

r› aç›k büyük bir kemer gördüm. Yak-

laflt›m, önde bofl ve serin bir avlu, daha

ötede bir kemer, iyice ileride etraf› du-

varlarla çevrili güneflin ayd›nlatt›¤› bü-

yük  alan ve ortas›nda otoburu bir ca-

navar gibi yükselen, dallar› görünme-

yen, beflyüz y›ll›k bir ç›nar›n devasa

gövdesi. Çinilerle kapl› avlular›n göv-

desinde çeflmeler ça¤l›yor, fiskiyeler

sular›n› yeflil mermer havuzlara dökü-

yorlard›. Yüzlerce koyu renkli güvercin

sütun bafllar›nda kanat ç›rp›yor, ba¤›-

r›fllar›  su damlalar›n›n sessizli¤ini bö-

lüyordu”.11 Anlat›lanlar›ndan ‹spanyol

yazar›n as›rl›k ç›nardan, çiniler kapl›

avlu ve çeflmelerin güzelli¤i, havuz ve

fiskiyelerinden sular›n f›flk›rd›¤› avluda

oynaflan güvercinlerin sesleri ne kadar

etkilendi¤i anlafl›l›r. R.4

Kalam›fl gezinti yeri: “Bahariye

Adalar›” olarak ta bilinen “Haliç Adala-

r›”n› Evliya “nice safâ ehli ahbaplar ka-

y›klara binerek, bu adalara gidip kaya

bal›¤› avlarlar. Bu bal›klar hiçbir mem-

lekette bulunmaz....” diyerek12 adalar›n

özelli¤ini ve Eyüp’deki bal›kç›l›¤›n öne-

mini vurgular.

Eyüplü bal›kç›lardan, Eyyûblü bal›k-

ç› Safer (Ö.1090 Mart 1679)’in üç adet

katmerli ka¤›thane lâlesi yetifltirdi¤i bi-

linir.13

Deniz hamam› gezinti yeri: Evlîya

‹stanbul halk›n›n adalara olan ilgisini

“Ahbaplar her cuma günleri kay›klarla

Eyüp Sultan (önündeki adalara gidip

herkes mavi renkil putalarla (peste-

mal) yüzerler. Sonra adan›n çimenli-

¤inde oturup iys-u nûfl (zevk ve sefa)

ile dünya gam›n› unuturlar. Bu ferah

yer muhakkak  ki  dünyada bir tanedir.”

sözleriyle belirtir.

Can kuyusu gezinti yeri: Bu mekan›

Evliya, daha çok insanlar›n meraklar›n›

gidermek ile ilgili bilgi edinmek için zi-

yaret ettiklerini belirterek. “Eyûbün

kuzeyinde bir su  kuyusu vard›r. Birinin

bir fleyi kaybolsa evvela temiz abdest

al›p kuyunun kenar›ndaki musalla üze-

rinde iki rekat namaz k›lar, sonra bir

fatiha okuyarak sevab›n› Hazret-i Yusuf

Aleyhisselam›n mübarek ruhuna hedi-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

10 Day›o¤lu, 1999, 325;
Çetintafl, 2001, 79

11 Kutlu, 1999,334
12 Evliya 1969, 99.
13 Aktepe, 1952, 88.

Resim 3: Dervifl
Hasan Eyyübi’nin
yaz› çeflmesinin

üzerindeki tasvir
(Çetintafl’tan)
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ye eder, sonra. 

“Ey sahib-i pir! Hazret-i Yusuf-

u sıddik aflk›na olsun, benim

falan akrabam, yahut falan ev-

lad›m, yahut kaybolan flu türlü

eflyam ne oldu?” diye kuyunun

a¤z›ndan ba¤›r›r.....” sözleriyle

kuyuda geçen olaylar› kendisi-

nin de görüp yaflad›¤›n› belir-

tir.14

‹dris köflkü gezinti yeri: Evliya,

ad›n› verdi¤i gezinti yeri hakk›nda flu

bilgileri verir; yap›c›s› Bayramiye tari-

kat› fleylerinden “fieyh ‹dris”15 adl›

azizdir. Güzel bir tekke yapm›fl idi ki ta-

rikat yaran›, ve dervifller orada toplan›p

safâ ederlerdi..... Hâlâ birkaç güzel ç›-

nar a¤açlar›, çimenlikleri, namazgâh

seddi, tatl› su çeflmesi, büyük havuzu

derler “‹dris köflkü” derler, güzel bir

gezinti yeridir.

21. yüz y›lda dinlenme yeri olarak

özelli¤ini koruyan tepenin ön taraf›n-

dan Frans›z yazar Pierre Loti’nin ad›n›

tafl›yan kahve bulunur. Eyüp’ten “Piyer

Loti  Kahvesi”ne ç›kan yol Eyüp’ün en

seyranl› (pitoresk) Haliç manzaras›na

hakim yolu kahvenin bulundu¤u  me-

kan ile “‹dris Köflkü” dinlenme alan› en

manzaral› yeridir. W.E Barlett, Davght,

Aivazovsky16 ve birçok yabanc› fleyyah

ve ressam bu dünya harikas› görüntüyü

eserlerinde övgüyle anlat›r yada f›rça-

lar›yla tablolar›na yans›t›rlard›. 

K›rk Serviler Mesiresi: Evliya

“Dünyay› gören safâl› sahrad›r”. diye-

rek semtten söz eder.17

‹ncicyan, günümüzde Niflanca ma-

hallesi olarak an›lan mahallenin servi-

ler ya da yukar› mahalle ad›yla an›ld›¤›-

n› ve Afla¤› Mahallede yaflayan Ermeni-

lerin bahçevanl›k ve rençberlik gibi ifl-

lerle meflgul oldu¤unu yazar.18

“Hazret-i Eyyube-l-Ensâri (R.A.) ka-

sabas› Servi Mahallesinde sakin iken

bundan akdem vefat eden fiüküfeci (çi-

çek yetifltiren) Mehmed A¤a ‹bn-i Ab-

dullah’›n mirasç›lar›na intikal eden 100

kadar lale so¤anlar›n›n adlar› ve de-

¤erleri tezkirede yaz›larak taksim edil-

di¤i, Eyüp kad› sicilleri No:188 de kay›t-

l› 10 flevval sene 1164/1751 belgede ya-

z›l›d›r.19 Bu belgeden 18. y.y›lda Eyüp-

Niflanca da genifl bir lâle bahçesinin

bulundu¤u anlafl›l›r. 

‹nalc›k, Niflanca Mahallesi ile Def-

terdar Mahallesi aras›ndaki genifl cad-

de olan Otakç›lar caddesi Gül soka¤›n-

da gül pazar› oldu¤unu yazar.20

Evliya, Eyüp kad›s›na ba¤l› Otakç›lar

mahallesinde ba¤l› bahçeli 2000’den

fazla ev ve saray›n oldu¤unu ve Otak

meydan› denilen çimenlik bir mesire

(gezi) yerinin bulundu¤unu anlat›r.

A¤a k›rl›¤› gezinti yeri: Evliya ge-

zinti yerini “safâl›, çimenlikler ki güya

topra¤› yeflil kadife ile örtülmüfltür” di-

yerek tan›t›r.21

Bülbül deresi gezinti yeri: “Bu de-

rede sesi güzel birçok bülbüllerin ötüfl-

melerinden gönülde sevinç ve safâ hu-

sule gelir.” 22

Bülbül deresi ile önünde akan Gü-

müflsuyu Eyüp merkezine do¤ru birbir-

lerine yaklaflarak genifl vadiler olufltu-

rurlard›. 

Koçu, Eyüp tarihi üzerine araflt›r-

malar yapm›fl Ahmed A¤a ve Eyüplü ya-

zar Osman Cemal Kayg›l›’dan edindi¤i

bilgilerle Gümüfl Suyu’nun vadisindeki

tepelerde tarlalar halinde çiçek bahçe-

lerinde fulya,23 gül, lale yetifltirildi¤ini

anlat›r. 

Bu çiçek bahçelerinin tümüne “Ful-

ya Tarlas›” denir.  Bu gezi yerinin 1800-

1905 y›llar› aras›nda büyük ilgi gördü-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

14 Evliya, 1969, 99.
15 Yüksel, 2003, 72-85.
16 Özaslan, 2001, 48-49.
17 Evliya, 1969, 100.
18 ‹ncicyan, 1976, 19-20.
19 Hezarfen, 1995, 44-46.
20 ‹nalc›k, 1993, 5.
21 Evliya, 1969, 100.
22 Evliya ayn› yer.

Resim 4: Fiskiyeli havuz Aynalı Kavak Kasrı
(Ünverden)
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¤ünü, bir Bulgar bahç›van›n bahçesine

büyük bir havuz yapt›rarak, gençlerin

yaz›n burada yüzdü¤ünü, burayla ilgili

beste dahi yap›ld›¤›n› anlat›r.24 Bahçe

için Hac› ‹smail Efendi’nin bestesi,

Hiç unutmam ben geçen yaz Mehlikâ
Fulya ba¤›nda kopard›n kahkaha
Gayri etme sevdi¤im cevrü cefâ
Hep cihan mechûl sana bülbül gibi.25

Eyüp’ün “Fulya Tarlalar›”nda yetifl-

tirilen çiçekler oyuncakç›lar çarfl›s›nda

sat›l›rd›. (R.5) Sultan IV Mehmed döne-

minde lâlelerin incelenip, de¤erlendi-

rilmesine karfl›, çiçek yetifltirenlerden

oluflan “Meclis-i fiükûfe” (Çiçek Akade-

misi / Enstitüsü) kuruldu. Çiçekçi bafl›

Solakzade’nin ekibinde Eyyübî Veli

Efendi de vard›. “Gonca-i Lâlezar-›

Ba¤r-› kadim” adl› çiçek risalesinin ya-

zar› Mehmed Remzi bin Rüfldi de bu

mecliste bulundu¤unu, “Ne meclisdir

bu kim bir kâseden bin nefl’e peydâd›r”

m›sras›yla meclisten övgüyle bahsedi-

yor.26

Bu meclis lalenin ilk yetifltirildi¤i

semtlerden olan Eyüp’te toplan›yor

olabilirdi.27(R.6)

II- Eyüp’ün di¤er önemli iki semti-

nin -Dü¤meciler ve Rami - Ba¤ ve bah-

çeleri:

Dü¤meciler ba¤ ve bahçeleri: Meh-

med Remzi bin Rüflti lale risalesinde

“Sinan lalesidir Eyyubî” 73a ad› ile ta-

n›tt›¤› lâlenin Halvetili¤in ‹stanbul’da

kurulan kollar›ndan biri olan Sinanili-

¤in kurucusu Eyüp Dü¤meciler Mah.

Ümmü Sinan Sokaktaki Dergahta gö-

mülü fieyh ‹brahim Ümmi Sinan (‹stan-

bul?-976/1568-69)28 taraf›ndan yetiflti-

rildi¤ini belirtir.29 (R. 7-8)

Mehmed Remzi Bin Rüfldi’nin lale

risalesinde V.27a da Hayat Efza adl› la-

lenin Dü¤meciler ‹mam› taraf›ndan ye-

tifltirildi¤i kay›tl›d›r.30

Rami çiftli¤inde köflkler ve bahçe-

leri

Eldem, bahçesiyle birlikte plan›n›

çizdi¤i köflkleri hakk›nda bilgileri.

Frans›z elçili¤inde görev yapan Charles

Pertusier (1779-1836)’›n seyahatname-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

23 Sar› oluflundan ötürü
zerrin ad› verilen çiçe¤in
botanikteki ad› “Fulya” d›r.
Bkz. Ferit Develio¤lu,
Osmanl›ca Türkçe Ans. Lügat,
Ankara, 2000, 1181. “Zerrin”

24 Kara, 1999, 115
25 ‹nalc›k, 1993, 13
26 Polat (haz). 2001, 89-90.

Lalel risalesi ve Eyyübi
Lalezarî için bkz. Nemlio¤lu,
2005, 398-410.

27 ‹lk Lâlezarî olarak bili-
nen fieyhülislâm Ebusuud
Efendi, Nur-› And ad›n› verdi¤i
lâlesini Eyüp’ün karfl›s›nda
Karaa¤açtaki Ebusuud Efendi
Bahçesinde yetifltirmifl
olmal›d›r.

28Bilgin, 2003, 48-51.
29 Nemlio¤lu, 2005, 402.

Resim 5: Pakistan Lahor çiçek pazarından bir
görüntü 1994

Ç: Rami çiftli¤inde köflkler ve çevre düzenleme-
si-Bahçeler (Eldem’den)

Resim 6: Meclis-i fiükufe (çiçek akademisinin
üyelerinin Lale de¤erini tespiti
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sinden aktar›r. (Ç.3) Rami çiftli¤indeki

sayfiye evinde ilk görülen k›s›m ön

planda bulunan bir köflktür. Köflkün

her yönde manzaraya aç›lan çok say›da

pencereleri vard›r. Köflkün yan›nda, or-

tas›nda bir ç›nar bulunan sofa vard›r.

A¤ac›n çarpafl›k dallar› büyük bir çev-

reyi gölgeleri alt›na almakta ve serinli-

¤ini temin ettikleri altlar›ndaki çimen-

likte oturma¤a davet etmektedir.... pek

çekici olan bahçelerin ortas›nda bir

köflk ve ev sahibinin kasr› yükseliyordu.

Köflk Yunan hac› fleklinde mermer kap-

l› ve döflemeli tek bir odadan ibarettir.

Her yönünde minderlerle döfleli ve

pencereli ç›k›nt›lar› vard›r. Alç› üzerine

nak›fllarla süslü bir hücresi iki kapusu

aras›ndaki yeri iflgal etmektedir. Bura-

s› çiçek ve yemifller bulundurma¤a

mahsusdur. Bu zarif salonun en güzel

flekilde oyulmufl bir tekne serinlendir-

mektedir. Salonun ortas›nda bulunan

bu havuzun zevk ve ahenkle uygulan-

m›fl birkaç fevaresi (su f›flk›rma yerleri)

vard›r.

Köflklerin sa¤ ve solunda su oyunla-

r› ve ev ihtiyac›n› karfl›layan ve besle-

yen su hazne ve terazileri bulunmakta-

d›r. 

Bu köflkten ç›k›ld›ktan sonra as›l

ikametgah  (Kas›r)’a varmak için iki ta-

rafl› rampalara ç›karak üzerinde kare

fleklinde, sular› f›skiyelerle yükselen ve

flelale fleklinde düflen büyük bir havuzu

olan sahanl›¤a (sofa) var›l›yor. Bu ha-

vuzun cephesini tezyin etti¤i kasra sevk

eden güzel mermer yollarla çevrilmifl-

tir.31

Bu havuzla mekan› anlatt›ktan son-

ra Pertusier as›l yaflam yeri olan arka-

daki kasr› anlat›r.

III- De¤erlendirme:

Fatih Sultan II. Mehmed Han’›n

Konstantinople’u fethiyle sur d›fl›nda

ilk ünlenen semt yüzy›llar içinde ba¤l›

bahçeli köflk, kas›r, konak ve sahil sa-

raylar›yla yerli ve yabanc› hemen her-

kesin ilgi alan› oldu. Cuma günleri dini

ibadetlerini yapmaya gelenler ibadet-

ten sonraki zamanlar›n› adalarda yada

gezi alanlar›nda dinlenerek ve e¤lene-

rek geçirirlerdi. 

Osmanl›lar döneminde Haliçte bafl-

layan sanayileflme ile 1950’li y›llarda

köyden kente göç Eyüpteki do¤al doku-

sunda zaman içinde özelli¤ini kaybede-

rek yap›larla betonlaflmas›na neden ol-

du.

Eyüp’ün en güzel manzaral› tepesi

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

30 Nemlio¤lu, ayn› eser,
401.

31 Eldem, 1968,211

Resim 7: Eyüp Dü¤mecil-
er Mahallesi Ümmü

Sinan dergahı ve
bahçesi

Resim 8: Ümmü Sinan’ın Lale’si Nize-i Sinan
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“‹dris köflkü gezi alandan”do¤uya do¤-

ru bak›ld›¤›nda girintili ç›k›nt›l› harika

görünümlü k›y› fleridi zamanla dolarak

ve doldurularak bu özelli¤ini yitirdi.

‹dris Köflkü gezi alan›nda yap›lan

konutlarla Türk konut kültürü yaflat›l-

mak istenmiflse de, mermerli havuzlar

ve selsebillerle düzenlenmeyen gezi

alan›nda Türk-‹slam bahçe sanat› özel-

li¤i görülmez. (R.9)

fiüphesiz, dünyan›n hiçbir kentinin

ilçesinde Eyüp’te oldu¤u kadar çiçek

ismi tafl›yan sokak yoktur. Çiçek ad›

Eyüp’ün her mahallesinde birkaç so-

kakta insanlar›n karfl›s›na ç›kar. Be-

gonya, Erguvan, Fulya, Gelinci, Gül,

Güldah, Karagül, Gülistan, Karanfil,

Lale, Manolya, Mine, Sardunya, Sünbül,

Zambak, Çay›r, Bahçe ve Çiçek gibi. 

Günümüzde Caddeye dönüflmüfl

olan Bülbül Deresi ve Gümüfl-Suyu va-

dilerindeki çiçek tarlalar› da gelifligü-

zel infla edilmifl -plans›z-yap›larla kap-

l›d›r. 5-10 Nisan 2006 tarihleri aras›nda

Eyüp’ün çiçek isimli sokaklar›n›n birço-

¤unu tarihten bir iz bulurum ümidiyle

dolaflt›m. Bülbül Deresi caddesi boyun-

ca uçuflan kufllar›n konacaklar› bir

a¤aç bulamamalar›na tan›k oldum.

R.10

Eyüp yüzy›llar içinde ba¤ ve bahçe-

lerle birlikte, 16. yüzy›lda Osmanl› lâle-

si’nin yetifltirildi¤i semt olma özelli¤ini

de kaybetti¤i görülmektedir. 

Frans›zlar›n ünlü flairi Balzac laleye

yazd›¤› “Evet ben Hollandal› bir lâle çi-

çe¤iyim” m›sras›yla Lâleyi Hollanda’ya

mal etti. Oysa Sultan IV. Mehmed

Eyüp’te lâlezari ‹mam Hac› Veli Efendi-

nin bahçesini ziyaret etti¤i ve kendisine

baba diye hitap etti¤i Mehmed bin Ah-

med Netâyicü’l-ezhar (1699) AE. No:

162. de kay›tl› sûkufenâmede yaz›l›d›r. 

16. yüzy›lda Ümmi Sinan’›n (Eyyübde)

Lâle yetifltirdi¤i bilinmektedir.

Mezarl›klar ve ara ara küçük park-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 9: ‹dris Köflkü gezi yeri 2006

Resim 10: Bülbül deresi caddesinde bahçeli yapı
2006

Resim 10: Eyüp Merkez Mahallesi Lale soka¤ı
2006
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lar›yla Eyüp, ‹stanbul’un yeflilini koru-

yabildi¤i semtlerden biridir. 

Ba¤ ve Bahçeler toplumlar›n kültür

seviyelerinin göstergesidir. 

Öneriler:

Yap›lmas› gerekenler:

• ‹dris köflkü ve çevresi gezi alan› ve

dinlenme yerlerinde yap›lar ve bahçe-

lerin Türk-‹slâm bahçe ve mimari özel-

li¤ine uygun olarak yeniden de¤erlen-

dirilmesi.

• Eyüp k›y› fleridinde halk›n kullan›-

m›na aç›lan parklar›n Türk-‹slam bah-

çe düzeni çerçevesinde, Dervifl Eyyü-

bi’nin de bahçe tasviri incelenerek ye-

niden de¤erlendirilmesi.

• Yefliltepe Kutlu Do¤um Park›, Se-

dat Hakk› Eldem’in çizimleri, Dervifl

Hasan Eyyübi’nin tasvirleri eflli¤inde

havuzlu ve bahçe köflkleriyle Türk-‹s-

lâm bahçe düzeni çerçevesinde yeni-

den de¤erlendirilmeli. Benzer düzen-

leme Üsküp park›nda da uygulanabilir.

• ‹dris Köflkü gezinti ve dinlenme

yerindeki konuk evleri ve bahçe düzen-

lemesi Osmanl› Kültürünü yans›t›r

özellikte olmal›.

• Niflanca mahallesinde Haliç Man-

zaral› park olarak düzenlenmesi düflü-

nülen Amcazade Hüseyin Pafla Rekres-

yon Alan›nda Türk-‹slam bahçe düzeni

özellikleri uygulanmal›.

• Eyüpsultan Bulvar›’na uygulanan

dere görüntüsünün caddeye dönüflmüfl

olan Bülbül Deresi ve Gümüfl Suyu’na

zarif iflçilikli köprüler ve mermer kapl›

havuzlarla uygulanmas›.

• Dü¤meciler Mahallesi, Ümmi Si-

nan Tekkesi’nin bahçesinde Lale’nin

yeniden de¤erlendirilmesi. 

Not: Nemlio¤lu, Candan, Mehmed

Remzi bin Rüfldi’nin “Gonce-i lâlezar-›

Ba¤-› Kadim” bafll›kl› Risalesi’nde Ta-

n›t›lan Eyüplü lâle zariler ve lâleleri” IX.

Eyüp Sultan Semp. Teb. ‹stanbul, 2005.

Konulu bildirinin öneriler bölümüne

bak›n›z. 

• S. Hakk› Eldem’in plan›n› çizmifl

oldu¤u Rami Köflklerinin Bahçe düzeni

ve Köflk Mimari özellikleri dikkate al›-

narak Rami Park›n›n yeniden de¤erlen-

dirilmesi.

• Kur’andan ilham al›narak düzen-

lenen Türk-‹slâm Bahçeleri’nin Tüm

dünyada etkili oldu¤u her an hat›rlan-

mal›!

• Fatih Sultan II. Mehmed Han’›n

Haliç’in zamanla dolmamas› için yazd›-

¤› ferman dikkate al›narak Haliç’in üni-

versite üyelerinin Kas›m 1978, 3-4 Ma-

y›s 2007 tarihli proje kayd›nda 50.000

m2’lik çevre düzenlenmesi ve k›y› sed-

de dolgu çal›flmalar›n›n yüzy›llar içinde

gelinilen durumun karfl›laflt›r›lmas›n›n

yap›lmas›.

• K›y› Gezi alanlar›nda basketbol ve

voleybol sabahlar›n›n yap›lmamas›. Bu

sahalar oldukça genifl alanlar› kapla-

makta.

• Eyüp k›y› fleridinde bahçesinde la-

lelerin yetifltirildi¤i tekkenin yap›m›.

Laleler daha çok fleyhler, ve imamlar

taraf›ndan yetifltirilirdi.

• Tafl görünümü ve mantar flekille-

rinden oluflturulan suni derelerin yap›-

m›, tarihi bahçe dokusunu yans›tmad›¤›

gibi kültür ve sanatta da gerileme oldu-

¤unu göstergesidir.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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ONUNCU YILINDA 

EYÜP SEMPOZYUMU

Gündegül PARLAR

Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.
Sanatsal Mozaik Dergisi’nin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ni ve Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ünü yapt›.
Sanat Tarihi alan›nda 40’›n üzerinde araflt›rma ve bilimsel makalesi mevcut olan Parlar,

çeflitli sempozyumlara kat›ld›. Sundu¤u bildirilerin tamam› yay›nland›.
“Sikkelerin Sanat Tarihi Yönleri” konusunda çal›flma yapan Parlar’›n bu alanda kitab› da 

bulunmaktad›r. Halen Yüksek Lisans düzeyinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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Dile kolay on y›l› bulan ve büyük bir
coflkuyla devam eden bir sempozyum
ve bitmiyen sanat ve kültür malzemesi.
fiüphesizki Eyüp Semti birkaç on y›l da-
ha sempozyumlara malzeme verebile-
cek zenginliktedir.

Eyüp semti, hem inan›lmaz stil,
kompozisyon ve form özellikleri ile
plastik sanatlar alan›ndaki malzemesi
aç›s›ndan, bafltada mezar tafllar› olmak
üzere, tafl›n›r tafl›nmaz kültür varl›kla-
r›, fonetik sanatlar alan›ndaki zenginli-
¤i ile ‹stanbul'un özgün bir bölgesidir.
Manevi de¤eri zaten tart›fl›lmaz bile.
Her y›l May›s ay›nda, hem akademis-
yenlerin hemde konusunda uzman olan
sanatç›lar›n birlikteli¤i ile peryodik ola-
rak yap›lan sempozyumlar ve sunulan
bildiriler, flüphesizki Osmal›n›n bafl-
kenti ‹stanbul'un bu özel semtine bü-
yük katk›lar sa¤lam›flt›r.

1996 tarihinde yap›lan ilk sempoz-
yum üzerinden tam on y›l geçmifl-
tir.Bugüne kadar 9 sempozyumda su-
nulan bildirileri ve bugünkü sempoz-
yum bildirilerimde dahil ederek su-
numlar› üç ana bafll›k alt›nda toplad›k.
Plastik Sanatlar, Fonetik Sanatlar,
Sosyal Bilimler olmak üzere. 

Plastik Sanatlar ki bunun alt bafll›-
¤›n›, mimari oluflturmakta içeri¤inde
ise yap›-planlama- süsleme ve topog-
rafya araflt›rmalar› yer almaktad›r. Bu
konuda 169 adet sunum gerçekleflmifl-
tir. Fonetik Sanatlar diye adland›rd›¤›-
m›z müzik ve edebiyat alan›nda ise 20
sunum, Sosyal Bilimlerde ise ki bu
bafll›¤›n içeri¤ine giren, Tarih, Kültür
Tarihi, ‹slami Bilimler, Araflt›rmalar,
Otobiyografiler, Kaz›lar ve bibliyografya
ise 239 sunum olarak gerçeklefllefl-
mifltir. Sonuç olarak on y›ll›k bildiri sa-
y›s›da toplam 428 adeti bulmufltur. Bil-
diriler ile birlikte sempozyum s›ras›nda

aç›lm›fl olan, seramik, foto¤raf, hat, re-
sim, Türk el sanatlar›, çini, cam alt› re-

simleri gibi sergilerde görselli¤i ta-
mamlam›flt›r.Ayr›ca sunumlar s›ras›n-
da yap›lan müzik ziyafeti, sempozyu-
mun bitifl kutlamalar›, Haliç vapur ge-
zileri ve geleneksel Piyer Loti çay soh-
betleri, bilim- sanat etkinliklerini zen-
ginlefltiren aktiviteleri oluflturmufltur.
Bu bildiri say›s›, bir semt için çok büyük
bir rakamd›r. Demekki bilimsel, sanat-
sal araflt›rmac› kimlikleri ile bu kadar
insan, bu semtin kültürel ve santsal
zenginli¤ini dile getirmek ve yap›lmas›
gerekenleri ortaya koymak vede katk›-
da bulunmak için birliktelik içerisine
girmifllerdir. 

Yap›lan Sempozyumlar semtin tari-
hi kültürü ile ilgili olmakla beraber,
1999 tarihinde Osmanl› ‹mparatorlu¤-
nun kuruluflunun 700.y›l› dolay›s›yla

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Pierre Loti
kahvesinde sem-

pozyum sonrası çay
keyfi 1997

(Eski) ‹st. Büyük fiehir
Bel. Bflk. R.T.Erdo¤an
(Baflbakan) sem-
pozyum açılıflını ve
sergi açılıflını yaparken
1997
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semt konusunun aç›s› geniflletilmifl,
Anadolu’nun çeflitli yöreleri, ‹stanbul
ve Balkanlar’daki kültürel ve sanatsal
zenginliklerde sempozyumda yer al-
m›flt›r. Her sempozyumun arkas›ndan
son derece kaliteli olarak yay›nlanan
bildiri kitaplar›, elimizde kalan en bü-
yük tarihi vesika niteli¤indeki zenginli-
¤imiz olmufltur.Bildiri kitaplar›, Yazar-
lar Birli¤i ödülünü alacak kadarda kali-
teli bas›lm›flt›r.

Eyüp Sempozyumlar› sadece Eyüp
semtinin kültürel ve sanatsal zenginli-

¤ini ortaya koymam›fl, Yurdun
dört köflesinden de¤iflik üni-
versitelerinden bilim adamlar›-
n›, sanatç›lar›, uzmanlar› da bir
araya getirerek iletiflim zen-
ginli¤imde ortaya koymufltur.
fiimdi esas sorulmas› gereken
nokta, bu tür aktivitelerin bu-
lundu¤u semte sa¤lad›¤› yarar-
lard›r. fiüphesizki bu tür akt›vi-
teler uzmanlarca ele aln›p, bu-

lundu¤u semtin kültürel ve sanatsal
zenginli¤inin eksikliklerinin, dikkatten
kaçan noktalar›n›n ve yap›lmas› gere-
kenlerin hayata geçirilmesinde öncü-
lük etmek yol göstermektir. Örne¤in
köprü alt›nda yer alan Defterdar Saliha
Sultan Çeflmesi, sempozyumda ele
al›nm›fl, konunun uzman› akademis-
yenlerce çeflmenin restitüsyonu ile ko-
ruma önerileri dile getirilmifl vede bu
öneriler gerekli çal›flmalarla tamam-
lanm›flt›r Ayn› flekilde Cafer Pafla Tür-
besi Gazi Üniversitesi taraf›ndan ele
al›nm›fl, yüzey araflt›rmalar› yap›larak
kaz›lar gerçeklefltirilmifl, önerilen ça-
l›flmalarla, kültür ve sanat›m›za geçmi-
flin de¤erli bir eseri kazand›r›lm›flt›r.
Görsel güzelli¤i, çeflitlili¤i vede gömü-
lenlerin de¤erleri ile belkide bir efli
benzeri olm›yan mezar tafllar› ve hazi-
reler gene sempozyum içeri¤in de ele
al›nm›fl, bu konuda 33 bildiri sunularak
tan›t›lm›flt›r. Önceleri otlardan ve tehli-
keli hayvanlardan girilemiyen bak›ms›z
mezarl›klar, Belediyece temizletilerek,
duvarlar› bile sabunlu sularla y›kana-
rak bugün bir aç›k hava müzesi haline
kavuflturulmufltur. 

Eyüp semtinin güzelli¤ini, muhte-
flem manzaras›n› görmemize ra¤men
hangi ressamlar›n eserlerinde tuvale
döküldüklerini sempozyum s›ras›nda ki
bildirilerle tan›mak f›rsat›n› bulmufl

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

4. sempozyumun bir
oturumundan bir kesit

(kimler geldi kimler
geçti)

Haydar Sanal hocamızı rahmet ve minnetle
anıyoruz
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Eyüp semtini tuvallerinde onlar›n bak›fl
aç›s›yla tan›mak f›rsat› buldu¤umuz
ressamlar›n tan›t›ld›¤› 13 bildiri sunul-
mufltur.

18 bildiri ile Hat Sanat› dile getirill-
mifl, Feshane hal›lar›, sandukalar üze-
rindeki puflide örnekleri tan›t›lm›fl-
t›r.Toprak iflleri ile ilgili bildirilerle,
Eyüp’te çok önemli seramik atölyeleri-
nin varl›¤› tan›t›lm›fl, Belediyenin yol
hafriyat› s›ras›nda, yerlerden ç›kar›lan
çanak çömlekler ve Türk Sanat›nda çok
de¤erli olan ebru desenli seramikler
gene sempozyum bildirileri ile gözler
önüne serilmifltir. Bu ç›kan bulgular,
ifllevsellik kazanacak olan Nezih Eldem
Müzemizde teflhire sunulacakt›r. 

Bir Zekai Dede Konsevatuvarının
Eyüpte bulunuflu, Eyüp Sultan›n Türk
musiki tarihinde bir ekol oluflu, Eyüpte
kurulmufl olan Mehter Tak›m›n›n tarihi,
Eyüpte gömülü bulunan de¤erli müzi-
yenlerin hayatlar› gene bu sempoz-
yumlarda sunulan 10 bildiri ile tan›t›l-
m›flt›r. 

En a¤›rl›kl› bölüm flüphesiz Sosyal
Bilimler ad› alt›nda toplad›¤›m›z, 14 bil-
diri ile Tarih, 69 bidiri ile Kültür Tarihi,
9 bildiri ile îslami Bilimler 43 bildiri ile
Araflt›rma konular› 6 bildiri ile Kaz›lar,
3 bildiri ile Bibliyografya olmufltur. Oto-
biyografiler ile birlikte Sosyal Blimler
toplam 239 bildiri ile sunulmufltur. Bib-
liyografya çal›flmas›nda, Eyüp ile ilgili
kitaplar, makaleler, ansiklopediler ta-
ranm›fl, bütün üniversitelerde yap›lm›fl
olan master ve doktora tezleri tesbit
edilmifl, büyük kitapç›larda Eyüp konu-
su ile ilgili yaz›lar ve kitaplar araflt›r›l-
m›fl vede sempozyum bildiri kaynakça-
lar› taranarak türkçe bibliyograya ha-
z›rlanm›flt›r.Bu çal›flman›n kapsam›
genifletilerek 400 yak›n eyüp sempoz-
yum bildirileri tek tek incelenerek bir-

de tematik indeks meydana getirilmifl,
bilimsel araflt›rmalara kaynakça olmak
üzere ayri bir kitapç›k olarak bas›lm›fl-
t›r. Ayr›ca yurt d›fl›nda ç›km›fl olan
arapça bas›ml› bir di¤er bibliyografya-
da sempozyum bildirileri içerisinde yer
alm›flt›r. 

Sosyal bilimler alan›nda en fazla

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Hocaların hocası Oktay
Aslanapa’ya eski ‹st.
büyükflehir Bel. Bflk.

R.T.Erdo¤an (Baflbakan)
plaketini takdim ederken

R.T. Erdo¤an sergi
açılıflını yapıyor. ‹st.
Büyükflehir Bel. Bflk.

Erdo¤an Eyüp’te yapılan
hemen hemen bütün

çalıflmalarımıza katılma
nezaketini göstererek
Eyüb’e olan sevgi ve

desteklerini hep göster-
diler. Minnettarız.
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bildiri otobiyografilerde olmufl 95 bildi-
ri sunulmufltur.Otobiyografilerin say›s›
500 bile geçebilecek durumdad›r. Zira
Eyüp haznelerinde ve mezarl›klarda,
sahabelerden, saray erkan›ndan, flai-
rinden, edebiyatç›s›ndan, bilim ada-
m›ndan, hattat›ndan, tarihçisinden, ho-
calar›ndan say›lam›yacak kadar çok
de¤erli medfun bulunmaktad›r. Bunlar
ancak her sempozyumda imkan nisbe-
tinde tan›t›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Tarih konusunda 14, Kültür Tarihi
koflunda 69 bildiri sunulmufltur. Sem-
pozyumda meflhur eyüp oyuncaklar›

ele al›nm›fl vede bugün bu oyuncaklar
yeniden hayata geçrilmeye bafllanm›fl-
t›r. Zal Mahmutpafla Külliyesi içinde
yer alan çeflitli el santiar›n›n yan›s›ra
oyuncak çal›flmalar›da bafllm›fl vede
bugün sergisi ile seyire sunulmufltur.
Eyüp semti mimari yönüylede zengin
yap›lara sahip bir yerleflim yeridir. Sos-
yal yap›s›yla, planlamas›yla, süsleme-
leriyle vede topo¤raf yafl›yla 84 bildiri
ile ele al›nm›fl ve irdelenmeye sunul-
mufltur. Camiler, türbeler, çeflmeler,
tekkeler, karakollar, külliyeler, medre-
seler, kiliseler, hamamlar, konutlar, fi-

ziksel doku, iç süslemeler,
yerleflim, onar›m önerileri
dile getirilmifltir. Gene bil-
dirilerden biri olan tarihi
çeflmeler, Belediyece ta-
mir ile 44 hayata geçiril-
mifl, ancak halk›n bu tarz
bilimsel toplant›lara kat›-
larak bilinçlenmesiyle mu-
hafazas›nmda mümkün
olaca¤›da bir gerçektir.

Dünyaca ünlü Piyer
Loti kahvehanesi yurt içi ve

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Prof.Dr. Örcün Barıflta ve
Sayın Baflkan R.T.

Erdo¤an arasındaki
güzel muhabbetten bir

kesit

Rahmet ve minnetle ya¤detti¤imiz de¤erli hocamız Cahit Atasoy
tebli¤ini canlı canlı musiki eflli¤inde icra ediyor
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yurt d›fl›nda çok iyi bilinmesine ra¤men
ilk düzenlemesinin 1964 tarihlerinde,
bir halk bilimci olan Sabiha Tansu¤ ta-
raf›ndan yap›larak, bugünkü nüvesinin
meydana getirildi¤ini sempozyum bil-
dirileri ile ö¤renilmifltir.

Eyüp semti adeta kabuk de¤ifltirir-
cesine yenilenmektedir. Belediyenin
de¤erli hizmetlerini anlatmaya kalka-
cak olursak sayfalara s›¤m›yaca¤›n
dan, burada sadece sempozyum bildi-
rileri ile ortaya koyulan önerilerin ha-
yata geçirilmesine bir kaç örnek verile-
cektir. Örne¤in sivil mimarl›k örne¤i
ahflap konutlar›n yenilenmesi, koruma
sorunlar› ele al›nm›fl, köflkler restore
edilerek haya-
ta geçirilmifl-
tir. Ayn› flekil-
de bildirilerde
yer alan Eyüp
Türbe Hamam›
restorasyonu
b i t i r i l m i fl -
tir.Mimari üst
bafll›¤› ile ele
al›nan konular
içerisine mi-
mari yap›lar›n

her konusu ele al›nd›¤› gibi, tarihi çev-
re ve korunmas›, sosyal, kültürel reak-
tif a¤›rl›kl› fiziksel doku odaklar›, Eyü-
pün yerflim sürecinde yollar›, tarihi to-
pografya gibi bütün konular, de¤erli bi-
limcilerle ortaya koyulmufltur.

On y›ll›k süre içerisinde Eyüp semti-
nin kuruluflu, manevi de¤er kazan›fl›,
yerleflim sürecindeki sosyal yap›s›, si-
yasi fonksiyonu ile ele al›nrak irdelen-
mifl, Tarih, Sanat Tarihi, Halkbilimi,
Türk Dili- Edebiyat›, Dinler Tarihi, Mi-
mari, Kültür Tarihi gibi bilim dallar›nda
bildirilerle belgelenmifl, bir arfliv olufl-
turularak gelece¤e bilim-sanat ›fl›¤›
yak›lm›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Foto¤rafa bir bakar
mısınız? Kimler yokki.

Akademisyenler,
sanatçılar, yazarlar,

yani bütün ülke hepsine
teflekkürler.

‹tfaiye takımı kaptanı
Prof. Dr. Örcün Barıflta
ifl baflında. fiu bakıfla
dikkat eder misiniz.
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EYÜP MEKANSAL K‹ML‹⁄‹N‹N

DÖNÜfiÜM SÜREC‹NDE S‹V‹L

M‹MAR‹ ÖRNE⁄‹ -  AHfiAP

KONUT DOKUSU

Gülhan BENL‹Ayla Ayy›ld›z POTUR

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü Mimari Tasar›m Program›nda
doktora e¤itimine devam etmektedir. Yüksek
Lisans ö¤renimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarl›k Ana Bilim Dal›
Bina Bilgisi Program›nda, lisans e¤itimini ise
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde tamamlam›flt›r.
2002-2006 y›llar›nda Deniz Kuvvetleri
Komutanl›¤› ‹stanbul Bak›m Onar›m ve ‹stihkam
Komutanl›¤›’nda, 2000-2002 y›llar›nda ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Ulafl›m Daire Baflkanl›¤›
Ulafl›m Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde, 1996-
2000 y›llar› aras›nda rölöve-restorasyon,
mimari tasar›m, toplu konut yap›m› gibi çeflitli
alanlarda uzmanlaflm›fl inflaat flirketlerinde
görev alm›flt›r. Çevresel psikoloji, mimari
tasar›m e¤itimi ve tasar›m kuramlar›
konular›nda bilimsel çal›flmalar› ve yay›nlar›
bulunmaktad›r.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü Rölöve - Restorasyon
Program›nda doktora e¤itimine devam

etmektedir. Yüksek Lisans ö¤renimini Y›ld›z
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Mimarl›k Ana Bilim Dal› Rölöve -
Restorasyon Program›nda, lisans e¤itimini

ise Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde tamam-
lam›flt›r. 2005-2006 y›l›nda Bimtafl A.fi.’de,

2005-1994 y›llar› aras›nda Han Mimarl›k Ltd.
flirketinde pek çok konut ve iflyerinin onar›m
ve dekorasyon ifllerini tamamlam›flt›r. Tarihi
çevrede yaflanan koruma sorunlar›n›n irde-
lenmesi konusunda bilimsel çal›flmalar› ve

yay›nlar› 
bulunmaktad›r.
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1453 y›l›nda ‹stanbul’u fethinin ar-

d›ndan, Fatih’in emri ile camii, medre-

se, türbe gibi an›tsal yap›lar›n inflas›

Eyüp Semtine dini ve kutsal bir ziyaret

merkezi olma özelli¤i kazand›rm›flt›r.

An›tsal yap›lar, tafl›d›klar› anlamsal de-

¤er nedeniyle büyük oranda korunarak

varl›klar›n› günümüze de¤in sürdürür-

ken, ne yaz›k ki, Eyüp merkezi ve çev-

resindeki sivil yap›lar›n büyük bölümü

tahrip olmufltur. Son y›llara kadar,

geçmifl yüzy›llarda Eyüp de yap›lan ko-

ruma - onar›m ve restorasyon çal›flma-

lar› an›tsal yap›lara yönelik olarak ger-

çeklefltirilmifl, sivil yap›lar›n varl›¤› ise

büyük oranda göz ard› edilmifltir. Oysa-

ki an›tsal yap›lar›n yan› s›ra yaflam›n,

özellikle de belli bir dönem tarihsel ya-

flant›s›n›n önemli belirleyicisi olan sivil

yap›lar›n varl›¤›n›n devam›, Eyüp me-

kansal kimli¤inin sürdürülebilirli¤inde

oldukça önemlidir. Ne yaz›k ki, Eyüp’de

sivil yap›lar, uygulamaya yönelik olan

koruma - onar›m ve restorasyon ça-

l›flmalar›na örnek gösterilebilecek

benzer flekilde, analize ve belgeye da-

yal› say›s›z araflt›rma aras›nda da hak

etti¤i yeri alamam›flt›r. Bu çal›flman›n

temel amac›, Eyüp yerleflim alan›n›n

tarihsel süreç içerisinde geçirmifl ol-

du¤u siyasal - sosyal - ekonomik de¤i-

flim evrelerine paralel olarak Mekansal

Kimli¤inin Dönüflüm sürecinde konut

olgusunu irdelemenin yan› s›ra, Eyüp’e

mekansal karakter kazand›ran günü-

müze kalabilmifl geleneksel yap›lar›n

varl›¤›n›n ‘devam›’ n›n önemine dikkat

çekmektir. Sivil mimarl›k örne¤i ahflap

konut dokusunu (resim 1) oluflturan

yap›lar›n büyük bir bölümünün günü-

müze ulaflamamas› ve kentsel okuma

için yeterli veri oluflturamamas›n›n ar-

d›nda yatan temel etmenlerin araflt›r›l-

mas›, sürdürülebilir kültürel kimli¤in

yeniden kazan›m›na yönelik çabalar

do¤rultusunda gerçeklefltirilecek uy-

gulamalar aç›s›ndan faydalan›labilir

sonuçlar ortaya koyabilecektir.    

Eyüp Mekansal Kimli¤inin
Dönüflüm Sürecinde Sivil 
Mimari Örne¤i Ahflap Konut 
Dokusu 

Eyüp’ün mekansal kimli¤inde, dö-

nemin siyasal, ekonomik, ve sosyal de-

¤iflim süreçleri paralelinde dönüflüm

sürecinin analizinde belirleyici kimlik

ögelerinin varl›¤› dikkat çekmektedir.

Bu kimlik ögelerinin tarihsel süreç içe-

risinde de¤iflimi irdelendi¤inde, dinsel

merkez kimli¤inin fetih dönemindeki

kadar bask›n olmasa da, günümüze de-

¤in her dönem için belirleyici yap›s›n›

korudu¤u gözlenebilir. Eyüp, dinsel bir

ziyaret merkezi kimli¤inin yan› s›ra,

Osmanl›-Türk-‹slam kimli¤inin yerle-

flim süreci olarak ifadelendirilebilecek

15. ve 16. yüzy›llar›n ard›ndan, 17. ve

18. yüzy›llarda, bir seyir, sayfiye, mesi-

re yeri olarak  rekreasyon bölgesi kim-

li¤ini ve ard›ndan rekreasyon kimli¤i-

nin kazan›m›nda etken olan pitoresk

niteli¤i nedeniyle de prestijli bir yerle-

flim alan› kimli¤ini kazanm›flt›r. ‹lk et-

kilerini 18. yüzy›lda gösteren yenileflme

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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ve bat›l›laflma hareketleri, 19. yüzy›lda

tarihi yar›madan›n ve daha özel bir çer-

çeveyle Eyüpsultan’›n rekreasyon kim-

li¤inin Bo¤az yönüne kaymas›na neden

olmufl, bu döne-

me kadar sahil

saraylar› ile üst

sosyal s›n›f›n ya-

flam alan› olarak

dikkat çeken

Eyüp’ün  prestijli

yerleflim alan›

kimli¤i yerini,

imalathane, fab-

rika ve sanayi te-

sislerinin kurul-

mas› ile sanayi

yerleflimi kimli¤i-

ne b›rakm›flt›r

(Tablo 1). Dönem,

Eyüpsultan’ ›n

600 y›ll›k tarihi

içerisindeki kim-

lik dönüflümünde

önemli bir belir-

leyici olarak ta-

n›mlanabilir ki, bu dönüm noktas›, son

yüzy›lda Eyüp’ün köhneleflmifl bölge

olarak ifade edilmesine uzanan za-

mansal süreçte oldukça önemlidir. Ba-

z› araflt›rmac›lar taraf›ndan ‘kimlik

kayb›’ ifadesi ile nitelendirilen bu süreç

son y›llardaki Eyüpsultan’›n sürdürüle-

bilir kültürel kimli¤inin yeniden kazan›-

m›na yönelik çabalar› beraberinde ge-

tirecektir.

Bu araflt›rman›n ana temas›n› olufl-

turan konut olgusu, Eyüpsultan’›n alt›

as›rl›k mekansal kimli¤inin dönüflüm

sürecinde, konak, yal›, saray, köflk, sul-

tan saray›, tek ev, apartman, bekar evi,

gecekondu gibi (z›t eksenlere de iflaret

eden) oldukça genifl bir yelpaze çerçe-

vesinde, yerlefleni için bar›nak olufltur-

maktad›r. Konut, sadece genel mekan-

sal yerleflimin de¤il, ayn› zamanda,

yerleflenin kimli¤inin de önemli bir

sosyal belirleyicisi olarak ifllev gör-

mektedir. 15. yüzy›lda, Osmanl› kent

kurma ve gelifltirme gelene¤inin bir ör-

ne¤i olarak, külliye, camii, medrese,

türbe gibi kamusal kompleks ö¤elerini

merkez alarak, zamanla organik olarak

eklemlemelerle yay›lan, iki katl›, cum-

bal›, mütevaz› ahflap konut dokusu, ta-

rihsel süreç içerisinde, dönemin siya-

sal ekonomik ve sosyal de¤iflim evrele-

rine  paralel olarak, etken yerini önce-

likle yal›, köflk, konak ve saraylara, ar-

d›ndan ise, kaçak yap›laflma, gecekon-

dulaflma ve apartmanlaflmaya b›rak-

m›flt›r. 19. yüzy›l Tanzimat Döneminde,

sahil saraylar›n y›k›lmas›na neden olan

sanayileflme hareketinin ard›ndan,

1950’li y›llarda modern kent imaj›n›n

ancak yol hiyerarflisi üzerinde abide-

lefltirilebilece¤i inanc› ile ölçek d›fl›

bulvarlar›n yap›lmas›, eski kent doku-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

TAR‹H DÖNEM YAPILAfiMA YERLEfiEN K‹ML‹⁄‹
YERLEfi‹M
K‹ML‹⁄‹

15. yüzy›l
Osmanl›
‹mparatorlu¤u an›tsal yap›lar›n inflas›

Bursa'dan getirilen
müslüman nüfus

dinsel merkez
kimli¤i

Büyüme
Devri sivil mimari örneklerinin kamusal kompleks

Osmanl›-Türk-‹slam
kimli¤inin yerleflimi

(Mekke,
Medine, Kudüs'
ten sonra

merkezi çevresinde organik büyüme
göstermesi

an›lan kutsal
ziyaretgah)

16. yüzy›l
Osmanl›
‹mparatorlu¤u an›tsal yap›lar›n inflas›nda artan ivme

ulema, esnaf, devlet
görevlileri, sanatç›lar

dinsel merkez
kimli¤i

Büyüme
Devri yal›-konak-köflk inflas›

17. yüzy›l
Osmanl›
‹mparatorlu¤u an›tsal yap›lar›n inflas›nda yavafllama

hanedan›n kad›n
üyeleri, valide sultanlar

ziyaretgah,
seyir, mesire
yeri

Büyüme
Devri sahilsaray›-yal›-konak inflas›

ulema, esnaf, devlet
görevlileri, sanatç›lar

rekreasyon
kimli¤i
prestijli yerleflim
alan› kimli¤i

18. yüzy›l
Osmanl›
‹mparatorlu¤u an›tsal yap›lar›n inflas›nda yavafllama

hanedan›n kad›n
üyeleri, valide sultanlar

ziyaretgah,
seyir, mesire
yeri

Duraklama
Gerileme
Devri sahilsaray›-yal›-konak inflas›nda yavafllama

ulema, esnaf, devlet
görevlileri, sanatç›lar

rekreasyon
kimli¤i

çeflme-sebil-su yap›lar›n›n inflas›
Anadolu ve Rumeli'den
göç: ilk yans›malar

prestijli yerleflim
alan› kimli¤i

19. yüzy›l
Osmanl›
‹mparatorlu¤u sahilsaraylar›n y›k›lmas›

tüccar-esnaf-zenaatkar,
sanayi çal›flanlar›

rekreasyon ve
prestijli yerleflim
alan›

Tanzimat
Bat›l›laflma
Devri

imalathane, fabrika, sanayi yap›lar›n›n
inflas›

k›rsal kesimden kente
göç eden nüfus

kimli¤inin tarihi
yar›madadan
Beyo¤lu ve
Bo¤az yönüne
kaymas›

1900-1950

Erken
Cumhriyet
Dönemi plana göre geliflen sanayi alanlar›

tüccar-esnaf-zenaatkar,
sanayi çal›flanlar›

sanayi
yerleflmesi
kimli¤i

Tarihi Yar›mada içindeki sanayi tesislerinin
k›rsal kesimden kente
göç eden nüfus

sur d›fl›ndaki bölgelere do¤ru yay›lmas›

1950-1980

Çok Partili
Döneme
Geçifl

1957 Prost Plan›, eski doku örneklerinin yok
olmas›

k›rsal kesimden kente
göç eden nüfus

köhneleflmifl
bölge kimli¤i

Kaçak yap›laflma-gecekondulaflma-
apartmanlaflma

1980
sonras›

Ço¤ulculuk
Ortam› Haliç'in sanayiden ar›nd›r›lmas› operasyonu

k›rsal kesimden kente
göç eden nüfus

sürdürülebilir
kültürel kimli¤in

Kaz›kl› Yol Projesi, eski doku örneklerinin yok olmas›

yeniden
kazan›m›na
yönelik çabalar

Kaçak yap›laflma-gecekondulaflma-
apartmanlaflma

Rehabilitasyon çal›flmalar›n›n bafllang›c›

Tablo1: Tarihsel süreç içeri-
sinde siyasal sosyal de¤i-
flimlerin Eyüp mekansal
Kimli¤i üzerideki etkileri

Resim 3

Resim 3-4: Eyüp 
mekansal 
kimli¤inin 
dönüflümü

Resim 4
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sunun ve imgelem ögelerinin büyük

oranda tahribine ve yok olmas›na ne-

den olarak apartmanlaflma ve gece-

kondulaflma sürecinin bafllamas›na te-

mel oluflturacak, ve bu de¤iflim, sadece

Eyüp kentsel mekan›n›n fizyonomisinin

de¤il, ayn› zamanda konut mekan›n›n

da ifllevsel, mekansal ve biçimsel ka-

rakterinin büyük oranda dönüflüm gös-

termesine neden olacakt›r. 

Farkl› yüzy›llarda da gerçekleflse,

19. yüzy›lda fabrikalar›n inflas› için alan

oluflturmak ad›na sahildeki saraylar›n

y›k›lmas› ile, 20. yüzy›lda kentleflmenin

zaman mekan yaflam tan›mayan tavr›

sonucunda, ahflap sivil mimari örne¤i

konut dokusunun yok olmas› süreçleri-

nin ard›nda yatan temel nedenler sor-

guland›¤›nda benzer hareket noktalar›-

n›n varl›¤›na rastlamak mümkündür.

Her iki yaklafl›m da, tar›m toplumun-

dan endüstri toplumuna, köy yaflam›n-

dan kent yaflam›na, gelenekselden mo-

derne eklemlenme sürecinin sanc›lar›-

n› üzerinde tafl›maktad›r. Geleneksel

toplumlar›n kendisini çembersel ola-

rak yineleyen döngüsel zaman kavra-

m›na göre birey do¤al çevresiyle bir

bütündür. Ittelson’ a (1973) göre, buna

tezat olarak, do¤rusal zaman kavram›-

na sahip olan toplumlarda ise (yeryü-

zündeki yaflam k›sa oldu¤una göre)

mekan da zaman gibi anl›kt›r ve ‘prag-

matik’ de¤eriyle aç›klan›r; insan mer-

kezcil bu görüfle göre birey sadece

‘kullan›c›’ d›r. Geleneksel düzene sahip

toplumlarda, döngüsel zamanda de¤i-

flimler yavafl gerçekleflmekte, gele-

nekselden kaynaklanan süreklilik güç-

lü varl›¤›yla a¤›r basmaktad›r. Bu ne-

denle, mekansal nesneler daha iyi ko-

runur ve kollan›r; bu toplumsal anla-

y›flta tüketim ve afl›r› tüketim; ‘y›k›m,

bofla harcama, israf’ gibi tan›mlar ile

ifade bulur (bence alt› çizgili cümlelere

gerek yok çünkü konuyu anlamay› zor-

laflt›r›yor). 19. yüzy›la kadar, yavafl iler-

leyen de¤iflim sürecinin, 20. yüzy›lda

artan bir ivme kazanmas›, toplumsal

yap›n›n mekan› alg›lay›fl biçiminde de

dönüflüme neden olacakt›r. Mekan, ni-

teliksel de¤il niceliksel boyutuyla eko-

nomik bir yarar ve tüketim nesnesi ola-

rak pragmatik yönüyle de¤erlendiril-

mekte ve yerel ba¤lamdan kopufl ev-

rensel olanla telafi edilemeyince yap›-

sal çevre, kimliksizleflme, tekdüzelefl-

me, yozlaflma ve kültürel yabanc›laflma

ile yüz yüze gelmektedir. 

Kat mülkiyeti serbestli¤inin destek-

ledi¤i y›k-yap-sat sürecinin bafllama-

s›yla geleneksel kent dokusunun bü-

tünselli¤inde önemli bir mihenk tafl›

olarak rol alan sivil mimari ahflap ko-

nut dokusu, tüm Türkiye topraklar›nda

oldu¤u gibi, Eyüp yerleflim alan›nda da,

bu dönüflüm sürecinden en fazla etki-

lenen kent bileflenini oluflturmaktad›r.

K›rsal alanlardan kente göçle artan nü-

fus, kentsel bileflenlerin ölçek ve bo-

yutlar›ndaki de¤iflim, apartman olgu-

sunun kira evi olarak adland›r›ld›¤› ilk

zamanlar›ndaki olumsuz imaj›n›n pres-

tij nesnesine dönüflümü, ahflap konut

tipolojisinin artan imar haklar›n›n zor-

lad›¤› çok katl› bina tipolojisine dönüfl-

meye yatk›n olmamas›, ahflab›n yap›m

tekni¤i aç›s›ndan betonarmeye oranla

dönemin h›zl› üretim gereklili¤ini kar-

fl›layamamas› ve kullanma-koruma so-

runlar› gibi çeflitli etkenler bu süreci

h›zland›rm›flt›r. Eyüp’te özel mülkiyete

ait sivil mimari örne¤i ahflap konutlar

bir yana, yerleflime dinsel merkez kim-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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li¤ini kazand›ran ruhani ve anlamsal

de¤ere sahip an›tsal yap›lar›n dahi geç-

mifl alt› as›rda gerekli durumlarda sü-

rekli onar›m görerek korunmas›na

ra¤men, bu dönüflüm sürecinde, büyük

oranda zarar görmesi kimlik kayb›n›n

boyutunu en belirgin flekilde gözler

önüne sermektedir. 1950’li y›llarda dö-

nemin devlet politikas› olan genifl bul-

varlar oluflturma anlay›fl›, Eyüp yerlefli-

minde, bir yap› adas›n›n tamam›yla yok

olmas›na neden olman›n yan› s›ra, So-

kollu Mehmed Pafla Türbesi dahil pek

çok abidenin (türbe, tekke, mezarl›k

vb.) tahrip olmas›n› beraberinde getir-

mifl (Yalç›n, 2003), 1980’li y›llarda ise,

Kaz›kl› Sahil Yolu düzenlemesi ile be-

raber, tarihi Bostan ‹skelesi ve çevre-

sinde yer alan kültür varl›klar› da yok

olmufltur.(Resim 1,2,3,4) 

Bu döneme de¤in, ço¤unlu¤u 16.

yüzy›la tarihlenen an›tsal yap›lar›n bir

bölümü, özellikle 1766 ve 1894 dep-

remlerinin ard›ndan geçirmifl olduklar›

köklü onar›mlardan sonra, özgün pla-

nimetrik kurgular›n› tam anlam›yla ko-

ruyamasalar da, dönemlerinin mimari

kimli¤ini yans›tabilmekte ve Eyüb’ün

kentsel morfolojisinin okunabilmesi

için yeterli ipuçlar› sunabilmektedirler.

Örne¤in, Mimar Sinan’›n Eyüp’te infla

etti¤i ço¤unlu¤u cami ve mescitlerden

oluflan 28 adet eserin dördü d›fl›nda,

tamam› (bir k›sm› bilinçsiz onar›mlarla

da gerçekleflse) günümüze ulaflabil-

mifltir (Saatçi, 2000). Bu noktada zihin-

lerde baz› sorular uyanmaktad›r:

Eyüp’ün alt› as›rl›k tarihsel sürecinde,

koruma - onar›m ve restorasyon çal›fl-

malar›n›n an›tsal yap›lara yönelik ola-

rak gerçeklefltirilmesine ra¤men son

y›llara de¤in sivil mimari konut örnek-

lerinin göz ard› edilmesi ve bu kültürel

varl›¤›n kentsel okuma için yeterli veri

oluflturamamas› gibi olgular›n ard›nda

yatan temel etken, sadece malzeme-

den kaynaklanan koruma sorunlar› gibi

somut ifadeler ile aç›klanabilir mi?

Yoksa, koruma ve yenileme çal›flmala-

r›nda kullan›c›n›n ya da baflka bir de-

yiflle öznenin, korunacak olan nesneye

yüklemifl oldu¤u anlamsal de¤er de et-

ken bir boyut olarak de¤erlendirilmeli

midir? 

Yap›sal çevreyi nesnel yönüyle fizik-

sel bir boflun  olmaktan öteye tafl›yan

ve mekana kendi öznelli¤ini katarak

yaflant›sal bir boyut kazand›ran özne, o

mekan›n yaflayanlar›d›r. Bu nedenle, fi-

ziksel eskime ve fonksiyonel eskime

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 9

Resim 5-6: Feshane Caddesi,
1992, 2006

Resim 7-8: Kızılmescid Sokak,
1992, 2006

Resim 9-10: Kızılde¤irmen So-
kak, 1992, 2006

Resim 10

Resim 7 Resim 8

Resim 5 Resim 6
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gibi köhneleflme faktörleri ile karfl›lan

tekil yap›lar›n ve kentsel çevrelerin

s›hhilefltirme ve yenileme çal›flmala-

r›nda sürdürülebilirli¤in sa¤lanabilme-

si için ‘sahiplenme’, ‘kendileme’  ve ‘ai-

diyet’ gibi kavramlar›n önemi yads›na-

maz. (Ayy›ld›z, 2000)   Tarihsel süreç

içerisinde ekonomik ve sosyal de¤iflim-

lerin Eyüp mekansal kimli¤i üzerindeki

etkileri irdelendi¤inde, yerleflime kim-

li¤ini veren yerleflenlerinin sürekli ola-

rak de¤iflim gösterdi¤i gözlenebilir.

‘Sahip de¤ifltirme’ olgusu, yap›sal çev-

renin, belirli bir sosyo-ekonomik (kül-

tür, din, düflün sistemi) yap›ya sahip bir

toplum yap›s›ndan di¤er bir toplumsal

yap›ya miras olarak aktar›lmas›n›n yan›

s›ra, bireyler ayn› sosyo-kültürel ve et-

nik kökenden gelseler dahi, zaman

içinde toplumsal yap›n›n dönüflümü ile

beraber kültür ve düflün sistemlerinin

farkl›laflmas› ile de aç›klanabilir. Sahip

de¤ifltirme olgusu, tüm Türkiye toprak-

lar›nda oldu¤u gibi, Eyüp yerleflim ala-

n›nda da, köyden kente göç, 19. yüzy›l-

da etkilerini gösteren bat›l›laflma hare-

ketinin neden oldu¤u sosyal de¤iflim,

modernite kavram›n›n yanl›fl yorum-

lanmas› ve popüler kültür etkileri gibi

anahtar süreçler ile aç›klanabilir ki, bu

olgular›n yön verdi¤i dönüflüm süreci,

geleneksel kent dokular›n›n gerek gör-

sel gerekse de yaflamsal anlamda or-

taya koymufl oldu¤u niteliklili¤in ve

kültürel özün anlamsal bir de¤er kale-

mi olarak alg›lanmamas› ile sonuç bu-

lacakt›r.

Oysa ki, yapma çevre olarak nite-

lendirilebilecek bir yap›n›n, yap› grubu-

nun, kentsel bir bölgenin yenilenmesi,

s›hhilefltirilmesi, korunmas›, restoras-

yonu ve modernizasyonu ancak, yafla-

yanlar›n›n kendi-

lerini o kültürün

bir parças› olarak

hissetmesi ve

böylesi bir bilinç-

le o yöreyi sahip-

lenmesiyle ger-

çekleflebilir (Er-

gün, 1998) ‹nsa-

no¤lunun kendi

üretmifl oldu¤u

kültürel ögeleri

yok etmesi olduk-

ça güçtür. Ancak,

üretimine katk›da

bulunmadan ka-

zanm›fl oldu¤u

baz› de¤erleri ko-

layca tüketebilir.

Tüm Türkiye top-

raklar›nda oldu¤u

gibi, Eyüp yerle-

flim alan›nda da,

sivil mimarl›k ör-

ne¤i olan ahflap

konut dokusunun

bir miras olarak

sürdürülebilirli-

¤inin sa¤lanamamas›n›n ard›ndaki en

temel etken, belki de, bu miras›n as›l

üreticilerinin fiziksel varl›klar›n›n öte-

sinde düflünsel varl›klar›n›n da yok ol-

mas› ile aç›klanabilir. Yerleflen kimli¤i-

nin de¤iflimi ile beraber, gerek fiziksel

olarak, gerekse düflünce sistemi ba¤-

lam›nda sahip de¤ifltiren geleneksel

kent dokusunun korunmas›ndaki en te-

mel bileflen, yeni sahipleri için tafl›d›¤›

anlamsal de¤er, kültürel öze yönelik

fark›ndal›k duygusu ve çevresel yetkin-

lik bilinci olacakt›r (Resim 3, 4 , 5 ve 6). 

Eyüp yerleflim alan›nda sivil mimari

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 11-12: Kızılmescid Sokak,
1992, 2006. Özgün detayların

göz ardı edildi¤i dikkat çekmek-
tedir.

Resim 13-14: Kızılde¤irmen So-
kak, 1992, 2006. Özgün detay-
ların korunmaya çalıflıldı¤ı göz-

lenmektedir.

Resim 15-16: Feshane Caddesi,
2006. Yeniden yapım yerine

onarımın tercih edildi¤i ve öz-
gün detayların aynen korundu-

¤u dikkat çekmektedir.

Resim 11 Resim 12

Resim 13 Resim 14

Resim 15 Resim 16
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örne¤i ahflap konut dokusunu olufltu-

ran yap›lar›n büyük ço¤unlu¤u, 1710

say›l› Eski Eserler Yasas›’na göre, 1977

y›l›nda tescil edilmesine ra¤men, çey-

rek as›rl›k zaman süreci içerisinde sür-

dürülebilir kültürel kimli¤in yeniden

kazan›m›nda gerekli olan ilerleme iv-

mesinin yakalanamamas›ndaki en te-

mel etken, korumada, bütüncül yakla-

fl›m›n göz ard› edilmesidir. Yap›sal çev-

renin fiziksel olarak korunmas›na yö-

nelik kararlarda, ahflap konutlar tek

yap› ölçe¤inde korunmas› gerekli kül-

tür varl›¤› olarak tescil edilmifl, fakat,

yap›lar›n bir bütün olarak oluflturdu¤u

organik doku; parça ve bütün aras›nda-

ki iliflkiler; kaplamalar› ve bahçe du-

varlar› ile sokak dokusu; Haliç k›y›s› ile

iliflki; yapay olanla do¤al olan›n, yeflil

dokunun birlikteli¤i ile oluflan bütün-

sellik geri plana itilmifltir. Koruma ka-

rarlar›nda yap›lar›n içinde yer ald›¤›

do¤al ve yapay çevreden kopart›larak

ba¤›ms›zm›flças›na tekil bir yaklafl›mla

de¤erlendirilmesinin daha ötesinde

bütünselli¤i d›fllayan ve bölgenin köh-

neleflmeye terk edilmesine neden olan

as›l kritik nokta ise rehabilitasyon ça-

l›flmalar›nda sosyal çevre olgusunun

öneminin göz ard› edilmesidir. 

Eyüp geleneksel kent dokusunun

maruz kald›¤› eskime süreci, Hand-

ler’›n  (1960) s›n›fland›rma sistemi göz

önüne al›n›rsa, iki tiptir: Fiziksel Eski-

me ve Rölatif Eskime. Eyüp sivil mima-

ri örne¤i ahflap konut dokusu için, mal-

zeme ve strüktür yap›s›na ba¤l› olarak

d›fl etkenlerle zamanla ortaya ç›kan

bozulmalar sonucunda yap›n›n hizmet

verme etkinli¤inin azalmas› ifadesi ile

aç›klanan Fiziksel Eskime (structural

obsolescence) olgusunun yan› s›ra, ve

hatta belki de daha etkin olarak, sosyo-

kültürel, ekonomik, teknolojik dönü-

flüm süreçleri paralelinde oluflan ve gi-

derilmesi fiziksel eskimeye oranla da-

ha güç olan Rölatif Eskimenin (relative

obsolescence) varl›¤› söz konusudur

(resim 7, 8 ve 9). 

Rölatif Eskime, fonksiyonel eskime

(functional obsoloscence), biçimsel es-

kime (style obsoloscence), teknolojik

eskime (technological obsoloscence),

çevresel eskime (environmental obso-

loscence), finansal eskime (financial

obsoloscence) gibi alt bafll›klar alt›nda

s›n›fland›r›labilir. (Atasoy, 1973) Geç-

miflin birkaç kuflak bir arada yaflayan

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 17-18: Feshane Cad-
desi, 1992, 2006. Uygula-

mada özgün detayların göz
ardı edildi¤i dikkat çekmek-
tedir. Restorasyon sürecin-
de denetleme mekanizması
ifllerlik görebilseydi yörede
son örneklerini temsil eden
bu çıkma taflıyıcısının de-

tay özelliklerinin günümü-
ze ulaflabilmesi sa¤lanabi-

lecekti

eyup 15  11/21/06  9:51 AM  Page 8



9

aile yap›s›n›n gereksinim duydu¤u ko-

nut tipinin mekansal büyüklü¤ünün ve

planimetrik özelliklerinin  çekirdek aile

tipinin yayg›nlaflmas›yla de¤iflimi,

mahremiyet olgusuna yaklafl›m, kur-

nadan banyoya dönüflüm süreci, tuva-

let al›flkanl›klar›n›n de¤iflimi gibi pek

çok olgu bir yandan yap›ya yeni fonksi-

yonlar›n eklenmesini gerektirirken di-

¤er yandan geleneksel konut birimlerin

fonksiyonel olarak eskimesine neden

olmaktad›r. 

Yap›n›n ya da yap›sal çevrenin bi-

çimsel olarak eskimesinde ise, moda

ve zevkler, toplumun be¤eni kal›plar›-

n›n de¤iflimi, modernizm ve post-mo-

dernizm gibi yaklafl›mlar temelindeki

çeflitli yönelimler etkili olmaktad›r. Bi-

çimsel eskime olgusu göz önüne al›na-

rak, sivil mimari örne¤i ahflap konut

dokusu analiz edilirse, bu analizde

apartman olgusuna yaklafl›m›n önemli

bir de¤iflken oldu¤u gözlenebilir.

1930’larda kira evi olarak ilk defa orta-

ya ç›k›fl›ndan, 1950’li y›llarda lüks ya-

flam› tarifledi¤i zamanlara (…, Lüküs

Hayat, … fiiflli’ de bir apartman, …) ve

80’lerden itibaren tüm kent kurgusuna

hakim oldu¤u dönemlere de¤in, apart-

man söylemine toplumsal yaklafl›m ol-

dukça de¤iflken olmufltur. Bu de¤iflim,

özellikle, 1950’li y›llarda, sivil mimari

örne¤i ahflap konut dokusunun di¤er

eskime türlerinin yan› s›ra, biçimsel

eskimeye maruz kalmas›na neden ol-

mufl ve büyük oranda tahrip olmas› sü-

recini destekleyen koflullardan birini

oluflturmufltur. 

Ayn› hizmeti gören endüstriyel

ürünlerin pazarlanmas› sonucu, bir ön-

cekinin kullan›m etkenli¤ini yitirmesi

olarak aç›klanan (Lowry, 1960) tekno-

lojik eskime ise, ilk zamanlarda tele-

vizyon, buzdolab›, çamafl›r makinas›,

gibi elektrikli aletlerin, ilerleyen süreç-

lerde ise, klima, iklimlendirme sistemi,

yang›n söndürme sistemi gibi teknolo-

jik ekipmanlar›n gereksinimi gibi ne-

denlerden ötürü, ahflap konutun tekno-

lojik olarak eskime sürecini de berabe-

rinde getirmifltir. 

Tüm bu eskime türleri, bak›m, ona-

r›m için gerekli giderlerin yap›dan bek-

lenen gelir dönüflümünden fazla oldu-

¤u zaman ortaya ç›kan  finansal eski-

meye neden olmufl ve sivil mimari ör-

ne¤i ahflap konutlar›n  köhneleflmeye

terk edilmesi sürecini bafllatarak çev-

resel eskimeyi de beraberinde getir-

mifltir. Eyüp yerleflim alan›nda, sadece

eski yap›y› oluflturan yap› bileflenleri,

yap›n›n bir bütün olarak kendisi ve ya-

p›sal çevre fiziksel olarak eskimemek-

te, ayn› zamanda, sosyo-kültürel bir

k ö h n e -

leflmenin

de varl›¤›

gündeme

gelmek-

tedir. Fi-

n a n s a l

eskime-

ye maruz kalan ahflap konut sto¤unun

köhneleflmeye terk edilmesi, berabe-

rinde, bölgede, aile yaflam›nda azalma,

konut sahipli¤i e¤iliminde azalma,

‘oral› olma’ bilincinde azalma, göç  ora-

n›nda artma, suçluluk oran›nda artma

gibi sosyal çevreye yönelik eskime fak-

törlerini getirecektir. ‹stanbul’un fethi

ile birlikte ilk Osmanl›-Türk-‹slam yer-

leflmesi olan Eyüp, geçmiflte sahip ol-

du¤u, hanedan›n üyelerine dahi ev sa-

hipli¤i yapan prestijli yerleflim alan› ni-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 19-20: Kızılmescid So-
kak, 1992, 2006. Uygulama-

da özgün detayların göz
ardı edildi¤i dikkat çekmek-
tedir. Restorasyon sürecindi
denetleme mekanizması ifl-
lerlik görebilseydi yörede

son örneklerini temsil eden
bu konsolun, çıkma altı ta-

van süslemelerinin ve cephe
detaylarının günümüze ula-
flabilmesi sa¤lanabilecekti.
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teli¤ini, sosyo-ekonomik dönüflüm sü-

reçleri paralelinde ortaya ç›kan fizik-

sel, finansal ve sosyal çevreye yönelik

eskime faktörleri ile köhneleflmifl böl-

ge imaj›na b›rakmak üzeredir. Koruma

çal›flmalar›nda öncelikle o yörenin sos-

yal ve ekonomik anlamda kalk›nd›r›l-

mas› amac›yla giriflimlerde bulunul-

mas› gereklili¤inin göz ard› edilmesi ve

terk edilen tescilli yap›lara yerleflen

sosyal gruplar›n ekonomik ve kültürel

anlamda yaflam standartlar›n›n yüksel-

tilememesi, ahflap yap› sto¤unun, son

y›llara de¤in konut olarak ifllev gör-

mekten öte s›¤›nma amaçl› bar›nak

olarak kullan›lmas›na neden olmufl,

Eyüpsultan merkezinin dahi, yerleflim

anlam›nda ‘bar›nak kent’ olarak tan›m-

lanmas› sürecini beraberinde getirmifl-

tir. Henüz ihtiyaçlar hiyerarflisi içeri-

sinde en temel fizyolojik gereksinim

olan bar›nma ihtiyac›n›n karfl›lanma-

s›nda dahi sorunlar söz konusu iken,

yöre sakinlerine ‘oral› olma, aidiyet ve

sahiplenme duygusu’, ‘kültürel bilinç’

ve ‘çevresel yetkinlik’ kazand›rman›n

güçlükleri ahflap konut sto¤unun bü-

yük oranda tahribat›yla sonuç bulmufl-

tur. 

Her ne kadar, içinde al›nan nefes

ahflap yap› için olumlu da olsa, cumba-

lar›n kald›r›lmas›, pencere oranlar›n›n

de¤ifltirilmesi, ahflap kaplamalar›n s›-

vanmas› gibi farkl› biçimlerde gerçek-

lefltirilen bilinçsiz onar›mlar gerek ko-

nutlar›n plan özellikleri ve iç mekan

kurgusunun, gerekse cephelerin tipo-

lojik karakteristi¤inin bozulmas›na ne-

den olmufltur (resim 10, 11, 12, 13 ve

14). 

Eyüpsultan merkezinde, 1994 y›l›

itibariyle bafllat›lan ‘Ahflap Evlerin Res-

torasyonu’ projesi kapsam›nda gerçek-

lefltirilen uygulamalar merkez d›fl›nda-

ki tarihi kültür varl›¤› ahflap konutlar›n

rehabilite edilmesi aç›s›ndan umut ve-

ricidir. Ancak, özgün mekansal ve bi-

çimsel karakteristi¤ine uygun olarak

gerçeklefltirilen ve olumlu restorasyon

örne¤i olarak nitelendirilebilecek ça-

l›flmalarda dahi, baz› olumsuz noktalar

dikkat çekmektedir. Buna neden ola-

rak, yap›da meydana gelen fonksiyonel

eskime nedeniyle plan flemas›n›n öz-

günlü¤ünün korunmas›ndaki zorluklar;

eski yap›n›n›n restorasyonu yerine, ya-

p›n›n kullan›m ömrünü artt›rmak ama-

c›yla tamamen y›k›larak betonarme

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 21-22: Feshane Cad-
desi, 1992, 2006. Rölöve

çalıflmalarının yapılmıfl ol-
ması ve restorasyonun bu

analizler do¤rultusunda uz-
manlar tarafından gerçek-

lefltirilmesi çıkma
taflıyıcılarının detay özellik-
lerinin günümüze ulaflabil-

mesini sa¤layabilmifltir.
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olarak yeniden infla edilmesinin tercih

edilmesi ve bunun sonucunda ç›kma

tafl›y›c›lar›, korkuluklar, pervazlar, ta-

van süslemeleri gibi iflçilik gerektiren

özgün detaylar›n göz ard› edilmesi; (re-

sim 15, 16, 17 ve 18) yap›lar tescil edil-

mifl olmas›na ra¤men, koruma ve

strüktür durumlar›n› gösteren foto¤-

raflarla belgelenmifl analiz çal›flmalar›,

plan ve cephe biçimlenifl özelliklerine

yönelik tipoloji araflt›rmalar›, tek yap›

ve kentsel ölçekte rölöve çal›flmalar›

gibi araflt›rmalar›n yap›lmam›fl olmas›

ve bundan dolay› yap›lar›n özgün niteli-

¤ine uygun olarak gerçeklefltirilip ger-

çeklefltirilmedi¤ine dair denetleme

mekanizmas›n›n ifllerlik görememesi

gibi etmenler gösterilebilir.    

SONUÇ
Bu çal›flma kapsam›nda, Eyüp yer-

leflim alan›n›n tarihsel süreç içerisinde

geçirmifl oldu¤u siyasal - sosyal - eko-

nomik de¤iflim evrelerine paralel ola-

rak Mekansal Kimli¤inin Dönüflüm sü-

recinde konut olgusunun yeri ve önemi

irdelenmifl, sivil mimari örne¤i ahflap

konut dokusunu oluflturan yap›lar›n

büyük bir bölümünün günümüze ulafla-

mamas› ve kentsel okuma için yeterli

veri oluflturamamas›n›n ard›nda yatan

temel etmenler araflt›r›lm›flt›r. Günü-

müzde, ahflap yap›lar›n bir bütün ola-

rak doku özelli¤ini büyük oranda yitir-

mifl olmas›n›n yan› s›ra, tekil olarak da

say›lar›n›n çok aza indirgenmifl olmas›

bu kültürel varl›¤›n sosyal yaflama ka-

zand›r›lmas› gereklili¤ine daha da

önem kazand›rmaktad›r. “Geçmiflin

gelece¤in k›flk›rt›c›s› durumuna gele-

bilmesi için tarih sürekli biçimde yeni-

den okunmal›d›r” özdeyiflinden hare-

ketle geçmiflte uygulan›lan koruma po-

litikalar›nda göz ard› edilen temalar›n

önemle üzerinde durulmas› gelecekte

ortaya ç›kabilecek olas› hatalar›n belli

oranda aza indirgenmesi aç›s›ndan

olumlu sonuçlar ortaya koyabilecektir.

Çünkü, son onbefl y›ll›k süre zarf›nda

gerçeklefltirilen uygulamalar umut ve-

rici de olsa, günümüze ulaflabilen ah-

flap konut say›s›n›n s›n›rl›l›¤› göze al›n-

d›¤›nda, bundan sonraki zaman periyo-

dunda, planlama - uygulama - denetle-

me sürecinde al›nabilecek yanl›fl ka-

rarlar›n ne denli sanc›l› sonuçlara ne-

den olabilece¤i ortadad›r. Bu do¤rultu-

da, Eyüp sürdürülebilir mekansal kim-

li¤inin önemli bir bileflenini oluflturan

geleneksel konut dokusunun korun-

mas›na yönelik olarak gerçeklefltirile-

cek uygulamalarda önemle üzerinde

durulmas› gereken noktalar flu flekilde

özetlenebilir:

• Koruma anlay›fl›nda parçac›l ve te-

kil yaklafl›mlardan öte bütünsellik ve

sürdürülebilirlik önem kazanmal›d›r. 

• Yap›lar içinde yer ald›¤› do¤al ve ya-

pay çevreden ba¤›ms›z olarak de¤er-

lendirilmemelidir.

• Geleneksel kent dokusunun en te-

mel do¤al ve yapay çevre bileflenlerin-

den, en detayda sokak kaplamalar›na,

bahçe duvarlar›na, köfle pervazlar›na,

payandalara de¤in bir bütün oldu¤u

unutulmamal›d›r.

• Koruma çal›flmalar›nda köhnelefl-

meye neden olan fiziksel ve rölatif es-

kime unsurlar› iyi de¤erlendirilmeli,

özellikle finansal eskime ve çevresel

eskimeye neden olan faktörler analiz

edilmelidir. 

• Yöreye yerleflen sosyal gruplar›n

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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ekonomik ve kültürel anlamda yaflam

standartlar›n›n yükseltilmesinin ve

çevresel yetkinlik bilinci kazand›r›lma-

s›n›n önemi göz ard› edilmemelidir.

• Tipoloji araflt›rmalar›n›n, tek yap› ve

kentsel ölçekte rölöve çal›flmalar›n›n,

koruma ve strüktür durumlar›n› göste-

ren analizlerin, kentsel okuman›n yan›

s›ra yeniden ifllevlendirme ve yenileme

çal›flmalar›na veri oluflturabilecek fle-

kilde düzenlenmesi sa¤lanmal›d›r.

• Özellikle restitüsyon ve restorasyon

çal›flmalar›n›n denetiminde bu araflt›r-

malar›n kullan›lmas›na özen gösteril-

melidir. 

• Mümkün oldu¤u durumlarda, eski

yap›n›n tamamen y›k›larak yeniden ya-

p›m› yerine, özgün kimli¤ini veren kap›,

payanda, korkuluk, ahflap cephe kapla-

mas› gibi yap› elemanlar› ile beraber

onar›m› teflvik edilmelidir. 

• Günümüze ulaflamam›fl ve özgün

durumuna dair yeterli belge bulunma-

yan yap›lar›n yeniden infla edilmesinde

yörenin karakteristi¤ine uymayan taklit

biçimlenifl özelliklerinin kullan›lma-

mas›na özen gösterilmelidir.

• Özellikle günümüze ulaflabilen ge-

leneksel konut say›s›n›n s›n›rl›l›¤› dü-

flünüldü¤ünde, bundan sonra infla edi-

lecek olanlar›n kültürel süreklili¤i sa¤-

lamada kilit tafl› ifllevi görece¤i unutul-

mamal›d›r. Geleneksel kent dokusu

içinde yeni yap› tasar›m›nda, ilkesel

olarak, eskinin de¤erini koruyarak için-

de yer ald›¤› dokunun karakteristi¤ini

güçlendirebilen ve mimari dil birli¤i

oluflturabilen çözümler araflt›r›lmal›-

d›r. Ölçek, tekrarlayan biçimler, geri

çekilme - ç›kma stratejileri, doluluk

oranlar›, yükseklik, renk gibi mevcut

doku özellikleri ile ba¤lamsal uygunluk

sa¤layabilecek tasar›m alternatifleri-

nin ortaya konmas› sürecinde uzman-

lar›n yer almas›na özen gösterilmeli-

dir. Eski doku, mekansal kimli¤in

sürdürülebilirli¤inde, ölçek ve bi-

çim dili aç›s›ndan, yeni için refe-

rans olufltururken, yeninin de ile-

riki ça¤lara referans oluflturabi-

lecek niteli¤e sahip olmas›  ge-

reklili¤i göz ard› edilmemelidir.  

Sonuç olarak, Eyüp yerleflim

alan›nda son y›llarda ivme kaza-

nan sürüdürülebilir kültürel kim-

li¤in yeniden kazan›m› çabalar›n-

da, en etken faktörlerden birinin, gerek

kullan›c›s› olan yöre halk›n›n, gerekse

de, uygulama sürecinde etkinlik kaza-

nan yapt›r›mc›lar›n, geleneksel kent

dokusuna yüklemifl oldu¤u ‘anlamsal

de¤er’ ve ‘çevresel yetkinlik’ bilinci ol-

du¤u unutulmamal›, planlama - uygu-

lama - denetleme sürecinin ekonomist,

sosyolog, kentsel tasar›mc›, restoratör

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 23-24: Kızılmescid So-
kak, 1992, 2006. Günümüze
ulaflamamıfl ve özgün duru-

muna dair yeterli belge bulu-
namayan yapıların yeniden

infla edilmesinde yörenin ka-
rekteristi¤ine uymayan bi-
çimlenifl özelliklerinin kul-

lanılmasına bir örnek

Resim 26Resim 25

Resim 25-26: Günümüze ulafla-
mamıfl ve özgün durumuna dair

yeterli belge bulunamayan
yapıların yeniden infla edilmesin-
de yörenin karakteristi¤ine uyma-
yan biçimlenifl özelliklerinin kul-

lanılmasına iliflkin örnekler
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mimar gibi farkl› alanlardan gelen uz-

manlar›n yer ald›¤› disiplinler aras› ça-

l›flmaya dayand›r›lmas› gereklili¤i göz

ard› edilmemelidir (resim 19, 20, 21, 22

ve 23). 

EK.   Sivil Mimari Örne¤i Ahflap Ko-
nutlar›n Genel Biçimlenifl Özellikleri 

Eyüp’ te yer alan sivil mimarl›k ör-

ne¤i ahflap konutlar›n›n genel biçimle-

nifl özellikleri bu çal›flman›n ana tema-

s›n› oluflturmamas›na ra¤men, özetle

de¤inmek konu bütünlü¤ü aç›s›ndan

olumlu olacakt›r. ‹leride gerçeklefltiri-

lecek uygulamalar için genifl kapsaml›

araflt›rmalara ve disiplinleraras› çal›fl-

maya dayanan bir veri taban›n›n olufl-

turulmas› gere¤i flart olmas›na ra¤-

men, bu bölümde konunun genel ola-

rak ele al›nmas› olumlu sonuçlar do-

¤urabilecektir.

19. yüzy›l toplumun sosyo-kültürel

yap›s›n›n h›zla dönüflüme u¤rad›¤› bir

dönemsel süreç olarak tan›mlanmak-

tad›r. Toplumsal yap›n›n dönüflüm sü-

reci konut olgusunun ve  kent dokusu-

nun da de¤iflime u¤ramas›na neden ol-

mufltur. Süreç, Fener, Balat, Beyo¤lu,

Bo¤az köyleri gibi gayri-müslüm a¤›r-

l›kl› bölgelerde daha h›zl› gerçekleflir-

ken, Türklerin oturdu¤u bölgelerde ge-

leneksel Türk evi, etkinli¤ini daha uzun

süreli olarak koruyabilmifltir. 18. yüz-

y›lda ‹stanbul’ da gerçekleflen yang›n-

lar, yeniden yap›lanma faaliyetlerini

gerekli k›lm›fl, maliyet kriteri, arsa de-

¤erlerinin artmas›, aile yap›s›n›n küçül-

mesi gibi sosyo-ekonomik faktörler,

Türk evinin sokak-avlu-konut iliflkisi-

nin yerini sokak-konut iliflkisine b›rak-

mas›na neden olmufltur. Dönemin Yol

ve Yap› Nizamnameleri, yang›n sonras›

yeniden yap›lanmada planl› bir kent-

leflme hareketi olarak ‘gridal düzen’

önermektedir. ‹lk defa Hellen flehir

planlamac›s› Hippadomos taraf›ndan

uygulan›lan ve  kentleri  ka-

re veya dikdörtgen biçimli

yap› adalar›na bölen bu dü-

zenlemede parseller birbi-

rini dik kesen aç›lar ile be-

lirlenirken, yap›lar›n ön

yüzleri soka¤a aç›lmakta-

d›r. III. Ahmet ve II. Mah-

mud zamanlar›nda gerçek-

leflen imar hareketleri ile

en güzel devirlerini yafla-

yan fakat, ‹stanbul’ un di-

¤er bölgelerine benzer fle-

kilde, yang›nlar sonras›nda

büyük tahribata maruz ka-

lan Eyüb merkezinde de,

1707 tarihinde gerçekleflen

yang›n sonras›nda, yap›lar›n parsele

ba¤l› davran›fl›nda ‘gridal düzen’ etkisi-

ni göstermeye bafllasa da, gayri-müs-

lüm a¤›rl›kl› bölgelerde oldu¤u gibi, so-

kaklar›n genel karakterinde ve yap› bi-

çimleniflinde etken bir belirleyici olma-

m›flt›r. Bunun nedeni, 15. yüzy›ldan iti-

baren Osmanl›’n›n kent kurma gelene-

¤i ile örtüflür flekilde, ahflap konut do-

kusundan oluflan yap› adalar›n›n cami,

medrese, külliye, imarethane gibi an›t-

sal yap›lar› merkez alarak, organik ola-

rak yay›lmas› ve de¤iflken topo¤rafyada

sokaklar›n arazinin do¤al e¤imine uy-

gun flekilde yerleflmesinden kaynak-

lanmaktad›r (resim 24 ve 25).    

Her ne kadar belgelerde, Osmanl›

döneminde Haliç k›y›s›n›n karakteristi-

¤ini, sivil halktan ileri gelenlerin ko-

naklar›n›n oluflturdu¤u belirtilse de,

günümüze ulaflabilen sivil yap›lar›n ni-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 27
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teli¤ini bitiflik nizamda olan ve göreceli

olarak dar cepheli konutlar belirle-

mektedir. Konut ön bölümünde bahçe-

lerin ve dolay›s›yla da bahçe duvarlar›-

n›n olmay›fl› sokak topo¤rafyas› aç›s›n-

dan önemli bir biçimsel etki olarak

gözlenirken, kentin duvar etkisini, yol-

lar› s›n›rlayan bitiflik nizam yap›lar ve

an›tsal yap›lar›n bahçe duvarlar› belir-

lemektedir. Fakat, Eyüp geleneksel ko-

nut dokusunda bitiflik düzenli yap›lafl-

ma hakim olmas›na ra¤men; Bo¤az

köyleri, Beyo¤lu-Pera, Fener, Balat,

Yenikap›, Kumkap› gibi gayri-müslüm-

lerin yo¤un olarak yerleflti¤i bölgeler-

den farkl› olarak ‘s›ra ev’ tipolojisinin

bask›n olmad›¤› dikkat çekmektedir.

Günümüze ulaflabilen yap›lar analiz

edildi¤inde genel yap› karakteristi¤i

olarak tek yap›lar›n belirleyici oldu¤u

dikkat çekmekte, bu nedenle de, 19.

yüzy›l s›ra ev cephesinden farkl› olarak,

cephelerde cumba balkon ve payanda

gibi mimari ögelerin monoton tekrar›-

n›n k›r›ld›¤›, tekdüzeli¤in azald›¤›  göz-

lenmektedir. Benzer flekilde, gayri-

müslümlerin yerleflti¤i bölgelerden

farkl› olarak tümüyle kagir olan yap›la-

r›n say›s› oldukça s›n›rl›d›r. Yang›n et-

meni nedeniyle, yap›lar›n büyük bir bö-

lümünün, komflu parsele bitiflik yan

duvarlar›n›n ve tafl›y›c› bodrum kat du-

varlar›n›n kagir oldu¤u dikkat çekmek-

tedir. Baz› örneklerde zemin kat duvar-

lar›n›n kagir, üst kat duvarlar›n›n ise,

ahflap oldu¤unu gözlemek mümkün-

dür. 

Yap› adalar›nda gridal düzenin ›zga-

ra ya da dama tahtas› isimleri ile ifade-

lendirilen dik aç›lar ile sa¤lanmad›¤›

dikkat çekmektedir. S›n›rl› say›da da

olsa, te¤etliklerden dolay› ortaya ç›kan

köfle parsellerdeki köfle yap›lar›n›n

zenginli¤i, sadece bu yap›lar›n de¤il ka-

rakteristik kazand›rd›¤› tüm sokak

çehresinin de farkl› perspektiflerle al-

g›lanmas›na olanak vermektedir. Ko-

nut arka bölümlerinde ayn› zamanda

yap›lar için ›fl›k alma olana¤› sa¤layan

ada içi bahçeler mevcuttur. Parsel içi-

ne serbest olarak yerleflmifl olan ve

bundan dolay› yan bahçelere sahip olan

yap› örne¤i say›s› oldukça azd›r. Günü-

müze ulaflabilmifl sivil mimari örne¤i

ahflap ve kagir yap›larda kat adedinin

genellikle iki kat olarak belirlendi¤i,

baz› örneklerde ise, buna çat› kat› ve

cihannüman›n eklendi¤i gözlenmekte-

dir. Tek katl› ya da üç katl› yap›lar›n sa-

y›s› oldukça s›n›rl›d›r. ‹ki katl› yap›larda

ç›kma zemin üstünde yer almakta,

ikinci kat›n üzerinde çat› kat› ya da ci-

hannüman›n yer ald›¤› baz› örneklerde,

ç›kman›n üstünün balkon olarak kulla-

n›ld›¤› gözlenmektedir.    

Üst katlarda yer alan ç›kmalar›n

fonksiyonel ifllevi yap›y› mekansal ola-

rak büyütmek olsa da, yap› cephesinde

kazand›rd›¤› denge ve hareket yads›na-

maz. Bölgede yer alan ç›kmalar›n ge-

nel karakteristi¤ini dikdörtgen ç›kma-

lar oluflturmaktad›r. Dikdörtgen ç›k-

malar›n cephe üzerindeki konumu, ge-

nellikle ortada ya da yanda olmak üze-

re tek ç›kma olarak belirlenmekte, ç›k-

man›n cephe boyunca devam etti¤i ör-

neklere de rastlanabilmektedir. Her ne

kadar, dikdörtgen ç›kma d›fl›nda gön-

yeli ç›kma tipine de rastlansa, günü-

müze ulaflabilen örneklerin say›s› ol-

dukça s›n›rl›d›r. Bu örneklerde sokak-

lar›n aç›l› oldu¤u durumlarda, zemin

katta soka¤›n aç›s› yinelenmekte, üst

katta ise, bu aç› yap› bütününde gönye-
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li ç›kmalar ile dikdörtgene tamamlan-

maktad›r. Böylelikle üst kattaki odalar,

zemin kattaki aç›l› mekanlardan farkl›

olarak, kare ve dikdörtgen biçimlenme

özelli¤ine sahip olabilmektedir. Tafl›y›-

c›s›z ç›kmalar›n yan› s›ra, tafl›y›c› ola-

rak düz payandalar›n kullan›ld›¤› ör-

neklere rastlamak mümkündür. Bu-

gün, ne yaz›k ki, bilinçsiz onar›m ve

restorasyon uygulamalar› ile say›lar›

çok aza da indirgense, son derece öz-

gün motiflere sahip ç›kma örneklerine

rastlamak mümkündür. 

Cepheyle ayn› yüzeyde yer alan girifl

biçiminin yan› s›ra, cepheden bir nifl ile

geriye çekilmifl ve subasman› aflarak

zemin kat kotuna ulaflmay› sa¤layan

merdiven alan›na yer açan girifl biçimi-

ne rastlamak mümkündür. Yol kotunun

yükseltilmesi ve yap›lar›n onar›m yeri-

ne tamamen y›k›larak yap› elemanla-

r›nda yeni malzemenin kullan›m›n›n

tercih edilmesi sonucunda, zengin de-

tay özelliklerine sahip girifl kap›lar›n›n

say›lar›n›n azald›¤› dikkat çekmektedir.

‹ki kanatl› ahflap masif girifl kap›lar›n›n

genellikle tek kanat üzerinde üç tablal›

olarak düzenlendi¤i gözlenmifltir. Giyo-

tin aç›l›ml› ya da normal kanat aç›l›ml›

pencerelerde genellikle a / 2a oran›n›n

kullan›ld›¤› görülmektedir. Cephede

kullan›lan kaplamalar›n geniflli¤i 20-30

cm. aras›nda de¤iflmektedir. Baz› ör-

neklerde kaplaman›n genifllik etkisini

azaltmak amac›yla tam ortas›ndan ge-

çecek flekilde bir fuga yap›ld›¤› dikkat

çekmektedir. 
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HAVASS-I REF‹A KADILI⁄I:

EYÜP

Necdet Sakao¤lu

(Divri¤i, 1939) Araflt›rmac›, yazar. Yerel tarih, kent tarihi, Selçuklu, Osmanl› ve e¤itim tarihleri ko-

nular›nda çal›flmalar› olan Sakao¤lu'nun yay›mlanm›fl eserlerinden bazıları: Çeflm-i Cihan Amasra

(1966, 1987, 1998), Türk Anadolu'da Mengüceko¤ullar› (1971, Ali Naci Karacan Arma¤an›), Divri-

¤i'de Ev Mimarisi (1978), Anadolu Derebeyi Ocaklar›ndan Köse Pafla Hanedan› (1984,1998, Sedat

Simavi Vakf› Sosyal Bilimler Ödülü), Tanzimat Tarihi Sözlü¤ü (1985), Osmanl› E¤itim Tarihi (1990,

1992), Cumhuriyet Dönemi E¤itim Tarihi (1990,1992), Osmanl› Kentleri ve Yabanc› Gezginler (1995),

Tarihi, Mekanlar›, Kitabeleri, An›lan ile Saray-› Hümayun -Topkap› Saray› (2002), Bostanzâde Yah-

ya'n›n Târih-i Saf / Tuhfetü’l-Ahbâb adl› eserini, Duru Tarih ad›yla günümüz Türkçesine çevirmifl

(1969, Ali Naci Karacan Arma¤an›); Yaz›c›o¤lu Ahmed Bîcan'›n Dûrr-i Meknun’unu yay›mlam›flt›r.

(3999) Atatürk Düflüncesi (1995, 1997, 2000) Ord. Prof. Reflat Kaynar'la; Binbirgün Binbir Gece-

‹stanbul'da E¤lence Hayat›n›n Tarihi (1999), Osmanl›'da Zenaatten Sanata Cilt I (Esnaf ve Zena-

atkârlar) (1999) - Cilt II (Sanatlar ve Sanatkârlar) (2000), Avrupa Yolunda Bir Padiflah: Sultan Ab-

dülmecid (2001)Karamannâme, Prof Dr.Metin Sözen'le ortak çal›flmalar›d›r.
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Havass-› Refia Kad›l›¤›’na geçme-
den önce Osmanl›larda kad› kimdi ve
ne yapard›? konusuna de¤inelim:  Çün-
kü kad› kavram›, rüflveti yolsuzlu¤u
ça¤r›flt›ra gelmifl ; kad› denilince bek-
lenti, tema’s› rüflvet,  hile-i fler’iye olan
f›kralar oluyor maalesef! Bu tür hika-
yelerimiz de  çoktur. Oysa tarihle u¤ra-
flanlar bilirler ki Osmanl› kad›s›, üç k›-
taya yay›lan ‹mparatorlu¤u, en uzak
köflelerine de¤in yöneten, buyruklar›,
yasalar› oralarda uygulayan, davalara
bakan, infazlar› gerçeklefltiren, çarfl›
pazar› denetleyen, fiyatlar› belirleyen
tek yetkili;  hem yarg›ç, hem yöneticiy-
di. 14. Yüzy›ldan Tanzimat’a kadar da
kad›lar›n bu konumlar› de¤iflmedi. ‹s-
tanbul’daki padiflah›n ak›ll› olmas›, ço-
cuk olmas›, deli olmas›, sefere ç›kmas›
veya ç›kmamas›, saraya kapanmas›,
ava ç›kmas›; eyalet valilerinin yetersiz-
li¤i, zalim veya halim olufllar›…. Bütün
bunlar›n devletin genel yap›s› ve iflleyi-
fli aç›s›ndan do¤rudan etkileyici olama-
y›fl›, düzenin sürebilmesi eyalet, san-
cak ve kaza kad›lar› sayesindeydi. Ara-
zisi, toplumsal yap›s›, kültürü, ekono-
misi farkl› bölge ve yöreleri, “Osmanl›”
k›lan ve o kimlikle ayakta tutan  as›l
temsilciler, hukuki ve örfi yetkileri çok
genifl olan kad›lard›. Bir dönem –örne-
¤in 16. yy sonundaki Celali isyanlar› gi-
bi- kentler ve bölgeler ciddi sorunlar
yaflam›flsa bunun nedenleri aras›nda
hatta bafl›nda, kad›lar›n olumsuz tu-
tumlar› vard›. 

Kad›lar›n tuttuklar› “sicill-i mahfuz-
kad› sicilleri” denen binlerce defter
üzerinde kapsaml› çal›flmalar yap›lma-
d›kça, hem kad›lar›n fonksiyonunu,
hem de devletinin iflleyiflini, süreklili¤i-
ni;  dahas› tarihi ö¤renmemiz olanaks›-
z›d›r. Büyük bir  k›sm› Ankara’da Milli
Kütüphane’de toplanan,  kimi arflivler-

le özel koleksi-
yonlarda da bu-
lunan  Kad› si-
cilleri, kentleri-
mizin tarihlerini
ortaya ç›karmak
aç›s›ndan da en
zengin kaynak-
lar durumunda-
d›r. Bu defterle-
rin bir di¤er
özelli¤i de Türk-
çe olufllar›d›r. Daha önceki siciller
Arapça yaz›lm›flken  Osmanl› devletinin
resmi yaz›flma dili  Türkçe oldu¤undan
kad› sicilleri de Türkçe yaz›lm›flt›r.  Ka-
d›lar›m›z› sayg›yla  anarak bir sapta-
may› daha belirtelim:  Ortalama 500
dolay›nda kazâ”y› ( kad› bölgesi) içeren
‹mparatorlukta, 14.yy ve 15. yüzy›ldan
20. yüzy›la kadar uzanan süreçte iflle-
nen  binlerce kad› sicilinde yaz›m, ad,
terim yanl›fl› bulmak zordur.  Bunu, gö-
rebildi¤im sicil defterlerinde saptam›fl
bulunuyorum.  Sicill-i mahfuz da denen
bu  defterlerin biçimlerinin, yaz›l›fl tek-
niklerinin benzerli¤i yan›nda, herhangi
bir kayd›n ya da ifllemin yaz›s›ndan, ilk
bak›flta konusunun anlafl›lmas› ilkesi-
ne de as›rlar boyunca uyulmufl. Fer-
man, hüküm, ilâm, hüccet, hesap, vak-
fiye, tereke vb’nin  hangi karakterlerle
yaz›lmas› gerekiyorsa ona göre ifllen-
mifltir. 

‹stanbul’un fethinden sonra  Fa-
tih’in dan›flmanlar› Molla Hüsrevler,
Molla Güraniler, Hoca Paflalar, Tursun
Beyler… toprak hukuku, medrese e¤iti-
mi, divan çal›flmalar›, protokol, gibi pek
çok alanda, sistemler kurmufl veya
mevcut sistemleri gelifltirmifllerdir.
Yap›lan ifllerden biri,  Suriçi ‹stan-
bul’un; o zamanlar Kostantiniyye, Der-
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Ayasofya, Sultanahmet Cami ve
meydan›. ‹stanbul Albümü. 1952. 
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saadet, Mahrusâ-i Saltanat denen payi-
taht arazisinin tamam›n›n mîriye kay-
dedilmesi olmufl. Arsalar›n ve yap›la-
r›n, mülk olarak sahiplenilmesi yerine
tasarruf haklar›n›n edinilmesi geçerli
olmufl.  Sözgelifli, Aksaray’daki bir evin
sahibi görünen kifli, ödedi¤i maktu bir
icar (mihr-i muaccel: peflin ödeme)
karfl›l›¤›nda  tasarruf (:Kullan›m) hak-
k›n› elde eder, y›ldan y›la da cüzi bir ki-
ra bedeli öder; bu hukuk  ölünceye ka-
dar geçerli olurmufl.. Ödentiler nas›l
hesaplan›yordu? Sorusuna gelince  for-
mülü son derece basit: Üzerinde yap›
bulunsun veya bulunmas›n arsa, tarla
farzedilip  ekilmesi durumunda al›na-
bilecek ürünün fler’î  onda 1 öflrü, se-
kizde 1  harac› tahminen ne tutuyorsa o
kadar…  Bu hesaplamalar da bafllan-
g›çta yap›larak  defterlerine yaz›ld›¤›n-
dan Tanzimat’a de¤in ‹stanbul bu düze-
nini korumufltur. 

‹stanbul için öngörülen sistem bu.
“Kenar beldeler”  konumunda  üç flehir
daha var. Bilâd-› selâse” (: Üç belde)
denen bunlar›n; büyü¤ü  ve ticari aç›-
dan Avrupa ile ba¤lant›l› olan› –Der-
saadet gibi, “mahrusa” (korunmufl, gü-
venlikli) s›fat›n› tafl›yan-  Mahrusa-› Ga-
lata; ikincisi, tar›m alanlar›yla ‹stan-
bul’u besleyen  Kasaba-i Eyüp; üçüncü-
süyse  Bo¤az’›n karfl› yakas›ndaki Me-
dine-i Üsküdar’d›. Bunlar›n konumlar›
ve hukuklar› da farkl›yd›. 

Geçen yüzy›llarda Kasaba-i Eyüb di-
ye an›lan, Haliç’in  güneybat› yakas›n-
daki yerleflim, Bursa’n›n Muradiyesi gi-
bi, uhrevi ve kutsal bir belde idi. Buras›
ayn› zamanda, s›n›rlar› Çatalca’ya, Vi-
ze’ye kadar uzanan has çiftliklerin de
merkeziydi.  Has sözcü¤ünün ço¤ulu
“havass” oldu¤undan, tahttaki padifla-
h›n tasarrufundaki Eyüp s›n›rlar›ndaki
çiftliklerin tümü için, “Havass-› refi’â”

(yüce haslar) deniliyor; özellikle de
resmi ifllemlerde Eyüp yerine HavaSs-›
refi’â deyimi kullan›l›yor; kâtipler, hü-
küm ve ilamlarda  Havass-› Konstanti-
niyye  (:‹stanbul Haslar›);  titiz olanlar›
“Havass-› Konstantiniyye-i Ebu’l-Eyüb
Hazretleri” tam ad›n› yazmaya dikkat
ederlerdi. Eyüp’ün genifl topraklar›nda,
do¤rudan Osmano¤ullar›’na ait  büyük
çiftlikler, bunlar›n genifl arazilerde ku-
rulmufl  pek çok da çiftlik köyleri vard›.  

Eyüp ve has çiftlikler nas›l yönetili-
yordu? ‹lk organizasyon-örgütlenme,
yukar›da belirtildi¤i üzere 15. yüzy›l 2.
yar›s›nda  yap›ld›ktan sonra,  ‹stanbul
ve beldeleri, taflradan farkl› olarak pa-
diflah›n, sadrazam›n, kad›lar›n, kolluk
güçlerinin, s›k› denetimi alt›na al›nm›fl-
t›. Sadrazam›n öncelikli bir görevi, ‹s-
tanbul’un, Galata’n›n, Eyüp’ün, Üskü-
dar’›n güvenli¤i,  ulafl›m›, iaflesi, yak›t›,
ekme¤i… k›sacas› payitahtta ve müca-
vir beldelerde gündelik yaflam›n  s›k›n-
t›lardan uzak devam›n› sa¤lamakt›. Pa-
diflah›n mutlak vekili olan  sadrazam,
bir bak›ma ‹stanbul’un da valisiydi. Ona
bu görevinde yard›mc›l›k edenlerin ba-
fl›nda kad›lar,  Yeniçeri A¤as›, ocak
a¤alar› geliyordu. ‹stanbul Mollas›, ‹s-
tanbul Kad›s›, ‹stanbul Efendisi deni-
len, uleman›n en büyüklerinden bir ka-
d›, ona yard›mc›l›k eden kenar kad›lar›,
bab naibleri;  Galata, Eyüp ve Üskü-
dar’›n da yine ulema s›n›f›ndan birer
kad›s› vard›.  

Dikkatlerden kaç›r›lmamas› gere-
ken özel bir durum,  19. yy’da belediye,
20. yy’da da valilik kuruluncaya kadar,
‹stanbul’un eyalet valisi konumunda
yöneticisi yoktu. Payitaht›n güvenlik ifl-
lerinden, çarfl› Pazar denetiminden,
sadrazam sorumluydu. O sefere gitti-
¤inde bu görevleri  sadaret kaymakam›
üstleniyordu. fier’i ifllere taht kad›s›, ‹s-
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tanbul Efendisi de denen kad› bak›yor;
mücavir üç beldeyi de kad›lar› yöneti-
yordu. Eyüp’ün topraklar› esas itibariy-
le has çiftlikler oldu¤undan bu belde-
nin  hakimine de  Havass-› Refi’â Kad›-
s› ve k›saca Eyüb Mollas› deniyordu. 

Önemi üzerinde durulmas› gereken
bir organizasyon, her Çarflamba günü
Divan-› Hümayun’da veya Paflakap›-
s›’nda, sadrazam›n baflkanl›¤›nda ‹s-
tanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar kad›la-
r›n›n da kat›ld›¤›, Çarflamba Divan› de-
nen  mutat bir oturum yap›l›rd›.  Sadra-
zam seferde ise Çarflamba Divan›’na
sadaret kaymakam› baflkanl›k ederdi.
15. yy’dan 19. yy’a de¤in, Çarflamba Di-
van›’n›n  özel gündemi ‹stanbul ve üç
beldesi idi. Di¤er bir tan›mla haftada
dört gün toplanan Divan-› Hümayun’un
Çarflamba oturumlar›nda ‹stanbul, Ga-
lata, Eyüp ve Üsküdar’›n güvenlik,
imar, iafle, su, ulafl›m, yakacak, tafl›-
mac›l›k vb temel  sorunlar› görüflülü-
yordu. Oturumdan sonra ise, sadrazam
veya sadaret kaymakam›, ‹stanbul mol-
las›, Yeniçeri a¤as›, inzibat görevlileri
“Büyük Kol”a ç›k›yorlard›.  Kola ç›k-
mak, ‹stanbul’u bir uçtan bir uca de-
netlemekti. Kalabal›k fakat düzenli bir

kadro, kortej halinde, daha çok esnaf›
denetlese de gündelik yaflamdaki ola-
¤anl›k ya da ola¤anüstülük, halk›n fli-
kayetleri, taflk›nl›klar,  balta asanlar,
soyguncular, muhtekirler, hilekârlar
izlenir, dinlenir, gözlenir;  emtia, tart›,
inflaat, temizlik kontrolleri yap›l›r; su-
çüstü cezalar› uygulan›r;  flehrin sa¤›na
soluna musallat olmaya kalk›flanlar
sindirilirdi. Büyük Kol,  bir tür “devlet
var!” sergilemesiydi.  Kortejin önünde-
ki falakac›lar, asesler, teraziciler… ta-
fl›d›klar› ceza ayg›tlar›yla, arkadan ge-
len erkân görkemiyle yüreklerdeki
korkuyu uyand›ran bir mizanseni her
hafta yinelerdi Sadrazam, gördü¤ü
fler’î ve örfî her olumsuzluk için -yan›n-
da kad›, naip, zab›ta haz›r oldu¤u için-
derhal hükmünü verir;  orada uygula-
t›rd›. Bunun en dehflet-engiz bir örne-
¤ini  Mür’i’t- Tevarih’ten verelim: Re-
van Seraskeri Hekimo¤lu Ali Pafla,
1732’de sadarete atan›p ‹stanbul’a gel-
mifl.  “ kol ile Eyyüb’e var›nca yirmi iki
ekmekçi ve bakkal ve kasab sâlb eyle-
mifl” yani, Hocapafla’dan Eyüp’e kadar,
esnaftan 22 kifliyi ast›rm›fl.Yani bir kat-
liam! O zaman›n  koflullar› böyle. Yeni
sadrazam, galiba daha iflin bafl›nda bir
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Eyüp Mezarl›¤›.
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tür y›lg›nl›k, korku  estirmek istemifl.
Ondan önceki Topal Osman Pafla da
sadaretinin son günlerinde ç›kt›¤›  kol-
da bir kasab› ve bir ekmekçi ç›ra¤›n›
idam ettirmifl. U¤rad›¤› f›r›nda ekme¤i
noksan bulmufl. F›r›n›n gedik sahibi
kimdir diye sormufl. Tezgahtar çocuk
patronunu kurtarmak için benim, de-
mifl. Osman Paflan›n, do¤ru söyle ast›-
raca¤›m uyar›s›na karfl›n, benim de-
mekte ›srar etmifl. Cellat boynuna ip
takt›¤›nda, ben de¤ilim diye a¤lamaya
bafllam›fl. Sadrazam, baflta do¤ru söy-
lemen gerekirdi diyerek bo¤durmufl.1

Bugünkü anlay›fl›m›za son derece ayk›-
r›, keyfi uygulamalar ama o günün ko-
flullar›nda, insan kaynayan bir büyük
kentin asayifli,çarfl› pazar düzeni de-
mek ki böyle sa¤lan›yormufl.  

As›l konumuza,  Eyüp’e gelelim: bu
müstesna semtin  pek çok özellikleri
var. Geçmiflteki s›n›rlar›n›n  adeta min-
yatür bir kentçi¤i kucaklad›¤›n› gözleri-
mizin önüne getirdikten sonra “Belde-i
Eyüb”ün  neleri buluflturdu¤una örnek-
ler  s›ralayal›m:  

Eyüp, ‹stanbul’un en uhrevi semtiy-
di. Halen de öyledir. Kimi padiflahlar›n
inançl› analar›, sultan k›zlar›, dul hase-
kileri, hay›r hasenat sahipleri, fleyhler,
seyitler, ulema… ölünce  Eyüp’e gö-
mülmek isterlermifl. Buras›, herkesin,
ebedi meskenini tutmak istedi¤i bir yer
olagelmifl. Ayn› zamanda, yaln›z  ‹stan-
bul’un de¤il, Osmanl› ülkesinin en kut-
sal ziyaret yeri olmufl. Buradaki ulu
mezar›,  ziyaretgâh›, Eyüp Sultan  ad›y-
la biz bulmufluz, kurmufluz, yaflatm›fl›z,
yüceltmifliz.  Herkes, dile¤iyle derdiyle
ona s›¤›n›r olmufl. sünnet olacak ço-
cuklar›n Eyüp Sultan› ziyaretleri ayr›
bir gelenek olurken hastalar  buraya
getirilmifl. Demek ki  Eyüp, ‹stanbul’un
yan› bafl›nda, Mekke’nin Medine’nin

simgesi olarak ‹slami bir  çehreye bü-
rünmüfl.  

Eyüp’ün, bu kutsal kimli¤iyle çeliflir
gibi gözüken ikinci bir özelli¤i daha var:
Haliç suyolunun k›y›s›ndaki bu roman-
tik kasaba, mesirelere taflan ‹stanbul
e¤lencelerinin de merkezi olagelmifl.
Ka¤›thane’ye gidecekler, karadan veya
denizden evvela Eyüp’e inerler, nevale-
lerini Eyüp çarfl›s›ndan al›rlarm›fl. Çift-
liklerin, mand›ralar›n pazar› oldu¤un-
dan Eyüp Çarfl›s›, kaymakç›lar›n, yo-
¤urtçular›n, dondurmac›lar›n, kebapç›-
lar›n, tatl›c›lar›n… tezgâh açt›¤› farkl›
bir dünya imifl. 

Çocuklar›n sevindirilece¤i yerlerin
bafl›nda da daima Eyüp gelirmifl. Çocuk
gönlü yapmak isteyenler  onlar›  bura-
ya getirirlermifl. ‹stanbul’da bir  çocu¤a
Eyüp’e gidece¤iz demek, dünyalar› ba-
¤›fllamakm›fl. Çünkü burada oyuncak-
ç›lar, kufl lokumu, ka¤›t helvas›, don-
durma satanlar  varm›fl. Bir bak›ma,
Eyüp demek, bayram yeri, çocuk çarfl›-
s›  demek! Eyüp’teki  oyuncakç›l›¤›n, ik-
tisadi anlamda da üzerinde durulacak
rasyonel bir sektör oldu¤u  muhakkak-
t›r.  Oyuncakç›l›k niçin burada gelifl-
mifl? Sorusunun yan›t› flu olabilir: Eyüp,
kuzu kasaplar›n›n, tavukçular›n, ördek-
çilerin, tavflanc›lar›n da  merkeziydi.
Her gün kesilen hayvanlar›n derileri,
yünleri, telekleri, barsaklar›, oyuncak-
ç›lar için hammadde; Haliç’in her iki
yakas›ndaki marangozlar›n, kalafatç›-
lar›n, nakkafllar›n, boyac›lar›n; Ka¤›t-
hane’ye do¤ru da çömlekçilerin art›k-
lar› da oyuncak yap›m›nda malzeme
oluyor; bunlardan, çemberler, araba-
lar, davullar, beflikler, topaçlar, f›r›l-
daklar, daha neler neler yap›l›yordu.
Eyüp’te çanak çömlek iflleri de hayli
eskilere dayan›yor. Bu zanaat›n mamu-
lat› aras›nda da çocuklar için boyal› dü-
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dükler,  minicik testiler vard›. Çocuklu-
¤umuzda ‹stanbul’dan dönen büyükle-
rimizin elimize verdi¤i Eyüp ifli oyun-
caklarla nas›l da sevinirdik! Suyla dol-
durup emzi¤inden üfürdü¤ümüz sulu
sepkenli  kufl sesleri ç›karan testileri-
miz, renk renk boyal›, fr›ldakl› araba-
c›klar›m›z, ç›n ç›nl› çemberlerimiz…
Eyüp mamulat›yd› olas›l›kla.

Eyüp, Osmanl› teflrifat›n›n yar› dini
yar› dünyevi bir merasimine de  me-
kanl›k ediyordu. Tahta geçen padiflah›n
Eyüp’e gelip Hz. Eba Eyyub el-Ensa-
rî’nin Türbesinde k›l›ç kuflanmas› ko-
fluldu.  Bu töre, II. Bayezid’den  VI.
Mehmed  Vahideddin’e kadar  aksat›l-
mam›flt›r.   Yeni padiflah, saraydaki  cü-
lusu izleyen ilk günlerde,  muhteflem
bir alay sergilemesiyle  Eyüp Sultan
Türbesine  k›l›ç kuflanmaya giderdi. K›-
l›ç Alay› – Türbeler Ziyareti denen bu
saltanat gelene¤i, krallar›n taç giyme-
leriyle k›yaslanabilecek  bir törendi. Bu
vesileyle yeni padiflah›, gidiflinde, dö-
nüflünde bütün ‹stanbullular görebilir-
ler, uzaktan da olsa  tan›m›fl olurlard›.
K›l›ç alay› için denizden gidifllerde,

mevkib-i hümayun Sarayburnu’ndan
hareket ederdi. 13 çifte kürekli, hamla-
c›lar› bembeyaz gömlekli, kancabafl ti-
pi saltanat kay›¤›n›n köflkünde oturan
padiflah; önde yanlarda, arkada, k›rlan-
g›ç, uçurtma tipi kay›klarda merasim
giysili saray ve devlet erkan›…Haliç’in
sakin mavili¤inde, iki yakadan seyredi-
lebilen eflsiz  manzaralar çizerdi.. Bu
sergilemeyi bugün canland›ramayaca-
¤›m›z›, Fetih y›ldönümlerinde gemileri
Haliç’e indirmedeki yapayl›k gösteri-
yor. Kay›klar, süzülerek Haliç’ten Eyüp
Bostan ‹skelesine yanafl›yor; aralar›n-
da  Eyüp kad›s›n›n da bulundu¤u ulema
toplulu¤u  padiflah› karfl›l›yor; oradan
yürüyerek Eyüb Sultan türbesine gidili-
yor;  türbede devrin fleyhülislâm› veya
nakibüleflraf› yahut Çelebi efendisi, sa-
raydaki Hasoda’dan getirilmifl olan Hz.
Peygambere, Hz. Ali’ye, Hz. Ömer’e,
önceki büyük padiflahlara ait k›l›çlar-
dan birini dualarla  yeni padiflah›n beli-
ne ba¤l›yordu. Dönüflte, Ayvansaray
–Edirnekap› yolundan kente giren padi-
flah, atalar› Yavuz’un, Fatih’in, Kanu-
nî’nin, II. Bayezid’in türbelerini de s›ra-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp’te K›l›ç
Kuflanma

Merasimi. Eyüp
Beld. Arflivinden.
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s›yla ziyaret edip saraya  dönerdi. Bu
flehir turunun bir amac› da yeni padifla-
h›n kenti tan›mas›yd›. Çünkü, padiflah-
lar›n ço¤u flehzadeliklerini sarayda ka-
pal› geçirdiklerinden d›fl dünyadan ha-
bersizdiler. 

Padiflahlar, y›lda  en az üç befl defa
da  Cuma namaz› için Eyüp’e gelir; do-
¤al ki bu gelifl gidifller de Cuma selam-
l›¤› düzeninde ve görkemli olur; vaka-
nüvisler, k›l›ç alaylar› gibi, Cuma se-
laml›klar›n› da “önemli olaylar” olarak
kayda geçirirlerdi. 

‹stanbul’un etini, sütünü, peynirini,
kayma¤›n› sa¤layan Eyüp,  ayn› zaman-
da  kentin yak›t deposuydu. Ist›ranca
ormanlar›ndan kesilen odunlar mevsi-
minde Eyüp’te “Hatap ‹skelesi”ne
da¤lar gibi y›¤›l›yor; Havass-› Refi’â ka-
d›s›n›n, odun emininin gözetiminde  ‹s-
tanbul’a tevzi ediliyordu. Yang›n tehli-
kesi nedeniyle odun ifllerinde  son de-
rece titizlik gösterilirdi. Eyüp Kad›s›,
odunun kesim zaman›n›, tafl›nma usul-
lerini;  da¤›t›m›n› ilamlarla duyurur bu
ilamlar›n suretleri, sicill-i mahfuza ya-
z›l›rd›. 

‹stanbul’un bereket kayna¤› duru-
mundaki Eyüp’ün genifl arazisinde 26
nahiye, 700 köy vard›. Havass-› Refi’â
Kad›s› bütün bu yerleflimlerin sorunla-
r›na yetiflemeyece¤inden yard›mc›lar›
“bâb” ve “kenar” naibleri görev yapar-
d›. Çatalca’da, Vize’de Büyük Çekmece
ve  Küçük Çekmece’de, Uzunova’da
yarg› ifllerine naibler bakar; gelen  hü-
küm ve buyruldular›, ilâmlar›, tereke-
leri, narhlar›, Ramazan, bayram haber-
cisi “rüyet-i hilâlleri” sicille yazarlard›. 

Denecek o ki Eyüp’teki eski düzenin
temsilcileri, hem yarg›ç hem buyrukçu
Havass-› Refi’â kad›lar›, bir  inceleme
konusu olarak mutlaka gündeme al›n-
mal›d›r.  Kad›lar›n  örfi görev süresi bir

y›l, uzat›l›rsa  en çok 20 ayd›. Eyüp’e,
“mahreç mevleviyeti” düzeyindeki ka-
d›lar atan›rd› ki  bunlar ço¤unca, med-
rese müderrisli¤inden “kazâ” s›n›f›na
geçen ulemadan idiler. Ortalama bir
hesapla Osmanl› as›rlar›nda, Eyüp’te
adlar› saptanabilecek kad› efendiler
200’den az de¤ildir. Ulema s›n›f›na ta-
n›nan ayr›cal›klar nedeniyle di¤er kad›-
lar gibi Eyüp kad›lar›n›n da ulema tarz›
yaflant›lar› söz konusuydu. Giyim ku-
flamlar›, durufllar›, yürüyüflleri, mera-
simlerdeki tav›rlar› farkl›yd›. Bol yenli,
uzun etekli, sade  binifl, k›fl›n d›fl›  ku-
mafl kapl› kürk giyerler; mest ve pa-
buçlar› mavi olurdu. Ulema zümresine
mensubiyetlerinin as›l simgeyse sar›k-
lar›yd›. Say›n Bar›flta, önceki oturumda
“kad› örfü” deyimini kulland› ve burma
burma sar›lm›fl kavun biçiminde, tepe-
si külah›ms› bafll›¤› olan bir mezartafl›
gösterdi. Örf denen bu görkemli sar›k,
büyük müderrislerle kad›lara özgüydü.
Eyüp kad›lar› da bu örfü tafl›rlar, ölün-
ce mezartafllar›n›n bafll›¤› da aynen örf
gibi biçimlendirilir, tafl›n yüzüne de
“Merhum ve ma¤fur Havass-› Refi’â
kad›s›…”giriflli  bir yaz›t ifllenirdi. Eyüp
mezarl›klar›ndaki örflü tafllardan aca-
ba kaç›, burada görev yapan kad›lara
aittir?..

Konu aç›lm›flken, de¤inmeden geç-
meyelim: Osmanl› ulemas›, yani kad›-
lar ve müderrisler, ‹slamiyette ruhban-
l›k olmad›¤›ndan, onlar› öykünmekten
sak›n›rlar, bundan dolay›,  desensiz bi-
nifl, mest pabuç ve örf d›fl›nda, herhan-
gi bir simge tafl›mazlar; salt büyük me-
rasimlerde kuflaklar›na akva denen k›-
sa bir hançer  yerlefltirirlerdi. fiimdi
görüyoruz ki cami imamlar›, yakas›
yenleri s›rma ifllemeli, Arap mafllahlar›
gibi cübbeler giymekte. Acaba  kimin
icad›d›r? Osmanl› ulemas›n›n giymedi-
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¤ini, günümüz imamlar›n›n s›rt›nda
görmek  flafl›rt›c›!

Konumuza dönelim: Eyüp kad›lar›-
n›n yaflamöykülerini bir kitapta topla-
mak herhalde önemli bir çal›flma olur.
Ço¤unun mezartafl› da ayaktad›r, epey-
cesi de  Eyüp mezarl›klar›ndad›r. Çün-
kü, Eyüp mollalar›, baflka mans›plara
atansalar da Eyüp’teki hizmetlerini, se-
vapl› ve   flerefli bir görev sayd›klar›n-
dan buraya gömülmelerini vasiyet
ederlermifl.  Eyüp kad›lar›n›n mezar-
tafllar›n› bulmak incelemek; hayat hi-
kayelerini  ilginç uygulamalar›yla kale-
me almak; önemli çal›flmalard›r. Örne-
¤in, ‹stanbul kad›lar› her y›l de¤ifltirilir-
ken, kimi Eyüp kad›lar›n›n 18-20 ay gö-
revde kalabilmelerinin bir aç›klamas›
olmak gerekir ki herhalde fludur: ‹s-
tanbul kad›lar›n›n en fazla 12 ay görev-
de kalmalar› koflulu, kozmopolit kent
halk›ndan kimileriyle yak›nl›k kurmak
imkân›n›  bulamamalar›  içindi. Oysa
Eyüp homojen nüfuslu küçük bir yerle-
flimdi, Buraya atanan kad›, k›sa zaman-
da Eyüplülerin tamam›n› tan›rd›.
Eyüp’te  kad›lar›, farkl› iliflkilere yönel-
tecek koflullar ve düzenler de yoktu. 

‹mparatorlu¤un her taraf›ndaki ka-
d›lar› atayan, azleden  Rumeli ve Ana-
dolu kazaskerleri, bunun için y›ll›k sü-
re, terfi ve s›ra esas›na dayal›  bir “de-
vir” sistemi uygularlard›. bir yerden Ör-
ne¤in  Selanik ve Yeniflehir kad›l›klar›
“mahreç” düzeyinde olup burada bir y›l
görev yapan kad›,  e¤er terfi ettirilmez-
se  ya “mazul” olur, yani aç›¤a al›n›r ve-
ya  Eyüp’e,  Yeniflehir Feneri’ne atan›r-
d›. Eyüp Kad›s› terfi edince taht kad›l›k-
lar›ndan olan Bursa’ya gönderilirdi.  

Yan›lmalara neden olmamak için,
“üç belde” anlam›ndaki “Bilâd-› Selâ-
se” deyiminin her zaman Eyüp, Galata
ve Üsküdar’› ifade etmedi¤ini de belir-

telim.  “Dersaadet ve Bilâd-› Selâse”
deyimi, ‹stanbul ve mücaviri üç belde
demekken, kendi bafl›na  “Bilâd-› Selâ-
se”  ise, Osmanl› Devletinin üç baflken-
tinin -‹stanbul, Edirne ve Bursa’n›n-
ortak ad›yd›.

Eyüp’te, her y›l düzenlenen sem-
pozyumlar›n  2006’da 10.sunun yap›l-
mas›, bildirilerin yay›nlanmas›, ilgilile-
rine  sayg› duymam›z› gerektiren etkin-
liklerdir. Ancak gerçekleri de çekinme-
den söylemek yararl›d›r. Bugünkü
Eyüp, tarihin bize sundu¤u o pitoresk,
uhrevi ulvi “belde”yi bo¤an bir y›¤›nt›-
d›r.  Eyüp’e reva görülenleri nas›l aç›k-
layabiliriz ki? Havass-› Refi’â kad›lar›-
n›n yüzy›llar boyu korudu¤u  narin ka-
saba, romantik yamaçlar, bugün ne
halde?.. Eski has çiftlikler, oralar›n be-
reketi nas›l yok edildi? Padiflahlar›n,
valide sultanlar›n, hasekilerin vak›flar›
nas›l söndürüldü? Eyüp’te geliflen kül-
tür ne zaman unutuldu?  Mahallelerin
dokusunu, Eyüp Çarfl›s›n›  hangi buyruk
çarp›tt›?.. Eyüp köyleri ne vakit tarihe
kar›flt›?.. E¤er bunlar sorulmaz ,sorgu-
lanmaz, sorumlular› tarihin belle¤ine
kaydedilmezse kentimizi bo¤an   hoy-
ratl›klar devam edecektir. Say›n Örcün
Bar›flta’n›n sunumundan çok etkilendi-
¤imi itiraf etmeliyim. Dünkü Eyüp’ü, yol
kenarlar›ndan, kanallardan, çukurlar-
dan toplanabilmifl çanak çömlek par-
çalar›ndan ö¤renebilecek duruma düfl-
müflüz! Dozerlerin y›k›p geçti¤i yerlerin
tozu topra¤›, çamurlar› aras›nda bilim
ve sanat insanlar›m›z, k›r›nt›lar toplu-
yor;  Eyüp  tarihine bunlarla ›fl›k tutu-
yorlar! 

Oturum Baflkan› Aslanapa hocam›z› ve
hepinizi  sayg›yla selaml›yorum.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Sü-
leyman, II. Selim ve III. Murat dönemle-
rini görmüfl olan Lala Mustafa Pafla,
XVI. asra mührünü vurmufl devlet bü-
yüklerindendir. Mustafa Pafla’n›n haya-
t›n› incelendi¤imizde; devlet idaresinin
boflluk kabul etmedi¤ini, devleti yöne-
tenler aras›ndaki çekememezli¤in kötü
sonuçlar do¤urdu¤unu buna ra¤men
yap›lan vak›f eserlerinin hay›rla yâd
edilmeye sebep oldu¤unu görmekteyiz.

Bu çal›flmada, Lala Mustafa Pa-
fla’n›n Bosna’da bafllay›p Eyüpsul-
tan’da son bulan yetmifl senelik hayat›-
n› teferruata girmeden inceleyecek ve
vak›flar›n›n çoklu¤uyla meflhur olan bu
zat›n vakfiyeleri üzerinde yo¤unlaflaca-
¤›z.

K›br›s, fiirvan ve Gürcistan fatihi un-
vanlar›yla an›lan Lala Mustafa Pafla’n›n
hayat› h›zl› ç›k›fl ve inifllerle doludur.
Mücadele etmekten çekinmeyen, aley-
hine olan flartlar› lehine çevirmeyi ba-
flaran Mustafa Pafla’n›n çileli hayat›,
Rüstem Pafla ile yollar› kesiflti¤inde
bafllar ve devam eder.

HAYATI
Do¤umu, ‹lk Görevleri ve Aile 

Hayat›
Mustafa Pafla’n›n hayat›n›n ilk y›lla-

r› hakk›nda pek bilgi yoktur. Bosna‘da
Viflegrad Kazas›'n›n Rudo Nahiyesi'ne
ba¤l› Sokol (Sokoloviç) köyünde tahmi-
nen 1510 tarihinde do¤mufltur.1 Sara-
ya al›n›fl›, baz› kaynaklarda Yavuz Sul-
tan Selim zaman› gösterildi¤i halde,2

baz›lar›nda ise Kanuni Sultan Süley-
man zaman› olarak gösterilmifltir.3

A¤abeyi Deli Hüsrev Pafla vas›tas›yla
saraya al›nan ve alt› sene Kanuni'ye
berberbafl›l›k (sertrafl-› has) yapt›ktan
sonra sipahi o¤lanlar› zümresine giren
Mustafa, daha sonra çaflnigîr4 olmufl,

Sadr›âzam Kara Ahmed Pafla  ile fieh-
zâde Bayezid’in deste¤i sayesinde kü-
çük mîrahurlu¤a5 yükselmifltir. 
Esmer oldu¤undan dolay› “kara” 6 la-
kab›yla da an›lan Mustafa, bu s›rada
M›s›r Memlük Sultan› Kansu Gavri’nin
torunu Fatma Han›m 7 ile evlenmifl, on-
dan olan o¤lu Mehmed Pafla Halep
Beylerbeyili¤i’ne kadar yükselmifltir.

K›br›s seferi esnas›nda han›m› vefat
eden Lala Mustafa Pafla, Kanuni Sultan
Süleyman’›n o¤lu fiehzade Mehmed’in
k›z› Hümâ Sultan ile ikinci evlili¤ini
yapm›fl ve hanedana akraba olmufltur
(25 A¤ustos 1575). Lala Mustafa Pa-
fla’n›n Hümâ Sultan'dan Abdülbâki ad-
l› bir o¤lu dünyaya gelmifltir. Pafla’n›n
ayr›ca Hümâ Sultan’›n ilk kocas›ndan
olan Mehmed adl› bir de üvey o¤lu var-
d›r.8

Di¤er taraftan fiam hânedan›ndan
Ali Bey,9 Merdum Bey-zâde Abdülkâdir
Bey 10 ile Mehmed Raflid ve Ahmed
beylerin11 Lala Mustafa Pafla’n›n
törunlar›ndan oldu¤unu Osmanl› Arflivi
vesikalar›ndan ögrenmekteyiz.  

Safed'e Sürgün Edilifli ve Lalal›¤›
Rüstem Pafla’n›n ikinci defa sadâ-

rete geçmesiyle (1544) Küçük Mîrâhur
Mustafa’n›n çilesi bafllam›flt›r. Rüstem
Pafla onun kendinden önceki sadr›âza-
ma yak›nl›¤›n› bildi¤inden önce vazife-
sini çaflnigîrli¤e indirmifl, sonra da ‹s-
tanbul’dan uzaklaflt›rmak için Filis-
tin’deki Safed Sancakbeyli¤i’ne sürgün
etmifltir. Rüstem Pafla bununla da ye-
tinmemifl, fiehzâde Bayezid’e taraftar
olan Safed Sancakbeyi Mustafa’y›, zor
duruma düflürüp etkisiz hale getirmek
için, Saruhan’da bulunan fiehzâde Se-
lim’e “lala” tayin ettirmifltir. Lala olufl
tarihi konusunda da baz› kaynaklar
1556 tarihini gösterirken12 baz›lar› ise
3 Haziran 1557 tarihini göstermekte-
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1fierafettin Turan, “Lala
Mustafa Pafla Hakk›nda Notlar
ve Vesikalar”, TTK Belleten,
Ankara 1958, c. XXII/88, s. 552

2Bekir Kütüko¤lu, 
“ Mustafa Pafla, Lala, Kara”,
‹slâm Ansiklopedisi (‹A), ‹stan-
bul 1987, c. VIII, s. 732

3Turan, a.g.m., 552
4Çaflnigîr: Yemeklerin

lezzetine bakan kifli (bkz:
Çaflnigîr maddesi, fiemseddin
Sâmî, "Kamus-› Türkî",  Ça¤r›
Yay›nlar›,  ‹stanbul 1987, s.
498)

5Mîrahur: Ah›r ( Istabl-›
âmire ) emiri. (bkz: Mîrahur
maddesi, Sâmî, a.g.e., 1441) 

6Turan, a.g.m., 552;
Kütüko¤lu, a.g.m.,  732

7Fatma Han›m’›n babas›
Mehmed Bey ‹stanbul’da 1000
akçe ulûfeye mutasarr›f
bulunurken  vefat etmifl ve
hayatta tek bir k›z› kalm›flt›.
(bkz: Turan, a.g.m., 552)

8Turan, a.g.e., 578
9Baflbakanl›k Osmanl›

Arflivi (BOA),  Sadâret Mektûbî
Kalemi Umum Vilâyât Evrak›
(A.MKT.UM) 6/80

10BOA, Y›ld›z Perâkende
Evrak› Umûmî (Y.PRK.UM)
14/114  

11BOA, ‹râde Taltifat
(‹.TAL.) 1319/R-92

12Turan, a.g.m., 553
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dirler.13 Ama “lalal›k” Mustafa Pa-
fla’n›n yok olmas›na de¤il, onun yükse-
lifline sebep olmufl, Mustafa Pafla bu
olaydan sonra “lala” unvan›yla tan›n-
m›flt›r.

Lala Mustafa Pafla, fiehzâde Se-
lim’in itimad›n› kazanm›fl, flehzâdeler
aras›nda Konya’da yap›lan savaflta (30
May›s 1559) Selim’in kuvvetlerinin galip
gelmesinde büyük rolü olmufltur.

Van, Halep ve fiam 
Beylerbeyiliklerinde Bulunmas›
Rüstem Pafla ile Lala Mustafa Pafla

aras›ndaki anlaflmazl›k devam etti¤in-
den Rüstem Pafla onu lalal›ktan al›p
Pojega Sancakbeyli¤i’ne göndermek
istediyse de fiehzade Selim’in araya
girmesiyle görev yeri Temeflvar (T›m›fl-
var) olarak de¤ifltirilmifl, hatta oraya da
gitmeyerek Van Beylerbeyili¤i’ne atan-
m›flt›r (5 Kas›m 1560). Lala Mustafa Pa-
fla, iki y›l sonra Erzurum beylerbeyi
(970/1562)14 ard›ndan da Halep ve fiam
beylerbeyi olmufltur (6 Kas›m 1563).15

II. Selim'in Padiflah Olmas› ve 
Lala'n›n Sokollu ile Olan 

Anlaflmazl›¤›
Lala Mustafa Pafla’n›n fiam’da bu-

lundu¤u s›ralarda Kanunî vefat etmifl
ve II. Selim padiflah olmufltur (1566).
Bu esnâda sadârette Sokollu Mehmed
Pafla bulunmaktad›r. Sokollu, Lala
Mustafa Pafla’n›n yeni padiflaha yak›n-
l›¤›n› bildi¤inden onu kendine rakip
görmüfl, Lala’y› merkezden uzak tut-
maya veya ona baflaramayaca¤› a¤›r
hizmetler vererek gözden düflürmeye
çal›flm›flt›r.16

Lala Mustafa Pafla'n›n Yemen
Serdarl›¤›

Yemen’de ç›kan isyanlar üzerine
oraya gönderilen komutanlar baflar›l›
olamay›nca Sokollu’nun iste¤i üzerine
Lala Mustafa Pafla Yemen serdar› tayin

edilmifl fakat ordu için gerekli olan
mebla¤›n M›s›r Hazinesi’nden sa¤lan-
mas› s›k›nt› do¤urmufltur. Çünkü M›s›r
Beylerbeyi Sinan Pafla, fiehzâde Baye-
zid hâdisesinden dolay› öldürülen Er-
zurum Beylerbeyi Ayas Pafla'n›n karde-
fli olup kardeflinin ölümünden Lala
Mustafa Pafla’y› sorumlu tutmak-
tad›r.17

Lala Mustafa Pafla, "emri alt›na
muntazam kuvvetler verilmedi¤ini ve
yeterli mebla¤›n eline ulaflmad›¤›n›"
merkeze bildirmesine ra¤men bir so-
nuç alamam›flt›r. Serdar, Sinan Pa-
fla’dan 4000 M›s›r askeri ile 2 y›ll›k za-
hire ve ulûfe istedi¤i halde, Sinan Pafla,
M›s›r’›n gücü yeterli de¤ildir diye 500
nefer ve 3 ayl›k ulûfe ve zahire vermifl-
tir. Anlaflmazl›¤›n uzamas› üzerine
Mustafa Pafla, M›s›r Beylerbeyili¤i’nin
de kendi emri alt›na verilmesini iste-
miflse de iste¤i yerine getirilmemifl-
tir.18

Yemen Serdarl›¤›'ndan ve fiam
Beylerbeyili¤i'nden Azli

Lala Mustafa Pafla, emrine verilen
kuvvetlerle Yemen isyan›n› bast›rma¤a
imkân olmad›¤›n› anlam›fl ve tahsis
edilen kuvvet ile paralar›n art›r›lmas›n›
istemifltir. Pafla’n›n problemlerden do-
lay› zaman kaybetmesi ve Sinan Pa-
fla’n›n onun aleyhindeki haberleri üze-
rine Lala Mustafa Pafla, serdarl›ktan
azledilerek yerine Sinan Pafla tayin
edilmifltir (20-21 Safer 976/ 14-15
A¤ustos 1568)19

Sokollu, Mustafa Pafla’n›n katlinin
gerekti¤ini söylese de padiflah buna
ruhsat vermemifltir. Lala’n›n acele
fiam’a dönmesinin emredilmesi üzeri-
ne (21 Safer 976/ 15 A¤ustos 1568)20

Mustafa Pafla fiam’a dönmüfltür. Vezâ-
ret makam›ndan da al›nan Lala Musta-
fa Pafla'n›n hakk›nda "halka zulmetti¤i
iddias›yla" soruflturma aç›lm›fl, tahki-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

13Kütüko¤lu, “Lala  Mustafa
Pafla”, TDV ‹slâm Ansiklopedisi
(TDV ‹A), Ankara 2003, c. XXVII,
s. 73

14BOA, Evkaf Vakfiyeler
Evrak› (EV.VKF) 20/16 kay›t
numaral› vesikada H.970 tari-
hinde Lala Mustafa Pafla’n›n
Erzurum’da câmi yapt›rd›¤› ile
ilgili kay›t bulunmaktad›r. 

15Kütüko¤lu, a.g.m.,TDV
‹A, 73

16Turan, a.g.m., 558
17Turan, a.g.m., 565
18Turan, a.g.m., 568
19"Mühimme VII", hüküm.

1907, 1922; M. Nuri Pafla,
"Netâyicü'l-Vukûât" (Haz.
Neflet Ça¤atay), Ankara 1987,
c. I-II, s. 109 

20"Mühimme VII", hüküm.
1913
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kat›n s›hhatli yürütülmesi için fiam
Beylerbeyili¤i’nden de azledilmifltir.
Onun y›k›m›na sebep olan bu durum,
baflta Sokollu ve Sinan Pafla olmak
üzere has›mlar› için  zafer olmufltur.
Mustafa Pafla, padiflaha mektup yaza-
rak u¤rad›¤› haks›zl›¤a karfl› yard›mc›
olmas›n› istemifltir.21

Lala Mustafa Pafla hakk›nda aç›lan
soruflturma dosyas› birkaç ay sonra ‹s-
tanbul’a gönderildi¤inden Lala Mustafa
Pafla da ‹stanbul’a gelmifltir. Dava so-
nucunda elle tutulur bir suç buluna-
mad›¤›ndan Lala 6. vezir olarak Divan-›
Hümâyun’a girmifltir.22

K›br›s'›n Fethi
Venedik Cumhuriyeti’nin Do¤u Ak-

deniz’de önemli bir üssü olan K›br›s’ta
yuvalanan korsanlar, M›s›r’a giden
Türk hac› ve tüccar gemilerine sald›r›-
yorlar, f›rt›nadan dolay› K›br›s’a s›¤›nan
ticaret gemilerini ya¤mal›yorlard›. Ay-
r›ca Osmanl› Devleti büyük bir savafla
girdi¤i takdirde Venedikliler’in K›br›s
Adas›’ndan düflmana askerî üsler ver-
mesi ihtimali vard›. K›br›s Adas› çok
önemli bir mevkide bulundu¤undan.
Do¤u Akdeniz bölgesinin emniyeti için
K›br›s’›n fethedilmesi flartt›. Ayr›ca Ve-
nedikliler, Osmanl› Devleti ile yapm›fl
olduklar› 1540 Bar›fl Antlaflmas›'n›n
maddelerine uymuyorlard›.23

Lala Mustafa Pafla, fiam beylerbeyi
iken Hazreti Ömer zaman›nda K›br›s’›n
k›smen fethi s›ras›nda inflâ edilen câ-
miin bir k›sm›n›n domuz kesim yeri
olarak kullan›ld›¤›n› ö¤renip K›br›s’›n
fethinin gerekti¤ini ileri sürdü¤ü halde
pek etkili olamam›flt›r. ‹çinde M›s›r def-
terdar›n›n da bulundu¤u geminin K›b-
r›sl› korsanlarca ya¤malanmas› barda-
¤› tafl›ran son damla olmufl,24 K›br›s’›n,
daha önce Müslümanlarca fethedilen
bir yer olmas›25 ve Hala Sultan’›n26

mezar›n›n K›br›s’ta bulunmas› da fet-

hin yap›lmas› fikrini güçlendirmifltir.
Lala Mustafa Pafla, K›br›s’›n fethi ko-
nusunda II. Selim’e destek vermifl ve
onu devaml› teflvik etmifltir. Veziriâzâm
Sokollu Mehmed Pafla’n›n muhalefeti-
ne ra¤men Ebussuud Efendi ’nin verdi-
¤i fetva üzerine27 1570 Mart›’nda K›br›s
seferi bafllam›flt›r. Murat Reis, Piyâle
Pafla ve Lala Mustafa Pafla birer ay
arayla ‹stanbul’dan hareket etmifltir.
K›br›s’a varmadan tekrar birleflen do-
nanma, 2 Temmuz 1570 tarihinde Li-
masol Liman›’na varm›fl, bir gün sonra
Tuzla (Larnaka)’ya var›l›p karaya asker
ve top ç›kart›lm›flt›r. Bu yer, fethe bafl-
lang›ç için uygun bir yer olup daha ön-
ce de Müslümanlar, K›br›s’›n fethine
buradan bafllam›fllard›. Yap›lan istiflâre
sonucunda Lefkofle’nin muhasaras›na
karar verilmifltir. Lefkofle'nin fethini (9
Eylül 1570) Limasol ve Larnaka'n›n fet-
hi izlemifl, Magosa’n›n fethedilmesiyle
(1A¤ustos 1571) K›br›s’›n fethi tamam-
lanm›flt›r.

Ms 1300 y›l›nda Magosa’da yap›m›na
bafllanan St. Nikolas Katedrali, Ms

E Y Ü P S U L T A N S E N P O Z Y U M U  X

21Turan, a.g.m., 572
22Mustafa Güldal, “Lala

Mustafa Pafla Vakfiyesi’nin
De¤erlendirilmesi”, (Yay›nlan-
mam›fl Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi
ve Sanatlar› Anabilim Dal›,
‹slâm Tarihi Bilim Dal›), Konya
2001, s. 15

23"K›br›s’›n Fethi", Genel
Kurmay Askerî Tarih ve
Stratejik Etüt Baflkanl›¤›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara 1986, s. 14,
15

24Kütüko¤lu, , a.g.m., ‹A ,
733

25K›br›s Seferi (H. 28/ M.
648-649) ‹slâm Tarihi'nde bir
adan›n ilk ‹slâm amirali
emrindeki ilk ‹slâm donanmas›
taraf›ndan kuflat›lmas› ve
Müslümanlar›n hâkimiyetine
geçen ilk ada olmas›
bak›m›ndan büyük önem
tafl›maktad›r.  (Bkz. Hüseyin
Algül, "Hala Sultan", ‹stanbul
1985, s. 5)

26Peygamber Efendimiz'in
akrabalar›ndan olan Ümmü
Haram bint-i Milhan, 648'de
K›br›s'a yap›lan ilk seferde
flehit olmufl, Tuzla'ya defnedil-
mifltir. Bugün buras› Hala
Sultan Türbesi ad›yla bilinmek-
tedir. (Bkz. Algül, a.g.e., 23) 

27Peçevi ‹brahim Efendi,
"Peçevi Tarihi", (Haz. B. S›tk›
Baykal), Ankara 1992, c. I, s.
343-344
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1400 y›l›nda tamamlanm›fl ve 1571’de
K›br›s’›n fethedilmesiyle camiye çevir-
ilerek Lala Mustafa Pafla camii ad›n›
alm›flt›r. Ayr›caMustafa Pafla Hazreti
Ömer ad›na Lefkofla’da cami, bedesten
ve hamam inflâ ettirerek bunlara
vak›ƒlar tahsis etmifl ve bu bölge
“Ömeriye” ismini alm›flt›r. 

K›br›s'›n fethi için flu flekilde tarih
düflülmüfltür: 

“‹ki fâtih K›br›s'› fethettiler.
Ald› K›br›s Adas›'n› fieyh Selim.”

Sene: 987 
K›br›s adas›nda yap›lan nüfus

say›m›nda 120,000 reflid erkek nüfus
bulundu¤u anlafl›larak her biri için bi-
rer alt›n cizye vergiye ba¤lanm›flt›r.28

Adan›n geliri Sadr›âzam'›n giderlerine
tahsis edilmiflken sonralar› bu gelirin
büyük k›sm› Vâlide Sultan'›n tahsisât›
aras›na konulmufltur. Lala Mustafa Pa-
fla, Muzaffer Pafla'y› K›br›s'ta b›rakarak
15 Eylül 1571’de adadan ayr›lm›fl  ve
“K›br›s Fâtihi” unvan›yla Dersaâdet’e
dönmüfltür.29

Fetihten sonra Muzaffer Pafla ada-
n›n îmâr›na bafllam›fl Tarsus, Alâiye ve
‹çil sancaklar› K›br›s'a ba¤lanm›flt›r.
Ayn› zamanda Konya, Karaman, Bozok,
Alâiye, ‹çil, Ni¤de, Teke, Zülkadriye,
Aksaray, Develihisar, Ürgüp, Koçhisar,
Kayseri, Bor, Ilg›n vs. bölgelerinden
göçmen naklolunmufl ve bu göçmenler
belirli bir süre vergiden muaf tutul-
mufllard›r.30

Gürcistan ve fiirvan'›n Fethi 
‹ran’daki Gürcü liderlerinin yard›m

iste¤i üzerine ‹ran’a savafl aç›lm›fl, ön-
ce Lala Mustafa Pafla ve Sinan Pafla
birlikte serdar tayin edildi¤i halde an-
laflmazl›¤›n had safhaya  varmas› üze-
rine Sinan Pafla azledilmifltir. Lala
Mustafa Pafla Safevî öncü kuvvetlerini
Ç›ld›r’da ma¤lup etmifl (9 A¤ustos
1578) ve Tiflis’e girmifltir. Tiflis derhal

eyalet haline sokularak beylerbeyili¤i
Ferhat Pafla'n›n o¤lu Mehmed Pafla'ya
verilmifltir (1578). Daha sonra Erefl ve
fiirvan’›n fethi gerçekleflmifl ve Özde-
miro¤lu Osman Pafla fiirvan'a beyler-
beyi olarak atanm›fl ve Lala Mustafa
Pafla “Gürcistan ve fiirvan Fâtihi” ola-
rak Erzurum’a dönmüfltür.31

Kars kalesinin tamiri ve s›n›r boyla-
r›n›n takviyesi için Kars’a giden Pafla
kalenin inflas›n› tamamlam›fl (23 A¤us-
tos 1579) fakat Sinan Paflan›n tahrikle-
ri neticesinde Ocak 1580’de görevinden
azledilmifltir. 

Vekîl-i Saltanat (Sadâret 
Kaymakam›) Olmas›

Sokollu’nun ölümü üzerine yerine
geçen Ahmed Pafla’n›n da vefat etme-
siyle sadâret makâm› boflalm›fl, Lala
Mustafa Pafla “sadâret kaymakaml›¤›”
görevine getirilmifltir. Yeni ihdas edilen
bu makamla Padiflh III. Murad, Lala’n›n
gönlünü almak istemifltir. Usul ve
an‘aneye göre sadâretin en yak›n nam-
zedi 2. vezir olan Lala Mustafa Pafla ol-
mas›na ra¤men Sinan Pafla’n›n  ‹ran
Seferi’nde oldu¤u göz önünde bulun-
durularak sadâret mührü Sinan Pa-
fla’ya gönderilmifltir (May›s 1580).     

Sadr›âzam Sinan Pafla, ‹ran seferin-
de baflar› kazanamad›¤›ndan askerleri
ve savafl levâz›m›n› beylerbeyilere ve-
rerek izinsiz olarak ‹stanbul'a geldi¤in-
den azline karar verilmifl ve Malka'ya
sürülmüfltür. Sadârete Siyavufl Pafla,
‹ran Serdarl›¤›'na da Ferhat Pafla tayin
edilmifltir.32

VEFÂTI
Lala Mustafa Pafla, 70 yafl›n› aflm›fl

bir halde 25 Cemâziyelâhir 988 / 7
A¤ustos 1580 tarihinde vefat etmifl33 ve
ölümünden 17 gün önce Hazreti Hâlid
Türbesi ’nin ayak ucunda haz›rlatm›fl

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

28M. Nuri Pafla, a.g.e., 110
29Hammer, "Osmanl›

Tarihi", ‹stanbul 1991, c. II, s.
130 

30‹. Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Osmanl› Tarihi", Ankara 1988,
III/I, s. 14-15; "Osmanl›
‹daresinde K›br›s", Devlet
Arflivleri Genel Müdürlü¤ü
Yay›nlar›, Ankara 2000, s. XXV. 

31Uzunçarfl›l›, a.g.e., 59-61 
32M. Nuri Pafla, a.g.e., 116
33Kütüko¤lu, a.g.m., TDV 

Mustafa Pafla Kars'ta
(Nusretnâme) 

Mustafa Pafla  ‹zmit'te
(Nusretnâme)
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oldu¤u mezar›na  defnedilmifltir. Baz›
kaynaklarda Lala’n›n ölüm tarihi 5 veya
23 Cemâziyelâhir 988 / 18 Temmuz ve-
ya 5 A¤ustos 1580 olarak bildirildi¤i gi-
bi34 ölümünden 17 gün önce dostlar›na
ölece¤ini söyledi¤i hakk›nda bilgiler de
vard›r.35

Lala Mustafa Pafla Türbesi
Lala Mustafa Pafla'ya ait olan türbe,
Eyüpsultan Câmii iç avlusunda,

Bostan ‹skelesi’nden girilen kap›n›n
sa¤›ndad›r. 

"Kare planl› türbe, sivri kemerler
üzerine oturan alçak sekizgen kasna¤›
ve kubbesiyle tipik aç›k türbe örnekle-
rindendir. Kemerleri tafl›yan silindirik
mermer sütunlar›n bafll›klar› baklava-
l›d›r. Yap›n›n di¤er k›s›mlar› kesme kü-
fegi tafl›ndand›r." 36

Türbe içinde sadece Lala Mustafa
Pafla’n›n mezar› bulunmakta olup me-
zar tafl›nda bulunan kavuk dilimlidir.
Türbenin kubbesi tezyinatl› olup köfle-
lerinde mühr-i Süleymanlar vard›r.
Kubbenin içinde celî sülüs hatla flu
âyetler yaz›l›d›r: 

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Zâli-
ke'l-fevzü'l-azîm. Ve uhrâ tüh›bbûne-
hâ. Nasrun minellâhi ve fethun garîb.
Ve beflfliri'l-mü’minîn…Yâ Muham-
med…Yâ eyyühellezîne âmenû kûnû
ensârallâh...Sadegallâhü'l-azîm. Ve
belle¤a Rasûlihi’il-kerîm."

Ayetlerin meâli: "Rahmân ve Ra-
hîm olan Allah'›n ad›yla. …‹flte bu en
büyük kurtulufl ve saâdettir. Hoflunu-
za gidecek bir di¤er husus da Al-
lah'tan bir yard›m ve yak›n bir zafer-
dir. (Rasûlüm! Bunlar›) mü'minlere
müjdele! Ey îman edenler! Allah'›n
(dîninin/Kur’ân'›n hayata hâkim olma-
s›n›n) yard›mc›lar› olun…" 37

Lala Mustafa Pafla'n›n sülüs hatl›
mezar tafl› kitâbesinde flunlar yaz›l›-
d›r:

Rûhîçün Fâtiha
"Ey suâl iden, bu meflhed sâhibin bunda
gelüb,
Fâtih-i K›br›s olandur bu güzîn-i gâziyân.
Nice bin serdâr olub açd› acem iklîmini,
Âk›bet k›ld› cihandan azm-i ukbâ virdi cân.
R›hletin gördükde didi Bülbülî târîhini,
Mustafa Pafla'ya Adn'i eyle Hannân›m me-
kân."

Sene:988

E Y Ü P S U L T A N S E N P O Z Y U M U  X

34Mehmet Süreyya, "Sicil-
li Osmânî" (Haz. Nuri Akbayar,
Seyit Ali Kahraman), ‹stanbul
1996, c. IV, s. 1202

35Turan, a.g.m., 592 ;
Kütüko¤lu, a.g.m., ‹A, 736 ;
Süreyya, a.g.e., c. IV, 1202

36Y›ld›z Demiriz, “Eyüp’de
Türbeler", Ankara 1989, s.
52,53

37Türbenin kubbesini
çepeçevre saran ve Hattat
Hâmid Aytaç taraf›ndan çok
güzel bir flekilde yaz›lm›fl olan
bu âyet-i kerimler, Saff
Sûresi'nin 12-14. ayetleri olup
cihad ve fetih ile ilgilidir. (Meâl
için bkz. Hasan Tahsin Feyizli,
"Feyzü'l-Furkan Kur’ân-›
Kerîm ve Aç›klamal› Meâli",
‹stanbul 2005, s. 551)  

Lala Mustafa Pafla Türbesi Kubbesinin 
içten görünüflü
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VAKIF ESERLER‹ 
Vak›f: Kelime olarak lügatlerde

"durufl", "durma", "hareketten kalma"
mânâlar›na gelir.38 Ist›lahta ise; "bir
mal› veya mülkü sat›lmamak kayd›yla
bir hay›r ifline ba¤›fllamak, b›rakmak"
mânâlar›na gelmektedir. Bu mânâda
tafl›n›r veya tafl›nmaz her türlü mal ve
mülkün Allah'›n emâneti oldu¤u fluu-
ruyla, yine O'nun istedi¤i flekilde dâimî
olarak insanl›¤›n hizmetine sunulmas›
vakf›n en önemli özelli¤idir.39

Peygamber Efendimiz; Fedek, Hay-
ber ve Medîne-i Münevvere'deki hurma
bahçelerini vakfetti¤i zaman Müslü-
manlar galeyana gelmifl ve herkes va-
k›f yapmaya bafllam›flt›r. Vakfetmeye
mal› olmayanlar ise yeryüzünü dolafla-
rak insanl›¤a iyiyi ve do¤ruyu anlatmak
için ömürlerini vakfetmifllerdir.40

Genel olarak vak›f insanlara faydas›
olan bir fleyi Hakk u¤runda "durdur-
mak" ve halk›n hizmetinde bulundur-
makt›r. Vakfeden kifliye "vâk›f", vakfe-
dilen mala da "mevkûf" denilir.41

Vak›f sistemi Osmanl› Devleti'nin ik-
tisadî ve içtimâî düzeninde önemli bir
yer iflgal etmekteydi. Osmanl› "vak›f"
konusunda çok hassas davranm›fl, Os-
manl› Tarihi'nde ilk vâk›f Osman Gazi
olmufltur. Osman Gazi'ye ait 724 (1324)
tarihli vakfiye ile vak›f flartlar›n› göste-
ren Farsça yaz›lm›fl tu¤ral› vesîka mev-
cuttur.42 Vakfiyeler ise vak›flarla ilgili
önemli ve detayl› bilgileri içeren, vak›f
sisteminin en temel arfliv kaynaklar›n-
dan birisidir. 

Mal›n vakfedilmesi hakk›nda
Kur’ân-› Kerîm'de bir çok ayet-i kerîme
mevcuttur. Bunlardan baz›lar›: Hacc:
35   Bakara:177, 267, 271   Ra‘d: 22   fiû-
râ: 38   ‹brahim 31  Fât›r: 29   Âl-i ‹m-
rân: 114, 134   Mâide: 2   Hadîd: 18  Yâ-
sin: 47,49   Fecr: 17, 22.   

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

38Sâmî, a.g.e., 1495
39Sâmî, a.g.e., 1495; A.

Himmet Berki, "Ist›lah ve
Tâbirler", Ankara 1996, s. 54

40Mustafa Özdamar,
"Vakfetmek", Vak›flar Dergisi
XIX, Ankara 1985, s. 5

41Ö.Nasuhi Bilmen,
"Hukuk-› ‹slâmiyye ve ›st›lahât-›
F›khiyye" Kamusu, (Bilmen
Yay›n evi), c. IV, s. 284; (Ayr›nt›l›
bilgi için bkz. "fier‘iye Sicilleri",
TDAV, ‹stanbul 1988, c. I, s.
238-255)

42Ö. Faruk Çal›k, "1802-
1805 Tarihlerinde Eyyüb
Kazas›nda ‹ktisadî ve Sosyal
Hayat" , (Yay›nlanmam›fl
Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü ‹slâm Sanatlar› ve
Tarihi Anabilim Dal›), ‹stanbul
1996, s. XVIII

Lala Mustafa Pafla Türbesi’nin genel
görünüflü. 

Lala Mustafa Pafla’ya ait mezar›n kavuklu
bafltafl› ve kitâbesi
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Ak›ll› ve tedbirli bir devlet adam›
olarak an›lan Lala Mustafa Pafla’n›n
birçok hayrat› ve vak›flar› vard›r. Bun-
lar; 

* Erzurum’da Lala Pafla Külliyesi
(1562)

* fiam’da 360 odal› Lala Pafla han›
(kervansaray), havuz, hamam ve tek-
kesi (Kas›m 1563'ten sonra)

* fiam yak›nlar›ndaki Kuneytara’da
câmi, imâret, han, mektep ve tekke
(1564-1566)

* fiâm-› fierif sanca¤›’nda fia’ra ve
Lecnun nahiyelerinde yapt›r›ld›¤›
câmi, imâret ve tekke (BOA, CEV,
28098)

* K›br›s’ta Ömeriye Câmii ve evkâf›
(1571)

* Ilg›n’da Lala Mustafa Pafla Câmii,
medrese, bedesten, imâret  ve ker-
vansaraydan oluflan külliye.(1576-
1584)

* Antep’te H›flva Han› (Halep ve
fiam Beylerbeyi iken, 1564-(?) )

* Mekke, Medine ve Kudüs’teki
hayrât›.

* Tiflis’te bir câmi (1579)
* Kars’ta ‹çkale’de bir câmi (1579)
* Konya’da Sadreddin Konevî Med-

resesi’nin onar›m›43

Ayr›ca ‹nebaht› Savafl›'ndan sonra
Osmanl› Donanmas› için Antalya'da
kendi paras›yla üç kad›rga inflâ ettir-
mifltir.44

Erzurum il merkezinde yer alan külliye,
H.970 (1562-63) tarihinde Erzurum
Beylerbeyi Lala Mustafa Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Cami, mektep ve ha-
mamdan oluflan külliyeye 1836-39 y›l-
lar› aras›nda bir muvakkithane ilave
edilmifltir.  Külliyenin 971 tarihli vakfi-
yesinde Lala Mustafa Pafla, "Erzu-
rum'da yapt›rd›¤› câminin evkâf› olma-
d›¤›ndan câmiye vakfetmek için mal ve

arâzi sat›n almas›na müsâde edilmesi-
ni" istemektedir.45 Ayr›ca câminin ki-
tâbesinde de ayn› tarih vard›r. 1694,
1721, 1836-39, 1851, 1870, 1889, 1962
ve 1971 y›llar›nda camide onar›mlar ya-
p›lm›flt›r.46 Lala Mustafa Pafla'n›n,
Ka‘be Mescidi yan›nda bir s›byan mek-
tebi yapt›rd›¤›n› yine Erzurum Vakfiye-
si'nden ö¤reniyoruz.47 Külliyeyi olufltu-
ran yap›lardan mektep ve muvakkitha-
ne günümüze ulaflmam›flt›r.48 Mektep
1983 y›l›nda belediye taraf›ndan y›kt›r›-
larak yeri park haline getirilmifltir.49

"Lala Mustafa Pafla Erzurum’daki
külliyesinin ayakta kalabilmesini sa¤-
lamak için Erzurum’da ve bu beyler-
beyili¤ine ba¤l› yerlerde vak›flar yap-
m›flt›r. Bununla ilgili vakfiyelerden biri-
si de Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi
738 numaral› defterin 128. varak ve
135. s›ras›nda kay›tl› olup Erzurum
Beylerbeyi Mustafa Vakf›’na ait 971 ta-
rihli vakfiyedir. Arapça olarak yaz›lm›fl
ve 1563 tarihinde kad›larca tescil edil-
mifl bulunan bu vakfiyede adlar› geçen
eserler, özet olarak flunlard›r: Erzu-
rum’da Lala Pafla’ya ait evler, dükkân-
lar, Saray Mahallesi’nde menziller,
fiavflat Nahiyesi’nde ve çevresindeki
yirmi köy, on de¤irmen, Gümüflhane’de
ve Malazgirt civar›nda tarlalar, de¤ir-
menler, ba¤lar ve bahçeler."50

Tezkiretü'l-Bünyân adl› eserde Er-
zurum Lala Mustafa Pafla Câmii'nin Mi-
mar Sinan taraf›ndan yap›ld›¤› bildiril-
mektedir. Ancak baz› kaynaklarda Mi-
mar Sinan'›n çal›flmalar›n›n yo¤unlu¤u
ve zaman›n az olmas› dolay›s›yla bu câ-
minin, kalfalar›n nezâretinde yap›ld›¤›
vurgulanmaktad›r.51

Lala Mustafa Pafla Kânûnî Sultan
Süleyman'›n Erzurum Beylerbeyi için
yapt›rm›fl oldu¤u saraya çeflitli köflkler
ve dîvanhâne eklemifltir. Evliya Çelebi
bu saray›n 110 odas›n›n bulundu¤un-

E Y Ü P S U L T A N S E N P O Z Y U M U  X

43Hamza Gündo¤du,
"Erzurum Lala Mustafa Pafla
Külliyesi", Ankara 1992, s.11

44Turan, a.g.m, s. 593; 
45Vakfiye, Vak›flar Genel

Müdürlü¤ü Arflivi (VGMA), 608
numaral› defterin 184. sahife
ve 213. s›ras›nda kay›tl› “Lala
Mustafa Pafla Vakf›"na ait 971
tarihli Arapça Vakfiye terc.;
BOA, EV. VKF 20/16

46Çobano¤lu, a.g.m., 74
47Ayr›ca bkz. Nusret Çam,

"Erzurum Kale Câmii", Vak›flar
Dergisi XIX, Ankara 1985,
s.119-122

48Çobano¤lu, a.g.m., 74.
49Çobano¤lu, a.g.m., 75;

Gündo¤du, a.g.e., 94 
50Gündo¤du, a.g.e., 11
51Sâî Çelebi, "Tezkiretü'l-

bünyân"(Haz. S. Erdem), ‹stan-
bul 1988, s. 36; Oktay
Aslanapa, "Mimar Sinan",
Ankara 1992, s. 51; Turan,
a.g.m, 593;

dokuman_31 yeniden  11/21/06  8:45 AM  Page 9



10

dan bahsetmektedir. Bu saray günü-
müze ulaflmam›flt›r.52

Ç›ld›r Eyaleti'nde Erzurum Lala
Mustafa Pafla Camii'ne ait vergiden
muaf vak›f köyleri oldu¤unu Hicrî 18
Cemâziyelâhir 1189 tarihli vesîkadan
anl›yoruz.53 Ayr›ca Erzurum Lala Mus-
tafa Pafla Câmii'nden bahseden vesîka-
lara bakt›¤›m›zda, o tarihlerde câmiye
âit vakf›n hizmetlerinin devam etti¤ini
anlamakta, câmi ile vak›f hizmetinde
bulunanlar hakk›nda da malumat edin-
mekteyiz.54

fiAM ve KUNEYTARA'DAK‹
VAKIFLARI

Lala Mustafa Pafla 974/1566 y›l›nda
Hac yolu üzerinde Kuneytara karyesin-
de bir konaklama mahalli inflâ ettire-
rek çevresindeki eski binalar› tâmir et-
tirmifltir. Bu mekân fiam-M›s›r aras›n-
da yolculuk edenler ile Kudüs ve Halî-
lürrahman'da bulunan Peygamber ka-
birlerini ziyârete gelenlerin de konak-
lama mahalli oldu¤undan Pafla ayn› ye-
re bir câmi, bir imâret ve bir de mektep
yapt›rm›flt›r.55 Bu caminin daha sonra

H. 1312 y›l›nda tamir edildi¤ini ö¤ren-
mekteyiz.56 Lala Mustafa Pafla'n›n Ku-
neytara'da yapt›rd›¤› tekke vs. hayrât›
için yapt›¤› vak›flar›n Sayda, Beyrut ve
Safed'de oldu¤unu ve tekkenin mâli
durumunun Kara Lala Mustafa Pa-
fla'n›n vefât›ndan sonra pek iyi olmad›-
¤›n› da 18 Safer 1147 tarihli vesikadan
anl›yoruz. Ayr›ca 15 Cemâziyelevvel
1147 tarihli vesikada merhum Lala
Mustafa Pafla ve zevcesi Fât›ma Ha-
n›m'›n fiam sanca¤›n›n fia‘ra ve Leccun
nahiyelerinde câmi, imaret, tekke ve
çeflitli hay›r eserleri yapt›rd›¤›n› ö¤ren-
mekteyiz.57

Lala Mustafa Pafla'n›n Kuneytara'da
yapt›rd›¤› vak›flarda vazife gören baz›
görevliler hakk›ndaki bilgilere ise BOA
C.EV. 24254 ve Cevdet Belediye
(C.BLD.) 2058 numaral› vesîkalarda
rastlamaktay›z.  

Lala Mustafa Pafla yapt›rd›¤› bu
eserlerin masraflar›n›n karfl›lanmas›
için yine orada bulunan dükkânlar›n ki-
ra gelirlerini vakfetmifl, flayet kâfi gel-
mezse 974 tarihli emirnâme ile fiam ve
çevresinde Pafla'ya ait olan baz› köy ve
mezralar›n gelirleri vakfa eklenmesi ve

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

52Gündo¤du, a.g.e., 63
53BOA, Cevdet Evkaf

(C.EV) 24898; Ayr›ca Lala
Mustafa Pafla Vak›flar› gelirleri
için bkz. Evkaf (EV) 20426, EV
20886, EV 12151.

54BOA, A.MKT.UM 136/16;
Cevdet Maârif (C.MF) 888; Ali
Emîrî (A. E.) II. MUSTAFA
19/1804; C.EV 1876

55Mustafa Güler, "Osmanl›
Devleti'nde Haremeyn
Vak›flar›", ‹stanbul 2002, s. 53

56BOA, ‹râde Evkaf (‹.EV)
1312.Z/1

57BOA, C.EV 28098

ERZURUM LALA MUSTAFA PAfiA KÜLL‹YES‹

Lala Mustafa Pafla camii’nin 1930’lu y›llarda çekilmifl Bir Foto¤raf (Talip Mert’in foto¤raf arflivinden)
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her türlü vergiden muaf tutulmas› flart
koflulmufltur. Ayr›ca 982 tarihli baflka
bir emirnâme ile yine fiam civâr›nda
bulunan 67 köy ve mezraan›n gelirleri
de ba¤lanm›flt›r. Lala Pafla ayr›ca hac›-
lar›n güvenli¤i için 500 yeniçeri görev-
lendirmifltir.58

"Lala Mustafa Pafla Medîne-i Mü-
nevvere'de bir sebil ve birke (havuz) in-
fla olunmas› için vak›f yapm›flt›r. Han›-
m› Fât›ma Hatun ise Ayn-› Zerkâ'n›n
âcil ihtiyaçlar›n›n görülmesi için 200 di-
nar, Mescid-i Nebevî'deki su ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› için de 900 dinar tahsis
etmifltir."59 Ayr›ca Fât›ma Han›m Hacca
giden mü’minlerin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak için 100 dirhem vakfetmifl ve bu

paradan faydalananlar›n Mekke-i Mü-
kerreme'de kendisi için dua etmelerini
istemifltir.60

Lala Mustafa Pafla Vakf› bütün geli-
ri Harameyn'e flart edilen vak›flardan-
d›r. Ayr›ca o fiam'da yapm›fl oldu¤u va-
k›fta da mütevellili¤i kendisine ve aile-
sine tahsis etmifltir. Pafla'n›n fiam'daki
vakf› fiam Surresi'nin gelir kayna¤›
olan vak›flardand›r. 

Baz› vak›flar vakfetmifl olduklar›
arazilerden vergi al›nmamas›n› vakfi-
yelerine flart olarak eklemifllerdir. Lala
Mustafa Pafla'n›n zevcesi Fât›ma Ha-
n›m Hac yolunun emniyeti ve Medine-i
Münevvere fakirleri için vakfetti¤i köy-
lerin gelirlerinin öflür vb. vergilerden

E Y Ü P S U L T A N S E N P O Z Y U M U  X

58Bkz. VGMA, nr. 2134, s.
152-155; Güler, a.g.e., 53-54

59Güler, a.g.e., 70
60Güler, a.g.e., 54
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muaf tutulmas›n› istemifl ve bu parala-
r›n da Harameyn tahsisat›na eklenme-
sini flart koflmufltur.61

ILGIN LALA MUSTAFA 
PAfiA KÜLL‹YES‹

Ilg›n flehir merkezinde Lala Mustafa
Pafla taraf›ndan yapt›r›lan külliye; câ-
mi, imâret, mutfak, s›byan mektebi,
odunluk, f›r›n, tabhâne, samanl›k, de-
po, bedesten (arasta), hanlar, kapal›-
çarfl› ve flad›rvandan oluflmaktad›r. Bu
külliye Konya-Akflehir yolu üzerinde
bulunan bir menzil külliyesidir. Câmi
1576 ve kervansaray 1584 tarihinde Mi-
mar Sinan taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ker-
vansaray›n tamamlanmas› Sinan'›n ve-
fât›ndan iki y›l önceye denk gelmekte
olup külliye yap›lar› do¤u-bat› yönünde
uzanan bedestenin güneyinde toplan-
m›flt›r. Ortada bir flad›rvan vard›r. Bat›
kenarda uzanan imaret dikdörtgen bir
yap›d›r. Kervansaray do¤u kenara yer-
lefltirilmifltir. Mimar Sinan bu külliyede
Sokollu için yapt›¤› külliyelerden farkl›
bir plan uygulam›flt›r.62 Sekizgen planl›
ve üzeri kurflun kapl› külahla örtülü
olan eski flad›rvan›n yerinde bugün bir-
kaç kurnal› bir çeflme vard›r. Güneyde
cami avlusuna aç›lan kap›n›n sa¤›ndaki
dükkân›n duvar›nda bulunan sebil, vak-
fiyede belirtilen sebil olmal›d›r. Tonoz
örtülü ve ocakl› toplam yirmi befl dük-
kân›n bulundu¤u kapal› bölümün be-
desten gibi kullan›lm›fl oldu¤u düflünü-
lebilir. Üzeri aç›k bölüm ise tonoz örtü-
lü yirmi dükkânl› olarak düzenlenmifl-
tir. Bu külliye iki defa tamir edilmifl
olup külliyeye ait câmi ve çarfl› flu anda
faaliyettedir.63 Ilg›n Lala Mustafa Pafla
Câmi'nin tamir edilmesi talebi ile ilgili
16 Safer 1320 tarihli vesîka üzerine 2
Rebîülevvel 1320 tarihli irâde-i seniyye
ç›km›flt›r.64

Lala, vak›flar›n›n ayakta kalabilmesi
için gelir getiren pek çok mülkünü vak-
fetmifltir. Ilg›n ile ilgili vakfiyede Ilg›n,
Konya, Kayseri, Tokat, Gaziantep, Kilis,
Eskiflehir, Bursa ve Honaz'daki akar-
lardan bahsedilmektedir.65

Vak›fta çal›flan kifliler toplam 83 kifli
olup flunlard›r: Mütevellî, kâtibü'l-kebîr
ve sa¤îr, nâz›r, mukîm ve atl› câbi,
imam-hatîb, imam, müezzin, fâtiha
okuyanlar, devirhânlar, muarrif, cüz-
hânlar, münakkit (noktac›), tesbihâtç›-
lar, Yâsin, Amme ve Tebârake okuyan-
lar, kayy›m, mektep muallimi ve vekîli,
imâret fleyhi, vekîlü'l-harc, nakîb, tab-
bah (aflç›) ve yard›mc›s›, hâzin (kilerci),
habbaz (f›r›nc›) ve yard›mc›s›, gassâl,
odun yar›c›, süpürgeci, bevvab, me-
remmetci (tamirci).66

ANTEP LALA MUSTAFA PAfiA
KÜLL‹YES‹

Lala Mustafa Pafla Halep ve fiam'da
beylerbeyi oldu¤u esnâda (Kas›m 1563-
1568) Ay›ntab’da bedesten, han, ha-
mam ve susamhâneden oluflan bir kül-
liye inflâ ettirmifltir. Külliye Gaziantep
Kalesi'nin yak›n›nda olup külliyenin
merkezinde han bulunmaktad›r. Ayr›ca
Boyac›lar Çarfl›s›'nda birbirine bitiflik
befl dükkân67 yapt›rm›fl olup dükkanlar
ve bedesten günümüze ulaflmam›flt›r. 

Külliyenin günümüze ulaflan inflâ
kitâbesi yoktur. Fakat bu yap›lar›n An-
tep fier‘î Mahkeme Sicili'nde Lala Pafla
taraf›ndan yapt›r›ld›¤› belirtilmektedir.
fier‘î Mahkeme Sicili'nde, han "Pafla
Han›", bedesten ise "Bedesten-i Atîk
(Eski Bedesten)" olarak belirtilmekte-
dir. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde
han›n Antep'in en meflhur han› oldu¤u-
nu belirtmektedir. Antep fier‘î Mahke-
me Sicili'nde Lala Mustafa Pafla Vak-
f›'n›n mütevellilerinin fiam'da oturduk-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

61Güler, a.g.e., 143, 147,
194, 226.

62Aslanapa, a.g.e.,  71-72;
Güldal, a.g.t., 23-26 

63Güldal, a.g.t., 26;
Çobano¤lu, a.g.m., 75-77 

64BOA, ‹.EV 1320.Ra/1
65Güldal, a.g.t., 22
66Güldal, a.g.t., 34,35
67Dükkânlarla ilgili bilgi

için bkz. VGMA, 747 numaral›
defterin 274. sayfa 219.
s›ras›nda kay›tl› 982 tarihli
fiam'a ait Arapça Vakfiye.
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lar› belirtilmifltir. Lala Pafla'n›n bu kül-
liyeyi 1563-68 y›llar› aras›nda Halep ve
fiam'da Beylerbeyi iken yapt›rd›¤› dü-
flünülmektedir.68

Antep önemli bir ticaret ve kültür
merkezi oldu¤undan Lala Pafla bura-
daki külliyesini tamamen ticari yap›lar-
dan oluflturmufltur. Ticari yap›lardan
oluflan böyle bir külliye Antep'te ilktir. 

Lala Mustafa Pafla Han› baz› kay-
naklarda “H›flva” Han› olarak da zikre-
dilmektedir. H›flva pamuk kozas› anla-
m›nda kullan›lmaktad›r. Yak›n zaman-
lara kadar han›n içinde pamuk kozas›
sat›ld›¤› için hana bu isim verilmifltir.
Bu yap› flehirde bulunan hanlar›n en
eskisi olmas› bak›m›ndan ayr› bir özel-
li¤e sahiptir. 

Lala Mustafa Pafla'n›n hamam› "Pa-
fla Hamam›", "Büyük Pafla Hamam›"
adlar›yla an›lmakta olup günümüzde
de hamam olarak kullan›lmaktad›r.69

Susamhâne olarak kullan›lm›fl olan
bölüm büyük ölçüde tahrip oldu¤u hal-
de günümüze ulaflan tek susamhâne
olmas› bak›m›ndan önemlidir.70 Vakfi-
yede susamhâneden bahsedilmedi¤in-
den külliyenin bu k›sm› sonradan su-
samhâne olarak kullan›lm›fl olmal›d›r.71

Gaziantep'te külliyenin haricinde iki
tane de boyahane oldu¤unuyine vak-
fiyeden ö¤reniyoruz.72

Ayr›ca Ay›ntab’da bulunan Lala
Mustafa Pafla Vakf›'na ait bedesten
hakk›nda H. 1182 tarihli vesîkadan bilgi
bulunmaktad›r.73

BOLU
Bolu Sanca¤›'nda bulunan vak›flar

aras›nda Lala Mustafa Pafla Vakf›'n›n
da ad› geçmektedir. Koca Mustafa Pafla
ve Lala fiahin Pafla vak›flar›yla kar›flma
ihtimalini göz önünde bulundurarak
yapt›¤›m›z araflt›rmada az da olsa Lala

Mustafa Pafla Vakf›'na ait bilgilere
ulaflm›fl bulunuyoruz. Bunlardan 11
Temmuz 1288 tarihli Evkaf Defte-
ri'nde74 "Lala Mustafa Pafla Câmi-i fie-
rîfi hitâbeti vakf›" ndan bahsedilmekte
olup yine 24 May›s 1282 ve 4 Kânûniev-
vel 1282 tarihli Evkaf defterlerinde75

ise Lala Mustafa Pafla Vakf›'n›n ad›
geçmektedir.

LALA MUSTAFA EVKAFI'NA
A‹T VAKF‹YELER

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Vak›f Ka-
y›tlar Arflivi’nde yap›lan araflt›rmada;

1- Erzurum'da kurulu "Lala Musta-
fa Pafla Vakf›" na ait 10.3.971 tarihli

vakfiye tespit edilmifl olup bu vakfiye-

nin asl›;

Defter: 608/1

Sayfa: 184

S›ra: 213/2' de kay›tl›d›r.

Vakfiyenin mükerrerleri:
Defter: 608/1

Sayfa: 301

S›ra: 337/1 

Defter: 608/1

Sayfa: 301

S›ra: 337/2 

Defter: 608/1

Sayfa: 311

S›ra: 338 

Defter: 734

Sayfa: 254

S›ra: 135 

Vakfiyenin Latin harflerine çevirileri:
Defter: 2134

Sayfa: 96

E Y Ü P S U L T A N S E N P O Z Y U M U  X

68Mehmet Özkarc›,
"Gaziantep Lala Mustafa Pafla
Külliyesi", Vak›flar Dergisi XXV,
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Defter: 2134

Sayfa: 274

Vakfiyenin Zeyli (10.3.971 tarihli):

Defter: 608/1 

Sayfa: 196

S›ra: 214 

Zeylin Latin harflerine çevirisi:
Defter: 1961 

Sayfa: 4

S›ra: 2 

Vakfiyenin Zeyli (20.3.987 tarihli):

Defter: 734 

Sayfa: 250

S›ra: 134 

Zeylin Latin harflerine çevirisi:
Defter: 2134 

Sayfa: 274

2- fiam – Suriye'de kurulu "Lala Mus-
tafa Pafla Vakf›" na ait 29.11.974 tarih-

li vakfiye tespit edilmifl olup bu vakfiye-

nin asl›;

Defter: 747 

Sayfa: 269

S›ra: 216 

Vakfiyenin Latin harflerine çevirisi:
Defter: 2134 

Sayfa: 145

S›ra: 4

Vakfiyenin Zeyli (4.6.982 tarihli):

Defter: 747 

Sayfa: 274

S›ra: 219 

Vakfiyenin Latin harflerine çevirisi:
Defter: 2134 

Sayfa: 1

S›ra: 1

Vakfiyenin Zeyli (30.1.984 tarihli):

Defter: 747 

Sayfa: 303

S›ra: 220 

Vakfiyenin Latin harflerine çevirisi:
Defter: 2134 

Sayfa: 356

(Suriye'de kurulan Lala Mustafa Pafla
Vakf›'n›n Konya - Ilg›n'daki k›sm›n›n
musakkafat kayd›d›r.)

Defter: 2181 

Sayfa: 185

S›ra: 188

3- Lefkofla – K›br›s'ta kurulu "Lala
Mustafa Pafla Vakf›" na ait 14.3.987 ta-

rihli vakfiye tespit edilmifl olup bu vak-

fiyenin asl›;

Defter: 746

Sayfa: 163

S›ra: 70' te kay›tl›d›r. 

latin harflerine çevirisi ayn› defter ve

sayfadad›r. 

ERZURUM VAKF‹YES‹
Lala Mustafa Pafla Erzurum flehrin-

de bir câmi ve avlusuna bir çeflme infla

etmifl, ayr›ca Ka‘be Mescidi yan›na da

Kur’ân-› Kerîm'i ö¤retmek için bir

mektep yap›lm›flt›r. Câminin evkâf› ol-

mad›¤›ndan bu câmiye vak›f sat›n ala-

bilmek için izin istemifl olumlu, haberi

ald›ktan sonra da ald›¤› mallar› Erzu-

rum'daki câmii için vakfetmifltir. 

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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Erzurum Lala Mustafa Pafla 
Câmii’ne Vakfedilen yerler:

H›n›s'ta;
Vâk›f (vakfeden) 3 de¤irmen ile 2

çiftlik miktar›ndaki araziyi Karaköprü

köyündeki mescid için vakfetmifltir.

fiavafl’ta;
8 köy, 7 de¤irmen, 1 yaylak, 4 ba¤,

ile çay›r ve mezraalar

Livane’de;
1 köy, 4 köyün yar›m hissesi ile 12

ba¤, 1bahç, 3 ev ve çeflitli a¤açlar.

Pertekrek’te;
8 ba¤ ile 1 ba¤›n 1/3 hissesi, pamuk

yetifltirmeye elveriflli 3 parça arazi

Acara’da
3 Köy

Hartvis’te
8 Ba¤

Trabzon’da
3 De¤irmen ve 10 dükkan

Gürcistan’da
11 Köy, 2 de¤irmen, 1 çiftlik, ev ve

dükkanlar

Ardanuç’ta;
Lala Mustafa Pafla’n›n yapt›rm›fl

oldu¤u han ve hamam. Ayr›ca 1 tarla ile

dükkanlar.

Erzurum’da;
1 Selhhâne (mezbahâne), 1 mahze,

1 f›r›n, 2 küçük 1 büyük arazi, 6 ev, 26

oda, 1 ah›r, 5 de¤irmen, 105 dükkân,

içinde 17 evi, ah›rlar› v.s. bölümleri olan

4 hâne, 2 hisseli arazi ve mezraalar ile

hayvan.

Lala Mustafa Pafla ayr›ca flu hay›rl›

çal›flmalarda yapm›flt›r. 

• Tebriz Kap›s›’ndan giden yol üzerin-

de tamire muhtaç üç lüleli çeflmenin

ihtiyaç fazlas› olan bir lülesini Mescid

Mahallesi'ndeki Kas›mbey Çeflmesi’ne

getirmifl ve bunun için iki dükkân vak-

fetmifltir. Vâk›f bunun karfl›l›¤›nda ald›-

¤› bir lülelik çeflme suyunu, yapt›rm›fl

oldu¤u caminin avlusunda olan çeflme-

nin suyuna katm›flt›r.

• Mahalle halk›na zarar veren bir f›r›-

n›; befl ev, iki ah›r ve bir abdesthânesi

olan bir hâne haline getirterek vakfet-

mifltir.

• Vâk›f yapt›rm›fl oldu¤u camiye rah-

leleriyle birlikte alt› adet büyük Mus-

haf-› fierif, otuz Cüz’-i fierif, k›rk bir

En’am Cüzü’nü ciltli olarak sand›kla-

r›yla birlikte vakfetmifltir. Ayr›ca iki ba-

k›r, bir pirinç ve dört k›t’a flamdan, on

dört hal›, iki mihrab seccadesi, yedi

parça mihrabl› kilim vakfetmifltir.

Mustafa Pafla, hayvanlar› da unut-

mam›fl, onlar›n su içmeleri için su

oluklar› yapt›rm›flt›r.

Vakfedenin flartlar›:
* Vakfedilen eflyadan eskiyenler ve

zâyi olanlar›n yerine yenilerinin al›n-

mas›.

* Vakf›n mütevellisine gümüfl Os-

manl› paras› olarak günde on dirhem

verilmesi.

* Cuma günleri vaaz eden vâize her

gün on dirhem verilip özürsüz olarak

vaaz etmezse o haftan›n paras› veril-

mez. Bir ay özürsüz vazifeyi terk eder-

se azlolunup baflkas› tayin edilir.

* Hatip olan kimseye günde befl dir-

hem verilir.

* Münâvebe suretiyle imaml›k yapan

iki imam›n her birine günde üçer dir-

hem verilir.

* Mektepte muallim olan kimseye

günde üç dirhem, kalfaya bir dirhem,

ser-mahfel olan kimseye Cuma günü

Kur’ân-› Kerîm okumak için her gün iki

dirhem verilir. Dört hâf›za günde birer
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dirhem verilir.

* ‹ki adet müezzine günde alt› dirhem

verilir.

* Müezzin yard›mc›lar›na günde ya-

r›mflar dirhem verilir.

* Muarrif olan kimseye her gün iki

dirhem veril.

* Ehl-i Kur’an’dan otuz kifliye her gün

toplam 46,5 dirhem verilir. Bu otuz ki-

fliden ser-mahfile günde 2, noktac›ya

2,5, di¤erlerine de birer buçuk dirhem

verilir. 

* Bu otuz kifliye onbir kifli eklenip her

Cuma En’am Suresi okurlar. Bunlara

da ayda onar dirhem verilir.

* Sabah namaz›ndan sonra her gün

Yâsin okuyana her gün bir dirhem veri-

lir. 

* Ö¤le namaz›ndan sonra Kur’ân oku-

yup senede bir hatim indirene her gün

bir dirhem verilir.

* ‹kindi namaz›ndan sonra Amme ve

‹zâ Câe surelerini okuyana günde iki

dirhem verilir. 

* Yats› namaz›ndan sonra Tebârake

suresini okuyan iki imama da ayr›ca

günde yar›mflar dirhem verilir.

* Sâlihlerden ikindi namaz›ndan son-

ra câmide tesbihâtta bulunan on iki ki-

flinin reisine iki,di¤erlerine birer olmak

üzere günde on üç dirhem verilir.

* Vakf›n kâtibine her gün üç dirhem

verilir. 

* ‹ki adet câbiye günde befl dirhem

verilir. Caminin bir adet ferrafl›na her

gün üç dirhem, ç›ra¤›na bir dirhem ve-

rilir.

* Kandilci ve bevvaba günde üç dir-

hem, ç›ra¤›na her gün bir dirhem,

* Meremmetçiye günde iki dirhem,

dülgere günde bir dirhem verilir.

* Câmiin kandil ve tamir levâz›m› için

günde üç dirhem, buhur için günde ya-

r›m dirhem, balmumu paras› için ise

her sene on alt›n dinar tahsis edilmifl-

tir.

* Temizlikçi için günde iki dirhem ve-

rilir.

* Hâkim vakf›n ifllerini kontrol için

gerekli hizmeti yapar ve karfl›l›¤›nda

senelik 200 dirhem al›r.

* Kad›n›n huzurunda yazan kâtip ise

bu ifl için 100 dirhem al›r.

* Vakfiyede geçen dirhemden maksat

Osmanl› dirhemidir ki, Türkçe'de ona

"Osmanl› akçesi" denir.

* Vâk›f; vâiz, hatip, imam, mekteb ho-

calar› vs. vazifeliler hakk›nda da flartlar

koymufl ve bunlar› kayda ba¤lam›flt›r.

Ayr›ca vazifesini yapmayan veya kötüye

kullananlar hakk›nda bedduâda bulun-

mufltur.    

fiAM VAKF‹YES‹
Buradaki vak›flar›n bir k›sm› as›l,

bir k›sm› mülhak (sonradan eklenen)

vak›flar olup bunlar› flu flekilde özetli-

yebiliriz.

fiam’da
5 köy, 3 hisseli köy, 1 su kayna¤›,1

hamam, 2 bahçe, 4 hisseli bahçe, 3

parça arazi, 2 mezraa, 1 hisseli de¤ir-

men. 

fia’ra da
7 köy, 3 hisseli köy, 3 mezraa, 4

hisseli mezraa, 4 bahçe, 2 de¤irmen, 2

hisseli de¤irmen.

fiam’a Ba¤l› 
Havle’de
2 köy, 1 mezraa, 1 hisseli mezraa.

Vâdiül-acem’de
1 köy, 1 hisseliköy, 1 hisseli de¤ir-

men, ve mezraa

Darani’de;
17 k›t’a arazi, 1 hisseli arazi, 1 mezraa

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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fiam D›fl›nda;
• Bir yeni han (Vakfeden taraf›ndan

Ayn-› Ali Mahallesi'nde infla edilmifltir.)

• Bir çarfl› (Ayn-› Ali Mahallesi'nde

olup mahzen ve dükkânlar›n toplam› 70

tir.)

20 dükkânl› bir çarfl› (El-Müeyyediy-

ye Mahallesi).

19 boya dükkân›, 10 dükkânl› ve 11

mahzenli bir küçük çarfl›, 3 bahçe, 1

de¤irmen, 1 hisseli ba¤, 1 hisseli han, 1

büyük hamam (Vakfeden taraf›ndan in-

fla edilmifltir.), 59 dükkân, 2 k›t’â

hücreli arazi.

Gavta-i  fiam’da
3 mezraa, 1 hisseli mezraa 2 köy, 1

hisseli köy, 3 bahçe ve tarlalar.

Ceydur Benikilâb, Cülan ve 
Ba’albek’te

9 köy, 3 hisseli köy, 7 mezraa, 7 his-

seli mezraa, 2 de¤irmen, 1 bahçe

Beyrut, Trablus ve Cebele’de
2 köy, 4 hisseli köy, 4 mezraa, 1 hisseli

mezraa, 5 de¤irmen, 3 hisseli de¤ir-

men, 3 zeytin bahçesi, 34 hisseli zeytin

bahçesi, 1hisseli bahçe ve çeflitli a¤aç-

lar.

Humus, Gazze, Sayda ve fiüf ‹bn-i
Ma’an’da

1 hamam, (Gazze), 2 dükkan, 1 köy,

8 tarla, 1 ba¤, 4 mezraa, 40 hisseli

mezraa, 2 hisseli bahçe

Cezin, ‹klim Harnûbe, ‹klim
Tüffâh ve Safed’de

8 köy, 10 hisseliköy, 26 mezraa, 15

hisseli mezraa, 2 hamam (‹klim Tüf-

fah), 1 hisseli ba¤, 14 de¤irmen, 7 zey-

tin bahçesi, 4 hisseli zeytin bahçesi, 1

bahçe, 1 ah›, zeytin mengeneleri ve

zeytin a¤açlar›. 

Nablus’ta;
34 dükkan, 1 mahzen, 2 f›r›n, 1 kahve-

hane, 1 at de¤irmeni, 1 de¤irmen, 1

han, 1 hamam, 20 ev, 2 oda

Konya’da;
9 de¤irmen, 5 köy, 5 hisseli köy, 1

dükkan, 1 arsa (‹p e¤ip büken esnaf için

ayr›lm›flt›r), 2 arazi, 7 küçük, 2 normal

ev, 1 kervansaray ve araziler.

Ay›ntab’da;
• ‹ki hamam (Tüffâhiye ve Büyük Ha-

mam), Amud mahallesinde 79 odas›, 1

mescidi, 5 tuvaleti ve bir kantar› olan

bir han, 22 dükkan, 26 dükkanl› eskici

pazar›, Küçük bedesten (15 dükkanl›),

Büyük bedesten (34 dükkanl›), Bedes-

ten 32 dükkanl›, Çarfl› (15 dükkanl›), 1

boyahane (Kumafl boyamak için kulla-

n›lan bir dükkand›r.), Uzunçarfl›’da bo-

yahane olarak kullan›lan 4 ev, 5 ev, ‹ki

de¤irmen, 1 bahçe, 6 evi, arazi ve

bahçeleri olan 1 hâne, 1 ah›r.

Sivrihisar’da;
4 de¤irmen, 1 tarla ve yoncal›k

Kilis’te;
1 sulak arazi, 1 de¤irmen

Turgut’da;
1 de¤irmen

Kasun’da;
1 de¤irmen

Mihalicc›k’ta;
Bir deynekhane, iki de¤irmen

Honaz’da;
1 de¤irmen

Yeniflehir ’de;
Bir çayl›k

Kayseri’de;
‹ki de¤irmen, 1 hisseli köy, ‹ki han, 6

dükkan, 1 ah›r ve tuvaletler.

Tokat’ta;
1 hisseli köy, 1 arazi, 1 de¤irmen, 1

mektep ve 1 sebil

Ilg›n Kasabas›’nda;
1 câmi, 1 imâret, 2 han, 1 mektep, 1
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f›r›n, 1 mutfak (matbah), 1 tuvalet, 1

odunluk, 2 ah›r, 1 tâbhâne (fakirlerin

bar›nd›¤› yer, tavhâne), 1 kütüphane, 1

çarfl› (ad› kapal›çarfl› olup içinde 25

dükkân vard›r.)

Lala Mustafa Pafla ‘n›n han›m› Fât›-

ma Hatun’un fiam'da yapt›rm›fl oldu¤u

vak›flar› ile ilgili Vak›flar Genel Müdür-

lü¤ü Arflivi(VGMA) 747 numaral› defte-

rin 304. sahife 221. s›ras›nda kay›tl›

vakfiyesi 974 tarihli olup Arapçad›r. Bu-

nun Türkçe tercemesi 2134 numaral›

defterde kay›tl›d›r.

Vakfedenin fiartlar›;
• Evkaf›n tamam›na sa¤lam fikir ve

düflünceli bir kimse mütevelli olmal›-

d›r. Lala Mustafa Pafla sa¤ oldu¤u

müddetçe bu vazifeyi (tevliyeti) kendine

flart etmifl, kendinden sonra ise nesli

kesilinceye kadar çocuklar›na b›rak-

m›flt›r, 

• Evkaf›n gelirinden tevliyet hakk›

olarak her gün 200 dirhem gümüfl para

al›r. Ömrü boyunca alaca¤› bu paray›

vefat›ndan sonra 100 dirhemi kendi ço-

cuklar› aras›nda taksim olunur. Sonra

bu durum torunlara ve sadece erkekle-

re verilmek üzere daha afla¤› nesillere

ulafl›r. Di¤er 100 dirhem kendisinin ve-

fat›ndan sonra neslinden gelenlerden

mütevellili¤e ehil olanlara her gün ve-

rilir.

• Mütevelli olan, vakf›n hizmetindeki

ehil olanlar› b›rak›p di¤erlerini azleder.

Sülalesinden olan k›zlara her gün ev-

kaf›n gelirinden 50 dirhem ayr›l›r. Bun-

lar›n da sülalesinden kimse kalmazsa

o zaman tevliyet, âzatl›lar›n›n en ehi-

line geçer. Sonra onlar›n evlatlar› da

son bulunca fiam hakimi kimi münasip

görürse o mütevelli olur.

• Vâk›f befl câbi tayin etmifltir. Bun-

lardan birincisine 15 dirhem, geriye ka-

lan dört câbinin her birine de alt›flar

dirhem verilir.

• Güzel sesli zâhid bir kimse câmiye

hatip olup vaaz eder Vâizin hangi mez-

hepten oldu¤u önemli olmay›p kendisi-

ne sekiz dirhem verilir. Câmiye tayin

edilen iki imam münavebeli olarak va-

zife yaparlar. Her ikisine befler dirhem

verilir. 

• Cuma günü Kur’an okuyan haf›zlar-

dan sermahfil olana üç dirhem, camide

cüz okuyanlar›n reisine üç dirhem veri-

lir. E¤er münasip biri ç›kmazsa bu va-

zifeler de hatibe verilir.

KIBRIS VAKF‹YES‹
Lefkofla’da;

Toplam 14559,5 dönüm tarla, iki

k›t‘a  tarla ve bir parça tarla, 3426 dö-

nüm k›taât, 166,5 dönüm bahçe, 50 dö-

nüm zeytin bahçesi ve üç adet bahçe,

588 dönüm arazi, 8,5 dönüm hâli arazi

ve iki k›t‘a hâli arazi, 35 dönüm muhte-

lif arazi, 1878,5 dönüm mezraa, 97 hâ-

ne, 36 de¤irmen (mezraa, bahçe ve

bostanlar› ile birlikte), 9093 zeytin, 11

incir a¤ac›, 351 çeflitli a¤aç ve badem

a¤açlar›, 2 dolap , 2 mâ-i cârî (akarsu),

2 f›r›n, 4 dükkân, bir k›t‘a mülk menzil,

bir menzil, bir parça bostan yeri, Bir

hamam (Kilise’den çevrilmifl camiye

vakfedilmifltir.), bir çiftlik  (330 dönüm

k›taât›, 880 dönüm arazisi, 600 zeytin

a¤ac› ve 24 hânesi ile), meyveli ve mey-

vesiz a¤açlar, binalar, mâ-i cârîler, ha-

rabe yerler ve ev yerleri, su haklar›,

mezraalar, bahçeler.

Omorfo’da;
597 dönüm arazi, 427 zeytin a¤ac›,

23 hâne, 36 harrup(harnup, keçi boynu-

zu) a¤ac›, 95 muhtelif a¤aç, 1 havuz.
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Girinye’de;
8 de¤irmen,  2 hâne, 25,5 dönüm

bahçe, 1 çiftlik(3778,5 dönüm arazisi

ile), 178 dönüm ve bir parça tarla, 735

zeytin, 21 incir a¤ac›. 5 a¤açkavunu ve

24 muhtelif a¤aç, Sahilden vadiye, ora-

dan da¤a ve da¤dan denize kadar ba¤-

lar›, mâ-i cârîsi, binalar›, meyveli ve

meyvesiz a¤açlar› ile birlikte uzanan

mezraa ve arazi.

Piskopi’de;
12 de¤irmen.

Lefke’de;
26 dönüm arazi, 4 de¤irmen, 1 mez-

raa (içinde bir dönüm bahçe), 1 menzil,

30 hâne.

Magosa’da;
1- 6 menzil, 31 mahzen, 1 sarn›ç, 2

mâ-icârî, 2 f›r›n, 20 dükkân, 1 büyük

dükkân(20 odal›), 1 han (20 dükkânl›),

2000 dönüm mezraa, 1 Mezraa (k›fll›k

ve yazl›k koyun a¤›l›, otla¤›, suyu, har-

man yerleri, büyük ve küçükbafl hay-

vanlar› ile), 4 dönüm  bahçe, 1 hurma,

iki dut a¤ac›, 13 hâne, 1 hamam 1 mes-

cid, 2 de¤irmen, 1 taflköprü, 2 ah›r, 1

parça bahçe.

Tuzla’da;
3494 dönüm arazi (sular›, mand›ra-

s›, otla¤›, harman yerleri, a¤açlar›, ev-

leri, mâ-i cârîleri ve müfltemilât› ile),

Bir k›t‘a mezraa, 2 hâne, 2 de¤irmen,

46 zeytin a¤ac›, 5 muhtelif a¤aç.

Pendaya’da;
3 dönüm bahçe (6 zeytin, 7 incir

a¤ac› ile).

SONUÇ
Lala Mustafa Pafla’n›n hayat›nda fe-

tihler ile vak›f eserleri önemli bir yer

tutmaktad›r. Mustafa Pafla, vazifeli bu-

lundu¤u yerlerin ço¤unda güzel hay›r

eserleri yapt›rm›fl ve bu hay›r yar›fl›nda

zevcesi Fât›ma Han›m onu yaln›z b›rak-

mam›flt›r.

Erzurum, fiam ve K›br›s vakfiyelerini

inceledi¤imizde “Yaratan’dan dolay› ya-

rat›lana hizmet etme” düflüncesinin

mahsulü olan ve genifl bir alan› kapla-

m›fl bulunan eserlerle karfl›laflmakta-

y›z. Vak›f mallar›n›n korunmas› hakk›n-

da ‹slâm’da kesin emirler bulundu¤un-

dan ve vakfeden taraf›ndan gerekli ted-

birler al›nd›¤›ndan bu eserlerin ömrü

uzun olmufltur.

Lala Mustafa Pafla’n›n evkaf›ndan olup

günümüze kadar ulaflan eserler hiz-

metlerini sürdürmekte ve vakfedenin

hay›r defterinin aç›k kalmas›na sebep

olmaktad›r. Yurdumuzu nâdide eser-

lerle donatan ve vak›f eserlerinin ko-

runmas›nda son derece titiz davranan

ecdad›m›za lây›k olmak istiyorsak bu

eserlerin ayakta kalmas› için gayret

sarfetmeliyiz.
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c. Belediye

5. Evkaf

a-Vakfiyeler

6. Y›ld›z
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‹DR‹S  KÖfiKÜNDE  ÇOLAK

HASAN  TEKKES‹ ve BÂL‹ BABA

SORUNU  

(P‹YER LOT‹-EYÜP)

Ahmet Bilgin TURNALI

‹stanbul-Eyüb’de, annesinin babas› Zekâi Dede Efendi-zâde Hâf›z Ahmed Efendi’nin(Ahmed
‹lhâmi Irsoy), Kurukavak Caddesi (flimdi Halit Pafla Caddesi) üzerinde 84 numaral› konak
yavrusu ahflap evinde do¤du. An›larla dolu bu eski evin atmosferinden,küçük yafllar›ndan
itibaren etkilenerek ilk tarih ve eski eser koruma hobilerini edindi. Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Sanayi Bakanl›¤› Müfettiflli¤i
yapt›. 1968-69 y›llar›nda Turizm Bakanl›¤›nca aç›lan ülke çap›nda Profesyonel Tercüman
Rehber kursuna da girerek, Sanat Tarihi konular›nda ders veren Prof.Dr.Semavi Eyice ile
(8) ay bu kursta, daha sonra da ‹stanbul kentinin tarihi topo¤rafyas› üzerine ayn› hocan›n

yönetiminde merhum Kemal Elker ve merhum fiinasi Akbatu gibi uzmanlarla birlikte y›llar-
ca çal›flt›. ‹.T.Ü. Mimari Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü üyesi olarak, Prof. Dr. Do¤an

Kuban’ın izin belgesi sayesinde adı geçen mesai arkadafllarıyla birlikte “‹stanbul Tekkeleri”
konusunda uzun seneler arafltırma, inceleme ve arazi tetkiklerinde bulundu. Bütün bu
konularla ilgili olarak, Vakıflar Dergisi, Türk Dünyası Arafltırmaları Dergisi, Arkeoloji ve
Sanat Dergisi, T. Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, vb. günlük gazetelerde birçok
makalesi yayınlanmıfltır. Halen Ege Holding Anonim fiirketi’nin Genel Sekreteri olarak

çalıflmaktadır. Bizans Sanat Tarihçisi Esin Turnalı ile evli olup fiamil Turnalı adında bir o¤lu
vardır.
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Konuya girmeden,sadece ve sade-
ce,maziye intikal etmifl bir irfan  zevki-
nin ,mümkün oldu¤unca bilimsel ola-
rak incelenmesinden baflka bir amac›
olmayan tekke araflt›rmalar›m›z›n ne-
rede ve nas›l bafllad›¤› hakk›nda birkaç
söz söylemek ihtiyac› duyuyoruz. 

‹stanbul Vak›flar Baflmüdürlü-
¤ü’nün Eski Eserler Uzman› ve Vak›f
Müzeleri fiefi merhum Kemal Elker ile
birlikte,de¤erli hocam›z Prof. Dr. Se-
mavi Eyice’nin  “‹stanbul’da kiliseden
çevrilen ,yerleri flüpheli baz› câmi ve
mescidler” konusunda bize verdi¤i gö-
rev için , 1971-73 y›llar› zarf›nda hem
yabanc› ve hem de Osmanl› kaynaklar›
arac›l›¤› ile ayr›nt›l› bir çal›flma yap-
m›flt›k. Bu çal›flma s›ras›nda ,zorunlu
olarak flehrin Bizans ve Osmanl› dö-
nemlerindeki tarihî topo¤rafyas› üze-
rinde de derinleflme ihtiyac› duyuldu. O
zamana kadar hiç araflt›r›lmam›fl Evkaf
Listeleri, Mebânî-i Hayrîyye ‹daresi
belgeleri, Hayrat Sicil Kay›tlar›, eski
Tapu ve Rugan-› zeyd Defterleri,eski
haritalar, v.b. ile birlikte biyografik ve
bibliyografik Osmanl› kaynaklar› olabil-
di¤ince tarand›.

Y›llar ilerledikçe bu amatör ruhlu
kadroya yeni isimler eklendi. 1976 y›l›-
na gelindi¤inde, ‹stanbul’un eski eser-
leri ve özellikle Osmanl› Hamamlar›
üzerinde çok de¤erli bir arflive sahip
merhum fiinasi Akbatu (maalesef vefa-
t›,hemen-hemen haz›r olan Hamamlar
kitab›n›n bas›lmas›n› engellemifltir),
Bizans Sanat Tarihçisi Esin Yücel (Tur-
nal›) ve ‹zmir Rehberler Odas› (‹ZRO)
eski baflkan› Dündar Ozar’›n kat›l›m›yla
ekibimiz befl kifliye yükselmiflti.

Bu s›ralarda ortaya at›lan bir fi-
kir,birdenbire ekibe yeni bir ivme ka-
zand›rd›: Münderis olmufl (tamamen
ortadan kalkm›fl) , flekli tamamen de-
¤iflmifl,medrese görünümünde olmak-

la beraber bir zamanlar dershane-
mescidlerinde tarikat faaliyetini sür-
dürmüfl eski tekkeler hakk›nda ,yer
tesbiti dahil olmak üzere mümkün ola-
bildi¤i kadar bilgi toplamak. Bu s›rada
da ömür çizgilerini tamamlamak üzere
bulunan son fleyhlere ve o tekkelerle
ilgisi olan yafll› kimselere baflvurmak.

2 A¤ustos 1976 tarihinde ,üyesi bu-
lundu¤umuz ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi – Mimarl›k Fakültesi – Mimarî Ta-
rihi ve Restorasyon Enstitüsü Baflkan-
l›¤›ndan afla¤›daki talepte bulunduk.

2 A¤ustos 1976
‹stanbul ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi
Mimarî Tarihi ve Restorasyon
Enstitüsü Baflkanl›¤›na
Taksim/fiehir

1925 y›l›nda yasa gere¤i kapat›larak
eski kültür ve irfan zevkimizin an›lar›na
kar›flan ‹stanbul Tekkeleri, Vak›flar ve
özel kiflilerin elinde kalmalar› durumu
de¤ifltirmeksizin, k›sa say›labilecek bir
süre içinde harap olmufl veya ortadan
kalkm›fllard›r.

Bugün,son fleyhlerin ancak birkaç›
hayatta olup;onlar› tan›yan ve hattâ
tekkelerin yerini bilen insanlar da ya-
vafl-yavafl gözlerini kapamaktad›rlar.
Diyebiliriz ki,tarihî topo¤rafya çal›flma-
s› noktas›ndan, hemen-hemen “imkân-
s›z” ›n s›n›r›na eriflmifl durumday›z.

fiimdiye kadar yay›nlanmam›fl ve
gözden kaçm›fl birkaç risale,esâmi lis-
teleri, defterler, yaflayanlar›n ifadeleri
ve birçok haritalar yard›m› ile, bir süre-
dir Enstitümüz üyelerinden Say›n fiina-
si Akbatu ile yürütülen bir çal›flmada,
sur içi ve d›fl› ‹stanbul,Bilâd-› Selâse ve
Bo¤az Tekkelerinin envanteri ve orta-
dan kalkm›fllar hakk›nda da tarihî to-
po¤rafya tesbitleri amaçlanm›flt›r.

Bu nedenle; resmî ve özel kütüpha-
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neler,camiler,mescidler,arflivler, Va-
k›flar ‹daresi ve di¤er ilgili kurulufllar-
la, bazen mütevelli,malîk veya kirac›la-
r›ndan izin al›narak girmek zorunda ol-
du¤umuz özel mülklere, kap›da   ve ça-
l›flma s›ras›nda gösterilmek üzere re-
simli bir araflt›rma belgesi  verilmesini
sayg› ile dilerim.

A. Bilgin TURNALI
Enstitü Üyesi

‹ste¤imizi olumlu karfl›layan  Ensti-
tü, biri k›ymetli hocam›z Baflkan Prof.
Dr. Do¤an Kuban, di¤eri Enstitü Genel

S e k r e t e r i
Kâni Kuzu-
cular imza-
lar› ile iki
araflt ›rma
belgesi ç›-
karmak ne-
zaket inde
b u l u n d u .
(Resim: 1-
2) Çal›flma-
lar›m›z he-
nüz bir ki-
tap formu-
na ulafla-
madan iki

de¤erli üyemizi (Kemal Elker ve fiinasi
Akbatu) kaybettik. Baflka bir arkadafl›-
m›z ‹zmir’e yerleflti. Bununla beraber,
vard›¤›m›z bir k›s›m sonuçlar›, Vak›flar
Dergisi, Türk Dünyas› Araflt›rmalar›
Dergisi, Arkeoloji ve Sanat Dergisi,
Tercüman ‹stanbul Kültür ve Sanat An-
siklopedisi, T.D.V. ‹slâm Ansiklopedisi,
T.Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni
ve çeflitli günlük gazetelerde yay›mla-
mak f›rsat›n› bulduk. Eyüp Belediye-
si’nin övgüye lây›k çal›flmalar› ile ger-
çekleflen y›ll›k Eyüp Sempozyumlar› ki-
taplar›nda ise (9 ve 10) bu ikinci tebli¤i-
miz olmaktad›r.

Ciddi ve kapsaml› araflt›rmalar›n
ürünü olan birçok bilimsel kitap ve ma-
kalelerde bu çal›flmalar›m›za at›flar
yap›lmas›, gayretlerimizin bofla gitme-
di¤ini bize göstererek flevk ve heyeca-
n›m›z› artt›rmaktad›r. At›f yapmayanla-
r›n ço¤u ise,araflt›rma yapma zahmeti-
ne girmeden kolayca araflt›rmac› s›fat›-
n› yüklenenlerdir. 

Bu arada, bütün tekkelerin ayin icra
ettikleri mekânlara, hem de yanl›fl im-
la ile sema¤hane (!?) diyenler, Vak›flar
Dergisi . Ankara 1984,S., 18’deki uyar›-

c› makalemizden sonra,
Mevlevilerde: Sema’hâne
Bektaflilerde : Meydan Odas›,
Di¤er Tekkelerde : Tevhidhâne

deyimlerini kullanmaya bafllam›fllar-
d›r.

‹rflada ehil  bulunan (=ayd›nlat-
ma,ö¤retim ve piflirmeye kudreti olan)
bir zâta  evinde, bir türbenin içinde , bir
medrese formundaki yap›n›n dershane
mescidinde v.b.meflihat (=fleyhlik) vaz’›
(= fleyhli¤ine izin verilmesi)  suretiyle
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Resim1: Prof. Dr. Do-
¤an Kuban’›n verdi¤i
Araflt›rma Belgesi
(MTRE),

Resim2: MTRE Genel Sekreteri Kâni Kuzucular’›n
verdi¤i Araflt›rma Belgesi,
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meydana ç›kan; hâne-tekke, türbe-tek-
ke, dershâne-tekke gibi terimlerle,
tevhidhâneye bitiflik, genelde bir par-
makl›kla ayr›lan sandukalar›n bulun-
du¤u mekâna “türbeli tevhidhâne”
denmesi gibi ifâdeler hep bizim uyar›-
lar›m›zla yer kazanm›fl,ancak yi-
ne,isimlerimizden bahsetmek bir tabu
haline getirilmifltir.
Bir câmi’de vakfiye gere¤i imâmet
(=imaml›k), meflihat (=fleyhlik)  ile bir-
lefltirilebiliyordu.

ÇOLAK   HASAN  
TEKKES‹’ nin  Yeri

Araflt›r›c› bir gözle yeri görmeden
yap›lan masa bafl› aktarmalar›, ço¤u
zaman yetersiz memurlara düzenletti-
rilen evkaf listeleri, hele 30 Kas›m 1341
(M. 1925) tarihli ve 677 say›l› Kanun’la
kapat›lan tekkelerin tam o s›rada yap›-
lan çalakalem envanteri, çevredeki
halk›n uydurmalar› ve  yak›flt›rmalar›;
bu tekkenin hem yeri , hem de ismi
hakk›nda birçok eski ve yeni yazar› tu-
zaklara  ve yanl›fllara sürükleyen bir
problem yuma¤› oluflturmufltur. Ayr›n-
t›lara girmeden ifade edelim ki , yak›n
çevrede (üç) Hasan ve (iki) ‹dris belir-
mifl ve bunlar›n birbirlerinden özenle
ayr›lmas› için y›llarca süren  gayretler
gerekmifltir. Bu kar›fl›kl›klar› afla¤›daki
bölümlere b›rakarak ,önce en eski tek-
ke esâmi listelerinden bafllay›p , Çolak
Hasan Efendi Dergâh›’n›n geçirdi¤i saf-
halar› görelim. Tekkelerin tarikatlara
göre s›n›fland›r›lmas›n›n çok yanl›fl ol-
du¤u  (örnek: ‹slâm Ans.,53. ABC
.cüz,‹stanbul 1967), art›k belirlenmifl-
tir. Çünkü baz› tekkelerin  s›k-s›k tari-
kat de¤ifltirdi¤i bir gerçek olarak orta-
ya ç›kmakla beraber, “fieyh Türlü” mi-
salinde oldu¤u gibi, ayn› tekkede bir-
den fazla tarikat zikri icra edildi¤i de
anlafl›lmaktad›r.

Bir zamanlar iflbirli¤i yapt›¤›m›z
dost Atillâ Çetin’in Baflbakanl›k Arfli-
vinde buldu¤u, 1 Muharrem 1199 (1784)
tarihli Sultan I. Abdülhamid’e ait  çok
k›ymetli Atiyye-i Seniyye Defterini de
müsaadeleriyle bir an buraya dahil
edersek, ondört adet tekke kayna¤›n›,
y›llarca önce Vak›flar Dergisi’nin 18 in-
ci say›s›nda ( Ankara 1984, s.141-163)
ilim âlemine ilk defa sunmufltuk. Liste-
leri s›ralarken , bunlar›n yan›na
(BT/EY) kayd› koyaca¤›z. Bu kay›t, oku-
yucuya  an›lan Vak›flar Dergisinde bü-
tün detaylar› bulabilece¤ini ifade ede-
cektir.

Son y›llarda birdenbire zûhur eden
birçok tekke araflt›r›c›s›, bu sunumuz-
dan hiç söz açmadan, kayna¤› kendi
tesbit etmifl gibi ortaya ç›km›fl ve baflka
baz› araflt›rmac› s›fat›n› tak›nm›fllar da,
yine bizden bahsetmeden ikincil yaz›la-
ra at›f yapmakta bulunmufllard›r. (Ayr›-
ca yak›nmalar›m›z için bkz. A.Bilgin
Turnal›- Esin Yücel,‹st.’da az bilinen
Baz› Tekkeler, Türk Dünyas› Araflt›r-
malar› Dergisi, ‹st. fiubat 1991,
S.70,s.177-191, Girifl ve özellikle dip
notlar›.) Bunlar›n içinden ,bir örnek
olarak, bizi çok üzen bir  makaleye de-
¤inmeden geçemiyece¤iz: (M.. Erol KI-
LIÇ , Yedi Tepeli fiehrin Tekkeleri, ‹s-
tanbul Arma¤an› III, ‹st. 1997,s..259-
274.) Araflt›rma  Görevlisi s›fat›n› yük-
lenmifl olan bu zât›n, bu  konularda Va-
k›flar  Dergisi gibi de¤erli bir yay›n›
gözden geçirmemesi  düflünülemez.
Bu tutumu, ya tahammül edilmez bir
nisyan teflebbüsü veya  öncelikten hiç
hofllanmayan  bir bilimsel tedirginlik
nümunesidir. Kendisini hiç tan›mad›¤›-
m›z gibi, onunla bir al›p veremedi¤imiz
de yoktur. Yafl›m›z gere¤i, kendisine iti-
dal ve vefâ  tavsiye ederiz. 

Afla¤›daki tekke listelerinin (13+1)
adedini 1984 y›l›nda ilim âlemine sun-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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mufl oluyoruz  ki, bu genelde % 70 ora-
n›na eflitlenir

(BT/EY)1- H.1199 (M.1784) tarihli
Atiyye-i Seniyye Defteri, A. Çetin, Vak›f-
lar Dergisi, Ank. 1981, S.XIII,s.583- 590
(Baflbakanl›k Arflivi ,D.BfiM. 1208.11.13
tarihli vesika) : “‹dris Köflkünde Çolak
Hasan Efendi Tekkesi”. Tarikat belirtil-
memifltir.

(BT/EY)2- Takriben H.1218-1219
(M.1803-1804) senelerinde tanzim edil-
mifl, ‹stanbul Tekkeleri Listesi. Beyaz›d
Bel. Küt., flimdi Atatürk Kitapl›¤›/ Tak-
sim, Mektupçu O.Nuri Ergin yazmalar›,
No.1825. Bu semtlere göre m›nt›kavî
düzenlenmifl listede tekkemiz buluna-
mam›flt›r.

3- M.1823’lerde ( H.1238-39 ? ) yaz›ld›-
¤› tahmin edilen müellifi meçhul k›smî
bir liste (Keçecizâde !? ).1

(BT/EY)4- 21 Zilhicce 1249 (M.1834)
günü, II. Mahmud’un k›z› Sâliha Sultan
ile Halil R›f’at Pafla’n›n dü¤ünü müna-
sebetiyle tanzim olunan Davetliler Def-
teri içindeki Meflâyih ve Tekkeleri.2 ‹st.
Üniv. Merkez Küt.’ne mülhak ‹bnüle-
min Mahmud Kemal (‹nal) Bey Yazma-
lar›, No.2802 (mensur). “‹dris Köflkün-
de Balmumcu-zâde Eflfleyh Râflid
Efendi / Nakflî “ Balmumcu ad› ,‹dris
Köflkü Caddesi’ni Karya¤d› Soka¤›na
ba¤l›yan ve Piyer Loti kahvesi önünde
biten k›sac›k Balmumcu Soka¤› ile bir-
leflmekte ve tekkenin Balmumcu ailesi
ile birlikte Halvetîyye’den Nakflbendîli-
¤e geçti¤i anlafl›lmaktad›r.

(BT/EY)5- H.1256 (Cemâziyülevvel,
M.1840) tarihli (18) sayfal›k bir risâle-
dir. “Asitâne-i Aliyye’de ve Bilâd-› Selâ-
se’de kâin el’an mevcûd ve muhterik

olmufl tekkelerin isim ve flöhretleri ve
mukabele-i flerîfe günleri beyan olu-
nur.” bafll›kl›d›r. Matbaa-i Dârü’l-Sal-
tanat-› Seniyye’de bas›lm›flt›r. Tekkeler
Cuma gününden bafllamak üzere mu-
kabele günlerine göre s›ralanm›fllar-
d›r. (Beyaz›d Bel. Küt.- flimdi Taksim/
Atatürk Kitap. K.730; ‹st.Üniv. Merkez
Küt. Y›ld›z Kitaplar›, No. 89543, deri
ciltli ve Sultan II. Abdülhamid’in tu¤ra-
s›n› hâvidir; Galata Mevlevihânesi Ki-
tapl›¤›, No. 529.)

Tekkemiz, bu risâlede “Cuma günü”
bafll›¤› alt›nda ve 43 ncü s›rada “Halve-
tîyye’den Çolak Hasan Efendi Tekkesi
der ‹dris Köflkü” fleklinde yer almakta-
d›r. Halbuki (6) y›l önceki 1249 tarihli
yazmada yukar›da (bkz. yukar›da No.4)
Nakflbendîyye’ye geçti¤i belirtilen tek-
ke’nin hâlâ Halvetîyye’den olarak gös-
terilmesi  insan› flafl›rtmakta ve yeterli
güncellemenin yap›lmad›¤› kan›s›n›
güçlendirmektedir. Mustafa KARA,
Tekkeler ve Zâviyeler, ‹st. 1980, 2.Bas-
k›, s.426’da, H.1256 risalesinden ayn›
tekkeyi, ayn› flekilde kopya etmifltir.

2 Zilhicce 1241 (M.1826) târihinde
Topkap› Saray› A¤alar Câmiinde, fiey-
hülislâm Kad›-zâde Tâhir Efendi riyâ-
setinde, Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lma-
s›na dair verilen karar›n toplant›s›na
ifltirak eden meflâyih aras›nda  “Eyüb
‹dris Köflkü Tekkesi fieyhi Balmumcu
Mustafa Efendi” say›lmaktad›r. (bura-
da ad› geçen tekke ayn› zamanda Çolak
Hasan Tekkesi’nin nâm-› di¤eridir)3.
Padiflah II. Mahmud’un bu toplant›y›
kafes arkas›ndan takip etti¤i bilinir.
Balmumcu Mustafa Efendi, H.1249 lis-
tesindeki Balmumcu –zâde fieyh  Râflid
Efendi’den bir önceki fleyh olmal›d›r ;
ancak fleyhin ismi Mustafa Râflid de¤il-
se...
(BT/EY)6- Bir önceki risâlenin ayn›
bafll›kl› ve lito bask›l›, tarihsiz,baz›

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

1M.Erol KILIÇ,a.g.m.,s.263,
dip not 10; Süleymaniye Kütüp.
Zühdî Bey Bölümü, No.489’a
at›f yap›l›yor. Ayr›ca B. Tan-
man’›n kaydetti¤i Topkap› Sara-
y› Müzesi Arflivi, No.
E.1772,3333’ te bulunan 161
adet tekke listesinden de dip-
not: 11 de söz aç›l›yor.

2 Hatice AYNUR nâm›ndaki
bir araflt›rmac›, ilim âlemine ilk
defa merhum fiinasi Akba-
tu’nun yard›mlar› ile sundu¤u-
muz bu surnâme  tekke listesi-
ni, ismimizden hiç söz açmadan
Tarih ve Toplum Dergisi, ‹st.
Ocak 1989, S.61,s.30-39’da ya-
y›mlanm›flt›r. Dip notundaki
kaynaklardan biri de , bizim ya-
rarland›¤›m›z 2802 no.lu yaz-
mad›r. Yazar, R.30 Kas›m 1341
(M.1925) tarihli tekkelerin ka-
pat›lmas›na dair  Kanunu da,
nas›l olduysa 1926 senesine ç›-
kar›r! Bu husus, tarih ve takvim
tekabüllerinin, Hicrî-Rûmî ve
Milâdî tarihlerin hiç göz önüne
al›nmad›¤›n› gösterir.

3 Reflad Ekrem KOÇU, Ye-
niçeriler ve Bektâflîlik, Hayat
Târih Mecmuas›, ‹st. Kas›m
1970 say›s›, s.10-14.
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ufak-tefek farklar›tafl›yan bir benzeri
daha vard›r.(Beyaz›d Belediye Kü-
tüp./flimdi Atatürk Kitap.- Taksim,
Mektupçu Osman Nuri Bey (Ergin) Ki-
taplar›, No.2399; 14 sayfa.) 46 nc› s›ra-
da  “Halvetîyye’den Çolak Hasan Efendi
Tekkesi der ‹dris Köflkü, Mukabele gü-
nü Cuma” denilmektedir.

Araflt›rmalar›m›z s›ras›nda, bu
H.1256 serisinin belki de prototipi say›-
labilecek bir mukabele günlü tasnife
daha rastlanm›flt›r. (Süleymaniye Küt.
Yazma Ba¤›fllar, Nuri Arlasez, No.2413;
Melekpafla-zâde Kadri Beyefendi Haz-
retleri taraf›ndan derlenen Hankahnâ-
me, vefat›: 7 Zilkaade 1262, M.1846.) Bu
derlemede, Cuma günü mukabele ya-
p›lan tekkeler aras›nda ve 14 ncü s›ra-
da gayet garip bir dergâha rastlanmak-
tad›r: (Özbek Tekkesi, Nakflbendî, der
civâr-› ‹dris Köflkü.) Bunda bir kar›flt›r-
ma olmas› ihtimali kuvvetlidir.

(BT/EY)7- J.P.Brown, The Darvishes or
Oriental Spiritualism, Londra, Frank
Cass and Company Limited, Bask›: Ha-
arlem, Hollanda, 1968 –Üçüncü bask›,
(önceki bask›lar : 1868 ve 1927 Dip not-
lar› büyük yanl›fllar ihtiva eden bu der-
leme, H.1256 risâlesinden faydalan›la-
rak, 459/483 ncü sayfalar aras›nda,
tekkelerin tarikatlara göre s›ralanm›fl
halini yans›tmaktad›r. Bu tip s›ralama-
n›n hatal› oldu¤unu yukar›da  belirt-
mifltik. “Cholaq Hassan Effendi Takia –
si,at the Idris Kiosk.” The Khalwatis
(Halvetîler bafll›¤› alt›nda, Cuma gü-
nü,s.463.)

(BT/EY)8- Son devir tekkeleri için çok
önemli bir kaynak olan bir liste, Baflba-
kanl›k Arflivinde (Kâmil Kepeci Fihristi,
6290/ 1 numaral› Nüfus Defteri içinde)
oldu¤undan flimdiye kadar pek dikkat

çekmemiflti. Defterin bir yerinde
H.1289 (M.1872-1873) tarihine rastlan›-
yor. Ancak bu, kesin bir tarihlendirme
sonucu vermez. Tahminen H.1288 (M.
1871-1872 ) tarihi de ileri sürülüyor.
Tahrir s›ras›nda dergâhlarda  bulunan
zevât›n vazifeleri, isimleri, baba adla-
r›,do¤um tarihleri ve yerleri, tekkenin
ad› ve tariki ile birlikte detayl› olarak
kaydedilmifl, ama tekkemiz bu kaynak-
ta da bulunamam›flt›r.

(BT/EY)9- K.75 numaras› ile meflhur
olan  Tekke Listesi: Beyaz›d Belediye
Kütüphanesinde (flimdi Taksim Atatürk
Kitapl›¤›) Belediye Yazmalar›: K.75. Es-
ki yerinde iken, üzerinde gayet garip bir
not vard›. “ Okuyucuya verilmez”. Tabib
‹smâil Bey-zâde Kocamustafapaflal›
Ayakl› Kütüphane  Mehmed fiükrî Efen-
di (Zâkir fiükrî Ef.) taraf›ndan kaleme
al›nm›flt›r. Meflrutiyet seneleri baflla-
r›nda vefât etti¤i bildirilen bu zattan
sonra, baflka birilerinin kendi hatlar› ile
ekler yapt›klar›, anlafl›lmaktad›r. Bu
bak›mdan, “Derûn-›  ‹slâmbol’da Han-
kahlar Beyân›ndad›r” diye bafllayan
metinde rastlanan H.1292  (M. 1875)
rakkam› kesin bir tarihlendirme için
yeterli de¤ildir.4

Bu yazman›n ‹stanbul’da bir Kütüp-
hane memuru taraf›ndan yap›lm›fl bir
yeni Türkçe tercümesi, asl› ile do¤ru
dürüst karfl›laflt›r›lmadan ve maalesef
transkripsiyon, anlam,çeviri, ism-i has
ve ba¤lant› yanl›fllar› ile dolu bir halde,
Klaus Kreiser taraf›ndan alelacele Al-
manya’da yay›nlanm›flt›r:(Zâkir fiükrî
Efendi, Mecmua-i Tekâyâ , Freiburg
1980, Islamkundliche Materialen,
Band.6.) 5

Eyüb’de ‹dris Köflkü nam mahalde
Çolak Hasan Efendi Tekkesi fieyhleri

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

4 Karfl. Günay  ve Turgut
KUT, Dergeh-nâme, Varia Tur-
cica IX, Robert ANHEGGER Ar-
ma¤an›, ‹st. 1987, s.226-227.

5 K. 75’in günümüz Türkçe-
sine ikinci  bir çevirisi, mesai
arkadafl›m›z merhum fiinasi
Akbatu  eliyle yap›lm›flt›r:“ ‹s-
tanbul Tekkeleri Silsile-i Meflâ-
yihi, ‹slâm Medeniyeti Dergisi,
‹st. 1980-82, Cild: 4-5,Say›.:4/4,
5/1 ilâ 2.
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K.Kreiser s.51):
I- Çolak fieyh Hasan Efendi, el-

Halvetî,vef. 1185 (M.1771-1772), ‹dris
Köflkü’nde medfundur.

II- fieyh Hâf›z Mehmed R›za Efen-
di, el-Halvetî, ibn-i fleyh Hasan el- Eflell
(Çolak demektir) el-Halvetî, vef.1213
(M.1798-1799).”

(BT/EY)10- Band›rmal›-zâde es-Seyyid
Ahmed Münib-i Üsküdârî taraf›ndan,
tekkelerin âyin günlerine göre düzen-
lenmifl (16) sayfal›k bir risâle olan
“Mecmua-i Tekayâ” eski kaynaklar›n
en tan›nm›fllar›ndand›r. Maarif Nezâre-
ti’nin ruhsat› ile H. 1307 y›l›nda
(M.1889-1890) Âlem Matbaas›nda ba-
s›lm›flt›r. Haz›rlan›fl gayesi,dergâh mu-
hiblerine ziyâret kolayl›¤› sa¤lamak
içindir. Ancak bu risâle, tekkeler uzma-
n› merhûm Cemâleddin Server Revna-
ko¤lu’nun flifâhen s›k-s›k tekrarlad›¤›
gibi,birçok tedâhül ve tekerrürlerle do-
lu olan bir kaynakt›r ve ondan son de-
rece dikkatli ve karfl›laflt›rmal› bir fle-
kilde yararlan›lmas› icap eder.
Eser,eski yaz›ya hâkim olmayanlar›
s›k-s›k tuza¤a düflürebilmifltir.
Esâmi-i Tekâyâ  ve Zevâyâ - Çolak Ha-
san Efendi
Semt-i Meflhûr - Eyüb’de ‹dris Köflkü
kurbinde
Nev-i Tarîk - Nakflî (Cuma günleri)
Elyevm fieyhi - Âkif Efendi  
Mülâhazat - Arsa (hâlinde)

(BT/EY)11- “Bâb-› Âlî Nezâret-i Umûr-
› Dâhiliyye- Sicill-i Nüfus ‹dâre-i Umû-
miyyesi Dersaadet ve Bilâd-› Selâse
Nüfus-› Umûmiyyesine Mahsus ‹statis-
tik Cetveli” içindeki Tekkeler K›sm› , R.
1301 (M.1885). Fâtih Millet (Ali Emîrî
Küt., ‹statistik “‹hsâiyyat” K›sm›.
No.117) ; m›nt›kavî haz›rlanm›flt›r. Bu
listede tekkemize rastlanamamakta-

d›r.

(BT/EY)12- R.1334 (M.1918) târihli ‹s-
tanbul fiehremâneti ‹hsâiyyat Mecmua-
s› içindeki tekkeler k›sm› da sözünü et-
ti¤imiz, yukar›daki cetvelden istifâde
edilerek haz›rlanm›flt›r. Bu liste, baz›
tekke farklar›yla birlikte tarikatlara gö-
re  ayr›lm›fl, birçok yanl›fllarla ve hattâ
imlâ hatâlar› ile dolu olarak düzenlen-
mifltir. Bu kaynakta da tekkemize rast-
lanamam›flt›r.

(BT/EY)13- ‹stanbul Tekkeleri uzman›
merhûm Cemâleddin Server Revna-
ko¤lu’nun (1909-23.9.1968) Tünel ba-
fl›ndaki Galata Mevlevihanesinde mev-
cut , dosya ve zarflardan meydana ge-
len büyük arflivi, k›saca CSR. Çok bü-
yük bir yaz› karakteri ile (Hatt-› Celîl-i
Cemâlî derdik) yaz›lm›fl (bazen bir say-
faya üç cümle) ve araflt›r›c›ya hayli oku-
ma zorlu¤u çektiren bu arflivde, konu-
muzla ilgili iki dosya vard›r : Arfliv A’da
45 No: “Eyüb ‹dris Köflkü” ve Arfliv
B’de 50 no. “Piyer Loti” dosyalar›.

14- Daha yeni kaynaklara geçmeden,
Band›rmal›-zâdenin Mecmua-i Tekâyâ-
s›ndan istifade edilerek haz›rlanm›fl
Yeflil-zâde listesinden (Rehber-i Tekâ-
yâ ) söz açmak gerekiyor6. Ö. Hakan
Özalp’›n bütün övgülerine ra¤men,bu
yazma risâle, tekke esâmî listelerine
pek büyük  bir katk› sa¤layamadan,
kendisinden 29-30 y›l önce yaz›lm›fl
Band›rmal›-zâde’nin “Mecmua-i Tekâ-
yâ” isimli kitab›n› esas alm›fl gibi görü-
nüyor. (karfl. C.S.Revnako¤lu, “Yeflil
‹mam o¤lu Sâlih”,  Tarih-Co¤rafya
Dünyas›, ‹st. 1 May›s 1959, C. I, S.2,
s.104 ve dip not 2 , özellikle s.106.) Bu
listede tekkemiz flöyle kay›tl›d›r (Ali
Emîrî nüshas›,sayfa 79): “Çolak Hasan
Baba Tekkesi, Eyüb-‹dris Köflkün-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

6 Ö. Hakan ÖZALP, Erzu-
rumlu Yeflil-zâde Mehmet Sâlih
Efendi, Erzurum Kitapl›¤›, ‹st.
A¤ustos 1999; ayn› yazar – Ye-
flil-zade Mehmed Sâlih Efendi,
‹st. Büy.fieh.Bel.y., ‹stanbul
Araflt›rmalar›, ‹st. 2000, S:6,
s.105-178. Bu kitap ve makale-
de çok övülen, Birinci Büyük
Meclisi Üyeli¤i s›ras›nda fliddet-
li muhalifli¤i ile tan›nm›fl,Meh-
med Sâlih Efendi’nin “Rehber-i
Tekâyâ”  adl› yazma risâlesi
(‹st. 1337- M.1918-1919), Süley-
maniye Küt. T›rnoval› Böl. 1035
m4 , 56 sayfa –varak- ve “Reh-
ber-i Tekâyâ”    Fâtih Millet (Ali
Emîrî Küt. firy.1338/2, s.68-
113.) Kütüphanesindeki bu yaz-
man›n bir kopyas›, Kütüphane-
nin genç ve de¤erli Müdürü mâ-
nevi k›z›m›z Melek Gençboyac›
sayesinde elimizdedir. M.Erol
K›l›ç’›n, ‹stanbul Arma¤an›, ‹st.
Bfi Bel. y. , ‹st. 1997, “Yedi Te-
peli fiehrin Tekkeleri” makale-
si, s.264 ve dip not :22’deki Sü-
leymaniye Küt. at›flar› yetersiz-
dir, o numaradan Yeflil-zâdenin
baflka bir dîni eseri ç›kar; ayr›ca
M. Sâlih Efendi’nin do¤um tari-
hi M.1877 de¤il M.1874’dür.
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de,mâmur. Tarîki: Nakflî,” Burada dik-
kati çeken  nokta, Band›rmal›-zâde’nin,
“Nakflî Âkif Efendi – Arsa hâlinde”  diye
belirtti¤i dergâh›n “mâmur” görünme-
sidir. Afla¤›da yeterince üzerinde duru-
laca¤› gibi, tekkemizin üçüncü canlan›-
fl› Kadirî tarikat›na ba¤lanmas› saye-
sindedir. Bunun anlam› fludur: Tekke,
eski ahflap polis noktas›n›n karfl›s›nda,
ancak ziyaretçileri karfl›layabilecek ka-
dar büyüklükte ahflap bir dergâh ola-
rak karfl›m›za ç›kt›¤› zaman , art›k
Nakflbendîyye’ye de¤il, Kadirîyye’ye
mensuptu.

Son devir kay›tlar›, eskilerinden da-
ha çok ifli kar›flt›raca¤›ndan, tekkenin
bu noktaya kadar olan fleyhlerini s›ra
ile ve toplu halde görmekte yarar var-
d›r.

15-   Bursa fier’iyye Sicilleri 1186/4 ve
Kâmil Kepecio¤lu – Bursa Kütü¤ü IV/
44’de çok ilginç bir notla karfl›lafl›yoruz
7. ‹stanbul- Eyüb’de fieyh Çolak Hasan
Efendi Tekkesinde yaflayan Dervifl Os-
man Efendi, fleyhinin vefât›ndan (
H.1185) sonra (nota göre H.1186’da)
onun han›m›yla evlenmek istemifl, iste-
¤i reddedilince  tekkeyi yakm›fl ve so-
nunda Bursa’ya sürülmüfltür. Bu garip
olay için, ayr›ca afla¤›daki 17nci s›ra
numaras›na bak›n›z.

16-   Nifl Muhaciri Hac› ‹smail Bey-zâde
Osman Bey, Mecmua-i Cevâmî, ‹st.
1304 (M.1886- 1887) , ise bir pratik der-
leme olup içinde (176) adet tekke var-
d›r. Burada Çolak fieyh Hasan Dergâ-
h›’na rastlanamam›flt›r

17- Günay ve Turgut KUT, Dergeh-nâ-
me, Varia Turcica IX, Robert ANHEG-
GER Arma¤an› (Mèlanges), ‹st. 1987,
s.213-236. (An›lan kaynakta da ad›m›z-
dan hiç söz edilmemektedir.) Bu man-

zume,müellifi Mü’min-zâde (Bursal›)
Ahmed Hasib Efendi’nin (vef.1752-53)
notuna göre, I. Mahmud (1730-1754)
devrindendir. Yüzy›l kadar sonra, Muzi-
ka-i Hümâyun hocalar›ndan Emin
Efendi,Kethüda-zâde (1777-1849) Meh-
med Ârif  Efendi’nin menâk›b›n› topla-
m›fl ve sonuna da Dergeh-nâme’yi ek-
lemifltir. Dergeh-nâme, yap›lan ekle-
melerle 138 beyitten ve 107 adet  tek-
keden oluflmaktad›r. Müellifi hususun-
da da baz› tereddütler mevcuttur. Bu
durumda., metnin yay›nlanma tarihi H.
1305 (1887-1888) olarak ileri sürül-
mektedir8. 107 nci beyitte (Kut.a.g.m.,
s.223) karfl›m›za gerçekten ilgi çekici
bir tekke ç›k›yor:

“ Kasr-› ‹dris’de fieyh Osman’›n Tekye-
si ola merâh-› cân›n”
(Ayr›ca bkz.Kut, a.g.m. s.235, s›ra
no.93, fieyh Osman Tekkesi, ‹dris Köfl-
künde, arsad›r.)
Bu fieyh Osman meselesi, yukar›daki
15 nci maddedeki olaya  tekrar dikkati-
mizi çekmekte ise de, Dervifl Osman
denilen kiflinin olay› müteakip Bursa’ya
sürülmesi ve Çolak fieyh Hasan Efen-
di’den sonra yine Halvetîyye’den o¤lu
Hâf›z Mehmed R›zâ Efendinin meflihata
geçmesi meseleyi adamak›ll› kar›flt›r-
maktad›r. Acaba “arsa” denilmesi,
Dervifl Osman’›n H.1186 (M.1772-1773)
tarihlerinde tekkeyi yakmas›ndan ötü-
rü müdür; bilinemiyor.  Orijinal metin ,
Sultan I. Mahmud (1730-1754) devrinde
yaz›ld›¤›na göre, bu arsa ilâvesi sonra-
dan m› yap›lm›flt›r; ciddî olarak bundan
kuflku duyulmal›d›r.

18- Hüseyin Vassaf (1872- 1929), Sefi-
ne-i Evliyâ-y› Ebrâr, Süleymaniye Küt.
Yazma Ba¤›fllar, No.2305-2309. Esas› 5
cilt olan bu eser, de¤erli bilgiler içer-
mektedir. 5 nci cildin sonundaki 269-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

7 Mustafa KARA, Bursa
Tekkeleri, Tarih ve Toplum
Dergisi,‹st. 1989, S.71, s.47/303.

8 Günay ve Turgut KUT,
a.g.m. s.215 ve dip not:6.
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274 üncü sayfalarda, bizzat sayd›¤›m›z
133 adet k›smî bir tekkeler listesi mev-

cuttur:

(1343 sene-i Hicrîyyesinde
‹stanbul ve Bilâd-› Selâse-
de mevcûd Tekâyâ ve Zevâ-
ya)“M. 1924” Bu küçük liste
tarikatlara göre düzenlen-
mifl olup, tekkenin ad›n›,
tarikat›n›, yevm-i mahsû-
sunu (zikir günü) ve fleyhi-
nin ad›n› gösterir. Listeye

al›nm›fl olan tekkelerin mevki ve ma-
halleri belirtilmemifltir.

Bahis konusu olan k›smî listede,
tekkemize rastlanamam›flt›r. 

fiu anda , araflt›r›c›n›n fikrini çelen
son tekke kay›tlar›na giriflmeden, Ço-
lak Hasan Efendi Tekkesi’nin yerini ka-
ba krokimizden tesbit etmeye çal›flal›m
( Resim:3). Bu resimde ( ki çevreyi gös-
teren kaba bir kroki fleklindedir) ‹dris
Köflkü Caddesi’nin sa¤ ucu, tam kuzey
yönünü göstermektedir 9.

En sol-
dan bafl-
l a m a k
üzere s›-
ra ile:-
K a fl g â r î
Dergâh›,
- ‹ d r i s
K ö fl k ü
C a d d e s i
ile Kar-
ya¤d› So-

ka¤› ayr›m›n›n köflesinde (x) iflaretli kö-
fle. Çolak Hasan Efendi ve o¤lu Meh-
med R›zâ Efendi’nin gömüldükleri yer.
(‹lgi: Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadî-
katü’l- Cevâmî, ‹st. 1281,Cild:I,s.262-
265, “Zeynep Hatun Mescidi”  maddesi.
( Resim 4 ve 5).  Eski resimde görülen
mezar tafllar›n›n bir ço¤u yenisinde yok
olmufltur.
Kuzey yönüne göre krokinin bat› kana-
d› ( soldan itibaren):

- fiimdi mevcut olmayan ahflap polis
noktas› (P.Nok.),

- Kutlu ( Kutu, Kutucu) Soka¤›,
- Isparta – Gül Kremci,
- Arsa,
- Türbe Soka¤›, en bat›daki iki selvi,

problemli Bâlî Baba türbesi’nin yeridir,
(Resim: 6 ve 7)

- Câmi Soka¤›,
ucundaki câmi,
Zeynep Hatun
M e s c i d i ’ d i r .
(Resim 8 ve 9.) 
- Kerim A¤a So-
ka¤›,
- ‹dris-i Bitli-
sî’nin muhdes
(=sonradan ya-
p›lm›fl mezar

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

9 Kaba Kroki, flu üç harita-
n›n birbirlerine göre konumlar›
ile en son durum ifllenerek ha-
z›rlanm›flt›r:

a) ‹stanbul fiehri Rehberi,
Belediye y., Mektupçu Osman
Nuri (Ergin) Bey, ‹st. 1934, paf-
ta: 9;

b) ‹stanbul fiehir Rehberi,
Belediye y., ‹st. 1971, pafta: 15 ;

c) ‹stanbul A-Z Yeni bask›
Rehber- Atlas, Aysa Ltd. y., ta-
rihsiz, pafta: 83.

Resim5: Ayn› yol ayr›m›n›n 2006 y›l›ndaki hali

Resim6: Türbe Soka¤›nda , iki selvili Bâli Baba
Türbesi ( 1976’da)

Resim8: Câmi Soka¤›nda, Zeyneb Hâtun Mesci-
di’nin son durumu (2006’da)

Resim7: Ayn› Türbe (2006’da)
Resim3: ‹dris Köflkü ve çevresini
gösteren Kaba Kroki

Resim4: ‹dris Köflkü Caddesi ile
Karya¤d› Soka¤› ayr›m›n›n
köflesindeki eski mezar tafllar›,
en afla¤› yüz senelik bir resim;
mektepli-fesli bir çocuk ve
muhtemelen annesi
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tafl›. (Re-
sim 10 ve
11.) Ku-
zey yönü-
ne göre
Krokinin
do¤u ka-
nad› (sol-
dan itiba-
ren):

- fiA:
fieyhülis-
lâm Alâ-

eddin el-Arabî Türbesi ( Resim: 12-13-
14.)

- ‹dris Köflkü Caddesi ile Karya¤d›
Soka¤›’n› birlefltiren k›sac›k Balmumcu
Soka¤›,

-O: Farsça
yaz›l› si-
l i n d i r i k
mezar tafl›
- “Fah-
r ü ’ l - M ü -
d e r r i s î n
M e h m e d
bin...” ibâ-
resi oku-
nabilmek-
tedir: (Re-
sim için

hemen altta, N harfine bkz.)
- N: Nahilbend Hasan A¤a Tür-
besi ve yan›nda Çilehânesi,
(Resim 15-16).

- P: Belediyenin yapt›rd›¤›
yeni konaklama tesislerine gi-
den aç›lm›fl yeni sokak  [Bura-
da, Piyer Loti Kahvesi’nin eski
iflleticilerinden Haflim Da¤k›-
ran’›n (vef. 1979), Vak›flardan
de¤il de sahibinden ald›¤›n›
ifade etti¤i ahflap evi y›karak
yapt›rd›¤› tek katl› , kârgir bir
ev vard›. Yeni sokak bu evin es-
ki yerinden geçmektedir.] (Re-
sim: 17)

- K: Piyer Loti Kahvesi.
[Eski ismi  Karya¤d› (Ali Ba-
ba) Tepesi olan tepenin ad›,
ünlü Türk dostu Frans›z Pi-
yer Loti’den sonra Piyer Loti
tepesi olarak de¤iflmifltir.]
(Resim: 18)

- S : Kahveye bitiflik eski
Feshane Fabrikas› Müdürle-
rinden ve kahvenin eski sahibi
Em. Bnb. S›tk› Bey’in ahflap
evi, flimdi Butik Piyer Loti –
mor salk›ml›, tafl temel üzeri-
ne iki kat. (Resim 19)

- 16 No. – fiimdi mevcut ol-
mayan eski ev ( 1976’da) ( Re-
sim 20) . Evin bahçesinde ün-
lü Niyet Kuyusu, Zevkî Kad›n
Namazgâh Tafl› ve ‹skender
Dede’nin tafl› duruyordu. Evin kap›s›n-
da soldan itibaren, sa¤ eli belinde olan
Dündar OZAR, merhûm fiinasi AKBATU
ve kap›y› açanla konuflan merhûm Ke-
mal ELKER. Bu arazi parças›n›n  ‹dris
Köflkü Caddesi’ne bakan taraf›n›, flimdi
Belediyenin konaklama  tesisleri dol-
durmufltur.

- 18 No. 1976’da ‹l Özel ‹daresine ki-
ra verilerek ev gibi  kullan›lan S›byan

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim9: Ayn› Mescidin soka¤›n bafl›ndan görü-
nüflü (2006’da)

Resim10: Kerim A¤a Soka¤›nda ‹dris-i Bitlisî Ta-
fl›, uzaktan (2006’da)

Resim11: Ayn› tafl yak›ndan (2006’da)

Resim12: fieyhülislâm Alâeddin el-Arabî
Türbesi (A. Süheyl Ünver çizimiyle)

Resim13: Ayn› Türbe, Fatih’in Afl-
ç›bafl›s› levhas› ile (2006’da)

Resim14: Ayn› türbe, y›k›lm›fl ve
küçülmüfl dikmeleriyle
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Mektebi. Yeni
hâli: Mescit ya-
p›lm›flt›r (Resim 21).
- RK Rayetkeflan  Kalfa Çeflmesi, En

son durumu (2006’da)
[Resim 22)]
- XX  Çift çarp›l› yer,
Karya¤d› Bektafli
Tekkesi’dir.

S›ra,flimdi mevcut ol-
mayan Çolak Hasan
Tekkesi’nin eskiden
iflgal etti¤i yerin tes-

bitine gelmifltir.
Hadîka’da10 ‹dris-i Bitlisî’nin han›m›

Zeynep Hâtun taraf›ndan yapt›r›lan ve
çizgileri çok de¤iflmifl
bir halde günümüze
eriflen Zeynep Hâtun
Mescidi maddesin-
de,önce ‹dris-i Bitlisî
ailesinden söz aç›la-
rak arkas›ndan her-
halde bir mürettip
kar›flt›rmas› ile Kar-
ya¤d› Ali Baba Tekke-

si’ne geçilmekte ve sonra Çolak fieyh
Hasan bahsine atlan›larak, kendisinin
M.1711 Prut-Moskof seferinde Baltac›
Mehmed Pafla’n›n emrinde savafl›rken
parmaklar›n› kaybetti¤i, III. Sultan
Mustafa’n›n (1757-1774) Çolak fieyh’e
(Bask›l› nüshada hata eseri olarak Ha-
san yerine bu defa Hüseyin denilmifltir)
‹dris Köflkü’nde bir zâviye bina etti¤i,

fieyh Hasan’›n   “evâil-i Sultan (I) Ab-
dülhamid devrinde “  (evâhir-i Sultan
(III) Mustafa olacakt›r!) vefat ederek
Kaflgârî Dergâh›’ndan az yukar›da iki
yol a¤z›nda defnedildi¤i uzun uzad›ya
aç›klanmaktad›r. Daha önce gördü¤ü-
müz gibi, Çolak fieyh Hasan’›n o¤lu ve
halefi Hâf›z Mehmed R›zâ Efendi de ay-
n› yere gömülmüfltür ve her iki mezar
da günümüzde bulunamamaktad›r.

a) Hadîka müellifi, Çolak fieyh Ha-
san Efendi’nin zâviyesi  karfl›s›nda,dört
direk üstünde bir kubbe derûnunda ön-
ceki fieyhülislâmlardan Alâeddin el-
Arabî’nin Türbesi vard›r” diyor.  (Karfl.
Resim 3. kaba kroki.). Halep civar›nda
do¤an  Alâeddin el-Arabî’nin vefât› için
Hadîka’da  gösterilen ebcedli tarih yan-
l›flt›r; H. 932 de¤il, tarihlerden ve ‹lmi-
ye Sâlnâmesinden ö¤renildi¤i gibi, H.
901 (1495-1496) olacakt›r.

b) Eyüb Câmii Bafl ‹mam› merhûm
Sâk›b Efendi’nin o¤lu, 1889 do¤umlu
rahmetli imam Rahmi Günay’dan 4
A¤ustos 1978’de, Çolak Hasan Dergâ-
h›’n›n faal halini hat›rlamad›¤› ö¤renil-
mifltir.

c) Eyüb –‹slâmbey Bedevî Tekke-
si’nin son fleyhi Hâf›z ‹brahim Efen-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

10 Hâf›z Hüseyin Ayvansa-
rayî, Hadîkatü’l- Cevâmî, ‹st.
1281 (Bask›), C.I, s.262-265,
“Zeynep Hâtun Mescidi der ‹d-
ris Köflkü”.

Resim17: PAyn› Türbenin ar-
kas›ndan, Belediyenin ko-
naklama tesislerine gidebil-
mek için aç›lm›fl yeni yol

Resim18: Piyer Loti Kahvesi

Resim19: Kahvenin hemen bitifli¤inde, Em. Bnb.
S›tk› Bey’in  mor salk›ml› evi (Butik Piyer Loti)

Resim15: Balmumcu Soka¤›
köflesinde Nahilbend Hasan
A¤a Türbesi (2006’da)

Resim16: Ayn› türbe, arkadan
küçük girifl kap›s›
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di’nin o¤lu emekli ö¤retmen merhum
‹smâil Hakk› K›rm›z›taçl› , 1976 y›l›nda
bize bu konu hakk›nda çok aç›k beyan-
larda bulunmufltur:
“Yekdest –Çolak- Hasan Efendi Tekke-
si( ki biz buna ‹dris Köflkü Tekkesi der-
dik) son devirde Kaadirî tarikat›na
mensuptu.  Polis noktas›n›n karfl›s›n-
da,ancak ziyaretçileri karfl›layabilecek
kadar küçük , ahflap bir tekke idi. Son
fleyhi Hasan Efendi Hariciye memurla-
r›ndan olup,Beylerbeyi fieyh Hâmil
Efendi Bedevî Tekkesi fieyhi Mehmed
Râmi Efendi’nin Hariciye kaleminden
arkadafl›yd›. Tekkelerin seddinden
(M.1925) çok önce Hasan Efendi vefât
etti ve tekke de harabiyete  u¤rad›.
Cadde (sokak !?) üzerinde ahflap bir bi-
na olarak hat›rl›yorum.”

d) Eyüb-Bülbülderesi  Hâkî Baba
Kaadirî Tekkesinin son fleyhi Ceylân
Efendi-zâde merhum Nazmi Ceylâno¤-
lu  da yine 1976’da bize hemen-hemen
ayn› fleyleri söylemifllerdir.

Bütün bu de¤erli delilleri bir arada
gözden geçirirsek ve 3 numaral› resim-
deki,çevreyi gösteren Kaba Kroki’yi
dikkatle incelersek, flu sonuçlara var-
mak mümkündür:

(fiA) fieyhülislâm Âlaeddin el-Arabî
Türbesi, asl›nda bugünkü y›k›lm›fl hâ-
liyle tam Piyer Loti kahvesi (K) karfl›-
s›ndad›r. O noktadan  eski çizgiler-
le,ancak, ‹dris Köflkü Caddesi’ni  Kar-
ya¤d› Soka¤› ile birlefltiren k›sac›k Bal-

mumcu Soka¤›
g ö r ü l e b i l i r .
(karfl. Hadîka,
dip not: 10)
“Cadde üzerin-
deki, eski ahflap
polis noktas›n›n
karfl›s›na düflen
küçük ahflap
dergâh” sapta-
mas›na gelince,
soka¤›n ‹dris Köflkü Caddesi’ne kavu-
flan köflesinde ( O ve N)
oras›n› tamamen iflgal
eden Nahilbend Hasan
A¤a Türbesi ve Çilehânesi
mevcuttur. E¤er tekke
üçüncü uyan›fl›nda  bu
türbenin üzerinde fevkanî
biçimde tesis edilmifl ol-
sayd›, ‹. H. K›rm›z›taçl› ve
N. Ceylâno¤lu bunu bize
aç›kça söylerlerdi diye dü-
flünüyoruz.

Türbenin hemen arkas›n-
da ise (P) , kahvenin eski
iflletmecilerinden ve ço-
cukluk arkadafl›m›z Kad-
ri’nin babas› merhum Hâ-
flim Da¤k›ran’›n (vef.
1979), 1976 y›l›ndaki ifade-
sine göre, tapu sahibi özel
kiflilerden (Vak›flar’dan de¤il) sat›n ala-
rak y›kt›¤› ahflap evlerin yerine tek kat-
l› kârgir bir bina infla ettirmifltir. Bu bi-
na dahi y›k›lm›fl ve Belediye-
nin yeni konaklama tesisleri-
ne giden yeni bir yol aç›lm›flt›r
(Bk. Resim 17).

Bahis konusu evin hemen
yan›nda ve do¤usunda ise tafl
alt kat üzerine ahflap , eski bir
ev mevcuttur. Hemen-hemen
metruk durumda olan bu kü-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim20: ‹dris Köflkü Caddesi No. 16’da, flimdi
mevcut  olmayan  iki katl› ahflap ev (1976’da)

Resim21: ‹dris Köflkü Caddesi
No. 18’de flimdi mescid haline
getirilmifl eski S›byan Mektebi

Resim23: Balmumcu Soka¤›nda, kö-
fledeki Nahilbend Hasan A¤a Türbe-
si ve yeni aç›lan yolun do¤usundaki
eski ev

Resim22: ‹dris
Köflkü Cadde-
sinde Rayet-
keflan Kalfa
Çeflmesi
(2006’da)

Resim24: Ayn› evin arka taraftan gö-
rünüflü
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çük binada ne konuflulabilecek bir in-
san, ve ne de bir kitabe parças› v.b. bu-
labildik. Eski tekkenin meflrûtas› olabi-
lece¤i flüphesiyle bu evin, önden ve ar-
kadan  iki slayt›n› ald›k (Resim 23 ve
24). Ancak , bu de¤erlendirme, kuvvetli
bir ihtimal dahilinde de¤ildir. Çünkü
parsellerin çizgileri  çok de¤ifltirilmifl
durumdad›r. E¤er merhûm Hâflim
Da¤k›ran’›n ald›¤› ahflap evlerin çizdi¤i
parsel Çolak Hasan Efendi Dergâh›’n›n
eski yerini belirliyorsa; bu mevki (P),
hem fieyhülislâm Türbesinin (fi.A.)
çapraz olarak karfl›s›ndad›r ve hem de
eski polis noktas› (p.nok.) ile birbirleri-
ni iyice görür durumdad›r. Ayn› zaman-
da da sokak (veya cadde) üzerindedir.
Türbe’den (fi.A.), Nahilbend Türbesinin
( O ve N) ‹dris Köflkü Caddesindeki ku-
zey yönüne do¤ru olan uzant›s›ndan
daha da ilerisinin görünmesi düflünüle-
mez.

Sonuç  olarak M. Nermi Haskan’›n
“Eyüp Sultan Tarihi” adl› eserinde
(ilâveli ikinci bask›, Eyüpsultan Vakf›
yay.,‹st. 1996, s.103-104), bizim Vak›flar
Dergisi’ndeki (Ankara 1984,S.18, s.157-
160, “‹stanbul’daki Baz› Tekkelerin
Yerlerine Dair Bir Araflt›rma” m›z için-
deki “Çolak Hasan Efendi Tekkesi”
bahsi) makalemizden dip not ile istifa-
de edilmifl, ancak tekkenin tam an›lan
köflede (!?) bulundu¤u ileri sürülerek
(Nahilbend Hasan A¤a Türbesi’nin ( O
ve N) hangi taraf›nda ‘sa¤ veya sol?) ol-
du¤u aç›k bir flekilde gösterilememifl-
tir. Rahmetli dostumuz M.Mes’ud Ko-
man’›n küçük kitab›nda  “Eyüp Sultan-
Loti Kahvesi ve Çevresi, ‹st.1966,en
sondaki kroki) ise Nahilbend Hasan
A¤a Türbesi’nin tam bulundu¤u köfleye
“fieyh Hasan Tekke ve Türbesi” ibâresi
konulmufltur. Bu flimdiye kadar söyle-
nenlerden kolayca anlafl›laca¤› üzere,
büyük bir yanl›flt›r. ‹flin ilginç yan› flu-

dur ki, bu hatâ günümüzde hâlâ devam
etmektedir.

SON DEV‹R  KAYITLARINDA
BEL‹REN  “HASAN  BÂLÎ “  veya
“BÂLÎ BABA “  SORUNU  HAK-
KINDA ARAfiTIRMA

Eski belgeler ve kaynaklarda hiç yer
almayan bu “Bâlî Baba” kayd›, tekkele-
rin kapan›fl›ndan  (R. 1341, M.1925) ön-
ceki bir zaman diliminde ortaya ç›km›fl
ve inceleme yapanlar›n kafalar›n› iyice
kar›flt›rmaktan baflka bir ifle de yara-
mam›flt›r denilebilir.

Konuya girmeden  önce, bu ismin
ortaya at›ld›¤› baz› kay›tlar› görelim.

(BT/EY)1- ‹stanbul Vak›flar Baflmüdür-
lü¤ü nezdindeki R. 1341 (M.1925) tarih-
li Tekke Defteri.Dergâhlar›n kapat›l›fl›
s›ras›nda yap›lan,fakat birçok yerlere
fiilen gidilmeden kay›tlar üzerinden ha-
z›rland›¤› anlafl›lan, yine de detayl› bir
çal›flman›n ürünüdür, Bâz› tekrarlarla
birlikte , (327) adet tekkeyi, vâk›flar›n›n
adlar›, mahalle ve mevkileri, o zamanki
fleyhleri (fieyh-i hâz›rlar›) ve vakfiye
özetleri ile birlikte belirten bu önemli
defteri, 1975 y›l›nda vefat eden Vak›flar
Eski Eserler Uzman› ( kendisine kadro
güçlü¤ü ile verilen  “Mezarl›k ‹flçileri
Ekip fiefi” titrini de¤il kullanmak, hat›r-
lamak bile istemiyoruz) merhûm ‹smâ-
il Fâz›l Ayano¤lu’nun izniyle istinsah
etmifltik. ‹flte tam bu noktada, merhum
‹. Hakk› K›rm›z›taçl›’n›n konuyla ilgili
önemli bir an›s›n› gözden geçirmek ya-
rarl› olacakt›r: “Tekâyân›n seddinden
sonra, bilumum tekâyâ ve zevâyân›n
tesbiti amac› ile, o zaman›n ‹stanbul
Maarif Müdürü Nâil Reflid Bey’in bafl-
kanl›¤›nda, yine o zaman›n Mebâni-i
Hayrîyye ‹daresi Müdürü Serezli Es’ad
Bey ile müzelerden gelen bir zâttan
mürekkep resmî bir komisyon taraf›n-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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dan, mevcûd son fleyhler ve fleyh-zâde-
ler teker-teker davet edilerek tekkeler
hakk›nda bilgiler toplanm›flt›r. Komis-
yon, Gülhane Park› karfl›s›ndaki eski
Morg binas›nda [So¤ukçeflme Askerî
Rüfltiyesi]  çal›fl›yordu. Bizzat ben de
gittim.” R. 1341 Defterindeki kayda ge-
lince:

De¤erlendirmeleri daha sonraya b›-
rakarak, baflka kay›tlara geçelim.

(BT/EY)2- ‹stanbul Vak›flar Baflmüdür-
lü¤ü nezdindeki Hayrat Sicil Defterleri.
Bahis konusu defterler,baz› iflaretler-
den anlafl›ld›¤›na göre,takriben (100)
y›ll›k olup, yaln›z sur içi ‹stanbul k›sm›
üç büyük cilt tutmakta ve çok say›da
hayrat gayrimenkulü içine almaktad›r.
Kusurlu yanlar›ndan biri, mahalle esa-
s› ile de¤il de gelifligüzel ve dolaflarak
düzenlenmifl olmas›d›r. Ayn› semtin
vak›flar› baflka-baflka yerlerde insan›n
karfl›s›na ç›kmaktad›r. Defterlerin öne-
mini takdir eden mahkemeler, mülki-
yet dâvâlar›nda ço¤u zaman  bunlar› is-
pat vesikas› olarak kabul etmektedir-
ler. Merhum ‹.F. Ayano¤lu’nun izin ve
yard›mlar› ile, bu defterlerin baz› k›-
s›mlar›n› y›llarca önce istinsah etme
f›rsat›n› bulmufltuk.
S›ra No: 1316
Mevkii: Eyüb,Zeyneb Hâtun Mahallesi
ve Caddesi (?)
Cinsi : Dergâh
Vâk›f› : Bâlî Yekdest (=Çolak) Hasan
Efendi (?)
Vakf›n Türü : Mülhak vak›f (yani,do¤ru-
dan Vak›flar ‹daresi taraf›ndan idare
olunan “mazbut” vak›f de¤il, bir müte-
velli eliyle yönetilen mülhak vak›f).
Vaziyeti : Mâmur.

S›ra No: 486
Mevkii: Zeyneb Hâtun, ‹dris Köflkü Cad-
desi
Cinsi : Türbe
Vâk›f› : Na’l bend (*) Hasan Efendi (Tür-
besi)
Vaziyeti : Mâmur

(*) Nalbant demektir; türbedeki zat
asl›nda nahilbend’dir. Bahis konusu
olan fley,dü¤ünlerde, sünnetlerde, flö-
lenlerde ustalar›n›n balmumundan
yapt›¤›,hurma a¤ac› fleklinde: yaprakl›
dallar,yemifl taklitleri, alt›n ve gümüfl
varaklarla,s›rmalarla,resimlerle süslü
ve törenin en önünde götürülen süsler-
dir ki bunlara “nahil” ( halk a¤z›nda
Nak›l ; pürnak›l) ve ustalar›na da Nahil-
bend ad› verilir. Türbede yatan Nahil-
bend Hasan A¤a’d›r.

Hadika, C.I,s.213’de bu zat›n Sulta-
nahmed yak›n›nda , Hippodrom’un
Sphendonea’s› karfl›s›ndaki mescidin-
den de bahsedilir. (Mescid günümüzde
de mevcuttur) : “Bânisi el-Hacc Hasan
A¤ad›r ki: ‹dris Köflkü nam mahalde
müstakil türbede medfûndur. Nahil-i
sûr’un ibtida mucidi bunlar olma¤la
Nahilbend deyû ma’rûfdur.”

3- Mebânî-i Hayriyye ‹dâresi Defterleri

Bu defterlerden de yine rahmetli ‹. F.
Ayano¤lu’nun izin ve yard›mlar›yla
–k›smen- istifade edebilmifltik. Bahis
konusu kaynaklar da takriben (100) se-
neliktir.

Yukar›daki 2 ve 3 numaralar› dikkat-
le karfl›laflt›r›rsak, bu son devir kay›tla-
r›n›n çok dikkatsizce, belki de yerlerini
bile görmeden haz›rland›¤›n› sezmek
kabildir. (2) ‘de Bâlî Yekdest Hasan
Efendi (?)  ibâresi, ayn› Esas/S›ra No.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

R. 1341 Defterindeki kayda gelince:

S›ra no

97 Hasan Bâlî
Efendi (?)

Eyüb’de
Zeynep Hâtun
Mahallesinde

Vakfiyesi:
Kay›tl› de¤ildir.

Tekkenin Ad› Vâk›f Yeri fieyh-i hâz›r› Vâk›f›n soyundan m›d›r?

.......... Hasan Efendi De¤ildir

Defter
Sahife No:

8  61 1316

S›ra No.
Semt-i Meflhûr
ve MahallesiEsas No. Nev’i Vâk›f›n ‹smi

Bâlî Bey-Eyüb’de
Zeynep Hâtun
Mahallesinde

Dergâh Dest Hasan Efendi
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ile (1316), (3)’de Bâlî Bey ve Dest Hasan
Efendi (? olmufltur. Dest, bilindi¤i üze-
re “El” demektir ve burada hiç bir anla-
m› yoktur. “Yekdest” denilmesi gere-
kirdi.

4- Meclis-i Meflâyih Reisi, Tophane’de-
ki Kadîrîhâne’nin Kadîrî fieyhi Ahmed
Muhyiddin Efendi ( 1852-1909’da Ro-
dos’te sürgünde iken vefat etmifltir) ,
Tomar-› Tekâyâ, 1900’lü y›llar, ancak
fotokopisini inceliyebilen M. Erol KI-
LIÇ’t›r. (252) adet tekkeyi ve postniflîn-
lerini  ihtiva eder 11

S›ra No. 232 (s.273)
Eyüb’de fieyh Bâlî Hasan Yekdest Efen-
di Tekkesi: Alt› postniflîn vazife gör-
müfltür. Görüldü¤ü gibi , bu kay›tta da,
son devre özel bir isimler karmaflas›
gözlemlenmektedir.

5- Mustafa ÖZDAMAR, Dersaadet Der-
gâhlar›, ‹st,1994,s.26-27, “Çolak Hasan
Halvetî  Dergâh›” bafll›¤› alt›nda. Bu k›-
sa aç›klama, maalesef büyük bir talih-
sizlik teflkil etmifltir. Yazar, hem sokak-
lar› (Gümüflsuyu Câmi Soka¤›!? ilgilen-
di¤imiz noktadan oldukça uzakt›r) hem
de mevkileri birbirine kar›flt›rd›¤› gibi,
Çolak fieyh Hasan Efendi ile o¤lu Hâf›z
Mehmed R›zâ Efendinin kabirlerini Na-
hilbend Hasan A¤a Türbesi’nin içine
getirmifltir. Tekkemiz de, “Bâlî Bey (?)
Dost (?) (Yekdest, Dest; o da Dost ol-
mufl!) Hasan Efendi” diye bir ucûbe ha-
lindedir. Bu birbirine geçmifl kay›tlar ve
isimlendirmeler, eski metinlerden ya-
rarlanman›n yüzeysel bir bak›flla ne
kadar büyük yanl›fllara neden olabile-
ce¤inin aç›k bir iflaretidir. Yeri gelmifl-
ken ifade edelim. Yukar›da ad› geçen
merhum Ceylânzâde Nazmi Efendinin,
1976 y›l›nda bizlere tek-tek ezbere say-
d›¤› Eyüb ve civâr› tekkelerinin aras›n-
da   “Hasan Bâlî” veya “Bâlî Bey – Yek-

dest Hasan Efendi” diye bir dergâh yok-
tur. Tekkemizle ilgili aç›k ve kesin be-
yan flöyledir: “Ancak ziyaretçileri karfl›-
layabilecek büyüklükte, ahflap,eski po-
lis noktas›n›n karfl›s›ndaki, son fleyhi
(Hasan Efendi) Hariciye memurlar›n-
dan ve Kadîrîyyeden olan ve tekkelerin
kapat›lmas›ndan önce vefat etmifl bu-
lunan, ‹dris Köflkü  -nâm-› di¤er- Çolak
Hasan Efendi Tekkesi.”

6- M. Nermi HASKAN, Eyüpsultan Târi-
hi ,‹lâveli 2 nci bask›,Eyüpsultan Vakf›
yay. ‹st. 1996, s.103-104. “Çolak Hasan
Bâlî  Efendi Tekkesi” Onca zahmet ve
göz nuru sarfederek haz›rlanm›fl olan
bu genifl hacimli kitap dahi, son devir
kay›tlar›n›n karmaflas› içindeki tuzak-
lara düflmekten maalesef kurtulama-
m›flt›r. Görüldü¤ü gibi, tekkenin ad› bir
halita halindedir. ‹flin daha garip bir ya-
n› fludur ki, merhum Haskan bu mad-
denin dip notunda, bizim “Vak›flar Der-
gisi, Say›: 18, Ankara 1984” deki maka-
lemizi gösterdi¤i halde, orada aç›kla-
nan noktalardan hiç yararlanm›fla ben-
zememektedir. Tekkelerin son devirle-
rine yak›n bir tarihte ortaya ç›kt›¤› an-
lafl›lan bu Bâlî Baba veya Hasan (?) Bâ-
lî hakk›nda, biraz yukar›da ad› geçen
makalemizde ortaya att›klar›m›za tek-
rar de¤inelim: “O halde, flu ana kadar
baflka hiçbir yerde rastlayamad›¤›m›z
bu Bâlî Baba veya Bâlî Bey veya Hasan
Bâlî kimdir? Zeyneb Hâtun ve zevci ‹d-
ris-i Bitlisî ile münasebetleri nedir? Bu
nokta, bafll›bafl›na derin bir araflt›rma-
y› gerektiren bir husustur.” ‹fle yeniden
bafllarken, yafll› görgü tan›klar›n›n
1976-1978 y›llar›nda bizlere söyledikle-
rini dikkatle gözönünde tutal›m.

- Eyüb Câmii imamlar›ndan mer-
hum Haf›z Rahmi Günay’dan (4 a¤ustos
1978):
“‹dris Köflkünde Zeynep Hâtun Mescidi

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

11 M.Erol KILIÇ, “Yedi Te-
peli fiehrin Tekkeleri”, ‹stanbul
Arma¤an› III, Bel. y., ‹st. 1997,
s.259-274 ; özellikle s.266.
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civar›nda aç›k bir türbe fleklinde ser-
pufllu mezar tafl› olan, mum yak›lan ve
dua edilen, Bâlî Baba dedi¤imiz bir ya-
t›r› gayet iyi hat›rl›yorum. Kulübemsi
bir evde oturan bir türbedar bu türbeye
bakard›. Eyüb-Eskiyeni’de kendi mes-
cidinin içinde halen medfun olan (Ab-
dullah) Bâlî Hoca’n›n bu mescidi bura-
ya çok uzak ve apayr› bir binad›r 12Ve o
Bâlî Hoca’n›n bu Bâlî Baba ile bir irtiba-
t› yoktur.” (Bkz. Resim 6 ve 7).

Kaba krokide ( Bkz. Resim :3) , ‹dris
Köflkü Caddesinden bat›ya yönelen
Türbe Soka¤›’n›n sonunda çift selvi ile
gösterilen yer, bu aç›k türbedir.

‹dris Köflkünden daha afla¤›da bir
yerde y›k›nt›lar› bulunan Hâtûniye (Ho-
ca  Hüsam Efendi) Nakflî Dergâh›’n›n
(K›rkmerdiven Caddesi , No. 14) s›n›rla-
r› içinde infla edilen yeni bir evde kirac›
olarak oturan, Askerî Sanat Okulu
mezunu, Tornac› M. Ali Ayral,
17.07.1976’da bizlere flunlar› söylemifl-
ti:
“Zeyneb Hâtun Mescidi’ne yak›n bir
yerde bulunan bahsetti¤iniz türbe-
de,sar›kl›,yeflile boyal› bir tafl›, burada
dua edildi¤ini ve mum yak›ld›¤›n› gayet
iyi hat›rl›yorum.  Mahalleli bu yat›ra
Bâlî Baba diyordu.”

O senelerde inceledi¤imiz bu aç›k
türbede, kitabesiz bir kuyu bilezi¤i, flâ-
hidesiz , yerden az yüksekte bir kapak
tafl› ile iki küçük , çocuk mezar tafllar›-
n› and›ran flâhideler ve türbenin etraf›-
n› çeviren bir parmakl›kla iki selvi a¤a-
c› vard›.

2006 y›l›n›n May›s ay› içindeki ziya-
retimizde, kuyu bilezi¤inin kaybol-
mufl,parmakl›k, kapak tafl› ve iki küçük
mezar tafl›n›n yaz›lar›n› okunamaz hale
getiren koyu bir yeflile boyanm›fl oldu-
¤unu gördük. Bahis konusu mezar tafl-
lar›n›n yaz›s›n› merhûm M.Nermi Has-
kan’dan aktarmam›z gereklidir (a.g.e.,

s.243):
“‹ki küçük kabir tafl› –flâhideler-  ay-

n› pehle tafl› üzerindedir. fiâhidesiz la-
hit ise fazla büyük de¤ildir. Atiyye Sul-
tan Türbedâr› el-Hacc Ömer Efendi’nin
o¤lu Mehmet R›f’at Efendi (M. 1847) ve
Atiyye Sultan’›n k›z› Seniyye Han›m Sul-
tan Hz.’nin tayas›n›n o¤lu ‹smâil Bey
(M.1847). Bundan baflka tafl yoktur. fiâ-
hidesiz pehle tafl›n›n bu civardaki mes-
cidin kurucusu, ‹dris-i Bitlisî’nin han›-
m› Zeyneb Hâtun’a ait oldu¤u söylen-
mektedir.”

Gerçekten bizler de 1976-78 y›lla-
r›nda çevrede araflt›rma yaparken, ma-
halleliden Zeyneb Hâtun’un mezar› için
ayn› söylentileri duymufltuk. Eski kay›t-
lardan, Zeyneb Hâtun’un medfun oldu-
¤u yerin mescidinin mihrab› önünde ol-
du¤unu ö¤reniyoruz. Merhum M. Ner-
mi Haskan da mescidin (a.g.e., s.92-93)
M.1520 tarihinden sonra yapt›r›ld›¤›n›,
Zeyneb Hâtun’un kabrinin mescidin
önünde bulunmas› gerekti¤ini bildiri-
yor. Ayn› yazar, Eyüp Sultan Tarihi adl›
kitab›nda devamla, mescidin H. 1203
(M.1788-1789) ; H. 1258 (M.1842-1843)
“Atiyye Sultan taraf›ndan”  ve nihayet
H. 1314 (M.1896-1897) ‘de üç kere ihya
ve tamir oldu¤unu ilave ediyor.

Hadîka’da bu merkad hakk›nda
(a.g.e. C.I., s.262-265) “Bâniyesi mez-
bûre hâtun, ‹dris-i Bitlîsî’nin zevcesi
idi. Mezbûre dahi anda medfûndur.”
denilmektedir. Merhum M. Halit Tan›k
da “Hazret-i Hâlid ve Eyüb Beldesi “
adl› küçük fakat çok faydal› kitab›nda
13“Zeyneb Hâtun Mescidi; kabri mesci-
din önündedir.” diyor.

Ad› yukar›larda çok geçen Ceylân-
zâde Nazmi Efendi, 28 A¤ustos 1976
Cumartesi günü, bizlere Eyüb Tekkele-
rini sayarken, “Yeri gelmiflken bir istit-
râd yapal›m : Halk buraya Zeyneb Hâ-
tun Türbesi diyor. Halbuki Zeyneb Hâ-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

12 Hadîka,a.g.e.,C.I,s.267-
268: “Bâli Hoca Mescidi”.

13 M. Hâlid TANIK, a.g.e.,
‹st. 1947, s.47, s›ra no.22.
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tun’un mezar› mescidinin mihrab›
önünde idi. Tafl› di¤er baz› tafllarla be-
raber kaybolmufltur.” demiflti.

Bu aç›k ifadeyi desteklemek için,
2006 y›l›n›n May›s ay›nda Zeyneb Hâtun
Mescidi’nin bir mezbelelik halindeki
mihrab›n›n önünde hâlen duran bir ka-
pak tafl›n›n slayd›n› çekmifl bulunuyo-
ruz. (Resim: 25)

Serbest yazar Müfid Yüksel 14, ‹dris-
i Bitlisî ve yaz›l› eserleri hakk›nda güzel
ve detayl› bir tebli¤ sunmufl olmakla
beraber, bununla yetinmeyip ‹dris-i
Bitlisî ve zevcesi Zeyneb Hâtun’un ye-
rüstü eserleri hakk›nda mütâlâalar yü-
rütmeye kalk›fl›nca, bafltan beri and›¤›-
m›z tuzaklara düflmekten kurtulama-
m›flt›r. Bâlî Baba türbesini Zeyneb Hâ-
tun’un aç›k türbesi sanmaktan baflla-
y›p, çok daha afla¤›daki Gümüflsuyu
Çeflmesi ve Namazgâh›n›, Zevkî Kad›n
Namazgâh› ile kar›flt›rarak, Zeyneb Hâ-
tunu namazgâh bâniyesi olarak göster-
mekle biten tâlihsiz beyanlar› birbirini
takip etmektedir.  

Yazar, tebli¤imizin bafl taraf›nda
verdi¤imiz, “Vak›flar Dergisi,Ankara
1984,S.18” tarihli makalemize bir göz
atm›fl olsayd› bütün bunlardan önceden
kurtulmufl olurdu,demeliyiz.

fiimdi s›ra,bu Bâlî Baba meselesine
dair birkaç söz söylemek gerekti¤ine
gelmifltir. Cumhuriyetin ilan›ndan son-
ra, ancak harf devriminden  (1928) ön-
ce düzenlenen eski yaz›l› bir fiehremâ-
neti Haritas›nda, (karfl. Resim:3, Kaba
Kroki) ‹dris Köflkü Caddesi taraf›ndan
kesilen bir sokak bafltan bafla Bâli Ba-
ba Türbesi Soka¤› ad› ile gösterilmek-
tedir. 1934 y›l›nda Mektupçu Osman
Nuri (Ergin) Bey taraf›ndan gerçeklefl-
tirilen mahalle ve sokaklar›n reorgani-
zasyonu s›ras›nda, bu sokak ikiye bölü-
nerek Gümüflsuyu (Bülbülderesi) taraf›
“Türbe Soka¤›” ve Piyer Loti (Karya¤d›)

taraf› da “Ball› Baba Soka¤›” fleklinde
bir ucube haline getirilmifltir. 1934 fie-
hir Rehberi,pafta: 9’da Ball› Baba So-
ka¤›’na kuzey yönünden ba¤lanan bir
de “Bâlî Bey Soka¤›” vard›r. 1971 fiehir
Rehberi, pafta 15’de de yer alan bu so-
kak, son y›llarda isim de¤ifltirerek,
Karya¤d› Soka¤›’n›n uzant›s› haline ge-
tirilmifltir (A-Z ‹stanbul Rehber – Atla-
s›, Aysa Ltd. yay,tarihsiz,pafta: 83).

fiu halde, ismi durmadan Çolak Ha-
san Efendi ve Nahilbend Hasan A¤a ile
kar›flt›r›lan bir Bâlî Baba Türbesi fiilen
mevcuttu ve son yüzy›lda çevreden gör-
dü¤ü hürmetle son vak›f kay›tlar›n›
derleyenlerin bile ak›llar›n› adamak›ll›
kar›flt›rm›flt›. fiimdi flâhidesiz bulunan
kapak tafl›n›n üzerinde duran sar›k-
l›,yeflile boyal› mezar tafl›n›, burada du-
a edildi¤ini ve türbede Bizans kal›nt›s›
mumlar yak›ld›¤›n› gözleriyle görenle-
rin aç›k ifadeleri ortadad›r.

Biz bu çevreyi oldukça Melâmî ha-
val› bir yer olarak tan›m›fl bulunuyoruz.
Karya¤d› Bektâflî Tekkesi, Mevlevî ‹s-
kender Dede/ Zevkî Kad›n Namazgâh›,
Dolanc› Dervifl Mehmed Efendi Mevle-
vî-hânesi ( bu isimlere afla¤›da de¤ini-
lecektir) gibi tesislerin yer ald›¤› ‹dris
Köflkü ve yak›n çevresinde, baz› Melâmi
özellikler gösteren mezar tafllar›na da
rastlanm›flt›r. Sonradan bir tekkenin
vakfiyesine ba¤lanmay›  -ilk fikirlerinin
aksine-  kabul eden Mevlevî ve Bektaflî-
lerin Melâmet’ten kaynak alm›fl tari-
katlar oldu¤u hiçbir zaman gözden ka-
ç›r›lmamal›d›r.

‹kinci devre Melâmili¤inde karfl›m›-
za ilk önce Bayramîli¤in kurucusu Hac›
Bayram-› Velî (vef.1429) ç›k›yor. Hac›
Bayram’›n vefat›ndan sonra,her ikisi de
Göynük’te gömülü olan halîfeleri Emîr
Sikkinî ( B›çakç› Ömer Dede, vef.1475)
ve Fatih’in hocas› Akflemseddin
(vef.1459) irflad makam›na geçtiler.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

14 Müfid YÜKSEL, “‹dris-i
Bitlisî ve Eyüb’deki Eserleri”,
Tebli¤, VI. Eyüb Sultan Sempoz-
yumu, May›s 2002, s.72-85.
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Akflemseddin, Bayramîli¤in zâhitlik
(=sofuluk) kolunu, Emir Sikkinî ise Me-
lâmet nefl’esini temsil ediyordu. Bu
ikinci kola Bayrâmî Melâmîleri ad› ve-
rilmifltir. 

Bayrâmilik, 16 nc› yüzy›lda  tam an-
lam›yla Melâmîlik flekline dönüflerek,
Osmanl› Tarihinde düzene ve resmî
ideolojiye karfl› ç›kan belki en önemli
ve en genifl tabanl› sosyal hareketler-
den birinin kayna¤› olarak kabul edile-
bilir.

Öyle ki, Bayrâmî  Melâmîli¤i siyasal
fonksiyonlar› da üstlenen bir “kutup”
telâkkisine sahipti. Yani, siyasal misyon
yüklenmifl bir “kutup-mehdî” kavram›
ve kimli¤i aray›fl›ndayd›. 15

Daha sonra Bayrâmî Melâmileri için
tam bir terör devri bafllad›. Ankaral›
Hüsâmeddin Ankara Kalesinde hapis
iken ölü bulundu (1557). Ehlibeyt sevgi-
sinden bahseden her fleyh “fiah’›n k›l›-
c›n› sall›yor”diye töhmet alt›nda b›rak›-
l›yordu. Bosnal› Hamza Bâlî, Kanuni
devrinde (M. 1561-62)’de Süleymaniye
Devo¤lu (Divo¤lu, Deveo¤lu?) yokuflun-
da bafl› baltayla kesilerek idam edildi.
Orada ad›na yaz›l› bir “makam” tafl›  ile
Hoca Hamza (Divo¤lu Çeflmesi) Mesci-
di bulunuyor 16). Kendi mezar›n›n Siliv-
rikap› civar›nda oldu¤u söylenegelir.

‹stanbul’da birçok Bâlî’ler (=ko-
ca,eski) ve Bâlâ’lar (=yüksek,yukar›,yü-
ce) gibi isimlere ba¤l› mezarlar ve dinî
yap›lar vard›r. Ancak öyle san›yoruz ki,
Melâmet nefl’esi nedeniyle belki de en
meflhurlar› fiehîd Hamza Bâlî’dir.

Geçen yüzy›l›n ( belki 19.yy’›n ikinci
yar›s› veya 20. yy. bafllar›) bilemedi¤i-
miz bir zaman›nda, Melâmî- meflreb
bir zât oraya belki de Bosnal› Hoca
Hamza Bâlî’nin nam›na sar›kl› bir ma-
kam tafl› dikmifl ve yarat›lan bu yeni ev-
liyaya çevre halk› büyük hürmet göste-
rince, eski kay›tlardaki Çolak Hasan

Efendi ve Nahilbend Hasan A¤a yavafl-
yavafl ikinci plâna itilip unutularak,
aceleci ve bilgisiz vak›f memurlar›n›n
kay›tlar›nda “Çolak  (Yekdest) Hasan
Bâlî” hâtta  “Bâlî Bey - bir sokak is-
minde oldu¤u gibi-  Dest Hasan Efen-
di?” v.b. karma ve saçma isimler ve ki-
flilikler  türetilmifltir.

Araflt›rmam›z henüz sona erme-
mifltir; ancak flu ana kadar edindi¤imiz
kanaati beyan etmekte bir sak›nca gör-
medi¤imizi belirtmek isteriz.

‹DR‹S KÖfiKÜ  ve  YAKIN
ÇEVRES‹NDE  RASTLANAN  D‹-
⁄ER  TAR‹H ve ‹S‹MLEND‹RME
YANLIfiLARI

Tebli¤imizi sunarken ›srarla vurgu-
lad›¤›m›z gibi, ‹dris Köflkü ve yak›n çev-
resinde yap›lan düzenlemeler ve konu-
lan kitabeler hakk›nda , bu hay›rl› ifle
emek veren kifli ve kurulufllara karfl›
flükran duymaktay›z. Bu gayretler mut-
laka büyük bir iyi niyetle sarf edilmifltir.
Sonuç olarak, asla herfleye dürbünün
tersinden bakan h›nz›r bir tenkitçi kim-
li¤ine bürünmek niyetinde de¤iliz. Ayn›
zamanda, de¤inece¤imiz isimlendirme
ve tarih yanl›fllar›n›n hepsi an›lan dü-
zenlemeler s›ras›nda meydana gelmifl
de de¤ildir.

fiimdi yokuflun daha afla¤›s›ndan
bafll›yarak, s›ra ile söz açaca¤›m›z nok-
talara do¤ru yükselelim.

1- Bestekâr Zekâî Dede Efendi aile so-
fas› (Resim:26): (Karya¤d› Soka¤›) Kla-
sik San’at Musikimizin son büyük bes-
tekâr› say›lan, Eyüb-Bahariye Mevlevi-
hânesinin Kudümzen bafl›s› Zekâî Dede
Efendi’nin ölüm tarihi M.1897’dir. Aile
sofas›n›n önündeki yeni yaz›l› takdim
kitâbesine her nas›lsa M. 1891 tarihi
konulmufltur.

Ancak, Zekâî Dede Efendi’nin toru-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

15 Ahmet Yaflar OCAK, Os-
manl› Toplumunda Z›nd›klar ve
Mülhidler, Tarih Vakf› y., ‹st.
1998,s.290-304, “Hamzavîler”.

16 Hadîka,a.g.e. C.I, s.110;
“Divo¤lu Çeflmesi Mescidi der
kurb-i Süleymaniye”.
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nu Em. Pers. Alb. M.Tevhit Turnal›’dan
memnuniyetle ö¤rendi¤imize göre,
Eyüb Zekâî Dede ‹lkö¤retim Okulunun
Müdürü Sn. Cemil Osman Sonel, bu ta-
rihi düzelttirmek üzere giriflimlerini
sürdürmektedir. 

Yeri gelmiflken, Zekâî Dede Efendi-
nin Eyüb Kurukavak Caddesi (flimdi Hâ-
lid Pafla Caddesi) No.84 (eski 64) ‘deki
eviyle ilgili olarak çekilen hatâl› bir res-
me de¤inmek gerekir.

Merhum M. Nermi Haskan’›n (a.g.e.
s.369 ve oradaki resim) hacimli kitab›n-
da yer alan resim, Cedid (Semiz) Ali Pa-
fla Câmii’nin sa¤ taraf›ndaki (mihraba
sokaktan bak›fl aç›s›ndan) iki katl› ah-
flap eve aittir. Bu ev,vaktiyle Eyüb’lü
meflhur tu¤lac› merhum fiaban Özbal-
ç›k’›n mülkiyetinde olup (kendisinin ay-
n› caddede daha yüksek bir evi de var-
d›) hat›rlad›¤›m›z y›llarda burada Tosun
Efendi ad›nda bir kirac› otururdu.

Zekâî Dede’nin evi, sokaktan mihra-
ba bak›fl aç›s›na göre sol tarafta,üç kat-
l› ahflap bir evdi. 17

Mâlî zorunluluklarla ,Zekâî Dede
Efendi-zâde Hâf›z Ahmed Irsoy’un
(v.1943) o¤lu (Em. Alb. Halim Irsoy) ve
k›z› (M›sbah Irsoy) taraf›ndan (her ikisi
de vefat etmifllerdir) 1964 y›l›nda bir
celep ailesine sat›lan ev, M. N. Has-
kan’›n “asl›na uygun olarak yeniden
yapt›r›lm›flt›r” notunun aksine, beton
bir apartman haline sokulmufltur.

‹flin en ilginç yan› fludur ki, apart-

man› diken yeni mâlikler, kendilerin-
den flart olarak böyle birfley istenmedi-
¤i halde, hürmet ve vefa göstererek, bi-
nan›n ad›n› “Zekâi Dede Apartman›”
koymufllard›r.

2-  Kaflgârî   “Nakflbendî”  Dergâh› (Re-
sim : 27): (Karya¤d› Soka¤›) Bu ünlü
Nakflî Tekkesine giden yolun bafl›na
“Kaflgârî Murtaza Efendi Tekkesi” ya-
z›l› bir levha konmufltur. Fazla ayr›nt›-
lara girmeden k›saca ifade edelim. Re-
simde görülen kafesî destarl› mezar
tafl› H.1160 (M.1747) tarihli olup, Yek-
çeflm (=tek gözlü) el-Hacc Murtaza

Efendiye 18 aittir. Kalemden yetiflip hâ-
cegândan oldu. M.1733’de Tophane
Nâz›rl›¤›na, 1734’de Tersane Eminli¤i-
ne getirildi.Sonra s›ra ile Anadolu Mu-
hasebecisi, Cizye Muhasebecisi,
M.1746’da Ruznamçeci-i Evvel oldu.
Nakflbendîyyeden olup ilk fleyhi Yek-
dest Ahmed Mekkîdir. Kaflgârî Abdul-
lah Efendi için bu tekkeyi binâ eyledi
(M.1745). O¤ullar› ile beraber orada
medfundur.

Görülece¤i üzere, Murtaza Efen-
di’nin kendisi Kaflgârl› de¤ildir. Tekke-
yi Kaflgârî Abdullah Efendi için yapt›r-
m›flt›r. Bu nedenle, bahis konusu levha
tam gerçe¤i  yans›tmamaktad›r; düzel-
tilmesi gerekir.
3- Eyüb’e ilk gömülen fieyhülislâm Çe-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

18 Mehmed SÜREYYA, Si-
cill-i Osmânî, C.IV. s.361, “Mur-
taza Efendi” maddesi.

17 Karfl. A. Bilgin TURNALI,
“Zekâî Dede’nin Y›kt›r›lan
Evi’nin Hazin Hikayesi”, Bizim
Anadolu Gazetesi, 25 Mart ve 1
Nisan 1971. 

Resim25: Zeyneb Hâtun Mescidi mihrab› önün-
deki kapak tafl› (2006’da)

Resim26: Piyer Loti’ye ç›kan yokufl(Karya¤d›
Soka¤›) üzerinde, solda Bestekâr Zekâî Dede
Efendi aile sofras›
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lebi Alâeddin el-Arabî Türbesi:
(karfl.Resim 12-13-14) (Karya¤d› Soka-
¤›, Piyer Loti Kahvesi karfl›s›nda)19,20

Bu referanslarda ayr›nt›l› olarak aç›k-
land›¤› gibi, Halep do¤umlu fieyhülis-
lâm Çelebi Alâeddin el-Arabî, II. Baye-
zid devri fieyhülislâmlar›ndan olup, gö-
revinde oldukça k›sa bir süre kald›ktan
sonra H.901’de (M.1495-1496) vefat
ederek ‹dris Köflkündeki müstakil tür-
besine gömülmüfltür.  

Yabanc› gezginlerin resimlerinde
(bkz. dip not’daki makale No.19) ve
merhum Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in
restitüsyon  çiziminde ayr›nt›lar› göste-
rilen türbe, yavafl-yavafl erimifl  ve gü-
nümüze güdük kalm›fl baz› dikmeleri
eriflebilmifltir. Haliç’e bakan küfeki ta-
fl›ndan hat›ll› tek dikme (k›smen!) ve di-
¤er dikmeden arta kala köfle duvar› gü-
nümüzde duruyor.

Mahalleli taraf›ndan bir zamanlar
Fatih Sultan Mehmed’in  “at›n›n meza-
r›” diye bilinip gelenlere söylenen  ko-
mik rivayet ( bunu 1976 ‘larda biz de
duymufltuk) flimdi flekil de¤ifltirmifl;
hazret bu defa da bir tabela ile  “Fatih
Sultan Mehmed Han Hz.’nin Aflç›bafl›s›)
olarak isimlendirilmifltir. Bu tabelan›n
derhal oradan kald›r›lmas› icap etmek-
tedir. Türbenin çok yak›n›nda olmas›
gereken Kanuni devri Bafl Defterdarla-
r›ndan ‹brahim Çelebi/ Pafla’n›n tafl›n›
bulabilmek yeni mezarlar yüzünden
mümkün olmad›. Bu yeniler patolojik
urlar gibi tarihimizi kemirmektedir.
Do¤rulu¤u ile tan›nm›fl ve M.1542-1544
tarihleri aras›nda görev yapm›fl bu zât›
burada –üzüntüyle- anm›fl olal›m.

4- Nahilbend Hasan A¤a Türbesi (karfl.
Resim: 15 ve 16) (Hadîka, a.g.e. I/213).
“Bânîsî  el-Hâcc Hasan A¤ad›r ki, kude-
mâ-y› sudûr-›  izâmdan, Uzunçarflu’da
Câmi-i flerîf sahibi ‹brahim Pafla’n›n 21

etba’›ndan olub, silâhdarlar› dahi ol-
mufldur. ‹dris Köflkü nâm mahalde
müstakil türbede medfûndur. Nahl-i
sûr’un ibtidâ mûcidi bunlar olma¤la
Nahilbend deyû ma’rûfdur.”

Yukar›da  II. nci bölümde de bir neb-
ze sözü edilen Nahilbend Mescidi, Sul-
tan Ahmed Câmii yak›nlar›ndad›r. Mes-
cid 1912 ‹shak Pafla yang›n›nda yanm›fl,
dört duvar halindeki y›k›nt›s› sonradan
halk taraf›ndan onar›l›p, 1962 y›l›nda
önüne betonarme sütunlu bir revak ek-
lenmifltir. 22

fiu halde,Nahilbend Hasan A¤a Tür-
besi’nin, hem ön taraf›nda, ‹dris Köflkü
Caddesi’ne bakan yüzündeki yeni yaz›l›
kitâbe ve hem de arka taraftan türbeye
ve oradan da küçük çilehâneye geçit
veren darac›k kap›s› yan›ndaki yine ye-
ni yaz›l› levha gerçekleri yans›tmamak-
tad›r:

(a) Çolak Hasan Dede Türbesi;
(b) Müderris Hasan Dede  - bir dö-

nem askerlik de yapm›flt›r;
(c) Mezar› zaman›n Tekkesi (külliye-

si) içindedir.
Cevapl›yal›m:

(a) Buras› Çolak Hasan Efendi Tür-
besi de¤ildir. Yukar›da buna genifl bir
flekilde de¤inilmiflti.

(b) Müderris Hasan Dede diye bir ki-
flilik yoktur. Askerlik yapan (1711 Prut
Seferinde)  Çolak Hasan Efendi’dir. Me-
zar›, epey afla¤›da, Kaflgârî  Dergâh›
önündeki yol ayr›m›nda idi.

(c) Buras› Nahilbend Hasan A¤a’n›n
türbesi olup, adamca¤›z ne yat›rlar-
dand›r ve ne de  buras› tam Çolak Ha-
san Efendi’nin dergâh›n›n yeri de¤ildir.
Türbenin caddeye bakan yüzünde,kü-
çük çilehânenin penceresinin üzerin-
deki eski harflerle yaz›l› kitabe flöyle-
dir: (Resim: 28). “ Türbe-i Nahilbend
merhum ve ma¤fur el-Hâcc Hasan, tâ-
mir tarihi sene 1186” (M.1772-1773).

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

19 Semavi EY‹CE, “Eyüb-
sultan’da ilk fieyhülislâm Tür-
besi”  Tebli¤, Eyüp Sultan Sem-
pozyumu, VIII , ‹st. 2004, s.12-
15.

20 ‹lmiye Sâlnâmesi, Yeni
harflerle yay›na haz›rlayanlar:
S.A.KAHRAMAN, A.N.GAL‹TE-
K‹N,C.DADAfi, ‹flâret Yay›nlar›,
1 nci bask›: ‹st. Nisan 1998,
s.293-295; “Çelebi Alâeddin el-
Arabî Efendi ”  maddesi.

21 Çandarl› ‹brahim Pa-
fla,sonra Sadrâzam; vef.
M.1499.

22 E. Hakk› AYVERD‹, Fâtih
Devri Mimarisi, Osmanl› Mima-
risi, ‹st. 1973, C.III, s.474-475
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Türbe temiz ve bak›ml› tutulmaktad›r.
‹çeride beton kapl›,sar›kl› bir merkad
vard›r. Yandaki küçük çilehâneye dik-
dörtgen bir menfezden geçiliyor. Çile-
hânenin caddeye bakan yüzünde bir
pencere vard›r. Menfezin karfl›s›nda
kemerli,derin olmayan bir girinti mev-
cuttur. Sa¤da ise küçük bir mihrap nifli
göze çarp›yor. Türbe’den sonra, kuzeye
do¤ru ‹dris Köflkü Caddesi boyunca Be-
lediyenin yeni konaklama tesisleri
uzanmaktad›r (Resim:29). Bahis konu-
su tabela ve levhalar›n de¤ifltirilmesini
arzu ediyoruz.
5- Niyet Kuyusu (Can Kuyusu):

Bu noktan›n arazi üzerindeki konu-
muna ve ayr›nt›lar›na geçmeden, son
devirde kuyu üzerine yaz›lm›fl ilginç ba-
z› haberleri görelim.

(a) Evliya Çelebi, C.I,s.399;
(b) ‹. Hakk› Konyal› (Atis) , Niyet Ku-

yusunda Gaipten Haber, Her Hafta Der-
gisi, C.7, S.84 ,5 fiubat 1949; 23;

(c) Dr. Hikmet Tanyu, Ankara ve
Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ank.

Üniv.yay. Ankara 1967, s.237-239;
(d) Millî Mecmua, 10 Kânunusânî

–Ocak- 1340 (M.1924)  (Eski yaz› ile);
-Niyet Kuyusu-

“Eyüb’de bir de Niyet Kuyusu vard›r. Bu
kuyu Gümüflsuyundad›r. Baz› s›n›f
halkça ve alelhusus kad›nlarca mergub
olup her ne niyet için nazr (=bak›fl)
olunsa görünür diye flöhret alm›flt›r.
Zayiat› olanlar, taflrada yolcusu bulu-
nanlar, k›smeti zuhur etmemifl k›zlar,
y›ld›z› düflkün kad›nlar bu kuyuya gelir-
ler, kuyu bafl›nda tafl bilezi¤in üstünde-
ki oyuklardan birinin içine gönüllerin-
den kopan akçay› b›rak›rlar, ba’de
(=sonra) kuyu bafl›ndaki bac› kad›n›n
delâletiyle kuyunun içerisine nasb-›
nazar ederler. Bac›: (Bak-bak k›z›m sa-
r› b›y›kl› bir adam geçiyor iflte bak...) gi-
bi...”

(e) Karagöz Dergisi, S.1782, 15 Ni-
san 1341 (M.1925), (eski yaz› ile): Eyüb
Sultan’daki Niyet Kuyusu’nun Dalave-
resi? Niyet Kuyusu mu? Maden mi?
“Geçenlerde cesur bir muharrir Eyüb
Sultan’a gitmifl, her gün  yüzlerce za-
vall›n›n ziyaret edip niyet bakt›¤› mahut
ve meflhur kuyunun esrar›n› anlama¤a
çal›flm›fl! Biz bu kuyuyu iflitiriz, görme-
dik ve görmeyi de akl›m›zdan geçirme-
dik, çünkü böyle z›rvalarla u¤raflacak
vaktimiz yoktur. Bir akflam gazetesinin
muharriri olan gazeteci arkadafl›m›z
kuyudaki bütün esrar›n kuyuyu  para ile
herkese gezdiren bir kocakar›dan gel-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

23 ‹.Hakk› Konyal›, bu ma-
kalede flu bilgileri veriyor: “Bu
mahalli ziyarete gittim. 27 çeflit
sümbül aras›ndaki bahçede, iki
kuyu,bir mezartafl› ve bir de na-
mazgâh mihrapç›¤› bulunuyor-
du. Kuyu çok derindi 40 kulaç
urgan sark›tt›k, dibini bulama-
d›k. Yosunlu suyu ve bir ölü gö-
zü parlakl›¤› olan kuyunun, Bi-
zansl›lardan geçip yaflad›¤› sa-
n›l›yor.”

Resim27: Zekâî Dede aile sofas›n›n biraz yukar›-
s›nda ve yine  solda Kaflgârî Dergâh›’n›n bânisi
Murtaza Efendi’nin mezar tafl›

Resim28: Nahilbend Hasan A¤a Türbesi’nin
pencere üstü kitabesi
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di¤ini keflfetmifl, kuyuya bak›p murad›-
n› anlamak isteyenler meselâ hastam›z
ölecek mi kalacak m› anlamak istiyorsa
gözüne tabut görünürmüfl, bir kayb› var
da bulunacaksa tül görünürmüfl. Bu
arkadafl, a¤›r hastam var demifl, koca-
kar› kendini s›k› tut, iman›n  sa¤lam ol-
sun gibi birkaç palavradan sonra ken-
disini kuyuya götürmüfl: fiimdi bafl›n›
sok da bak, fakat biz emir vermeden
sak›n bafl›n› kald›rma iyi saatte olsun-
lar›n flerrine u¤rar çarp›l›rs›n ha! diye
s›k› s›k› tenbih etmifl, muharrir kuyuya
e¤ilmifl, fakat bafl›n› kald›r›p bakmak

için içi gidiyormufl, kuyuya bakm›fl, ev-
velâ bir karart› görmüfl, o çekilmifl, ar-
d›ndan bir tabut flekli görünmemifl mi?
Gazeteci; kad›n söylemeden bafl›n› kal-
d›rm›fl, bir de bakm›fl, kocakar›n›n elin-
de küçük bir tabut, günefle tutmufl, göl-
gesini de kuyuya vermifl. Bunu okuyun-
ca y›llardan beri niyet kuyusu, niyet ku-
yusu diye k›zlar›n k›smetini, hastalar›n
flifas›n›,kay›plar›n niyeti için yüzbinler-
ce kifliyi içine bakt›ran kuyunun içyüzü-
nü anlad›k, fakat ne dersiniz o kad›n bu
marifeti sayesinde halk› iyi saatte ol-
sunlarla korkutarak tamam befl tane
ev sahibi olmufl? ‹nsan bunu anlay›nca
oralara kadar gidip hastas›na flifa, k›s-
metine dua bekliyen biçârelere mi,

yoksa onlar›n verdikleri paralara m›,
hangisine ac›yaca¤›na flafl›r›yor!”

fiimdi, 1976 y›l›nda o noktada mev-
cut, flimdi yerini Belediye’nin konakla-
ma tesisleri kaplam›fl olan  16 numara-
l›, iki katl› eve do¤ru, maziye bir gezi
yapal›m . (Karfl. Resim: 20.)

Bu evin kap›s›nda, soldan itibaren
Dündar Ozar, merhûm fiinasi Akbatu ve
kap›y› açan kifli ile konuflan merhum
Kemal Elker’i görüyoruz.

Evin bahçesine geçildi¤inde (Resim:
30), solda Mevlevî  ‹skender Dede’nin
sikkeli mezar tafl›,sa¤da evde oturan
zât›n deneyimlerine dayanarak iflâret
etti¤i üstü kapal› niyet kuyusu ve ikisi-
nin ortas›nda, tam karfl›s›nda ise Üçün-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim30: ‹dris Köflkü Caddesinde, flimdi mevcut
olmayan  16 No. evin bahçesi  (1976’da) ; aç›k-
lamalar metindedir

Resim31: Mevlevî ‹skender Dede Tafl› ve yeni ku-
yu bilezi¤i ( 2006’da)

Resim29: Nahilbend Hasan A¤a Türbesi önün-
den,‹dris Köflkü Caddesi boyunca uzanan Bele-
diye’nin yeni konaklama tesisleri
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cü Osman’›n üçüncü kad›n›
Zevkî Kad›n’›n  ihyâ etti¤i
namazgâh tafl› görülmek-
tedir. fiimdi buralar›, Bele-
diyenin konaklama tesis-
lerinin önünde tamamen
aç›lm›fl durumda bulunu-
yor. 

Bu resimde, ‹skender
Dede’nin Mevlevî sikkeli
mezar tafl›n›n tam önünde
duran merhûm Kemal El-
ker, solundaki 16 kap› nu-
maral› iki katl› ahflap evde

y›llard›r oturan k›sa boylu bir zat ve
onun solunda da (günefl gözlü¤ü gö¤-
süne tak›l›)   dostumuz Dündar Ozar yer
almaktad›r.

Resimde görülmeyen, bilezi¤i kita-
beli bir baflka kuyu ise, resme bak›fl
aç›m›za göre  en solda kalm›flt› ve bu
bilezi¤i kitabeli kuyunun niyet kuyusu

olmad›¤›, kap›y› bize açan zat taraf›n-
dan aç›k bir flekilde ifade edilmiflti. Ya-
z›s›z niyet kuyusunun bilezik tafl›, gö-
rüldü¤ü gibi hafif bir flekilde bombeli-
dir.

fiimdi, konaklama tesislerinin
önünden geçen yeni yol ile birbirinden
ayr›lm›fl olan ‹skender Dede tafl› ile ni-
yet  kuyusu olarak itibar edilen (herhal-
de yaz›tl› bulundu¤u için olmal›!) ve ya-
n›na tabela konulan kuyunun flu andaki
konumunu görelim. Görüldü¤ü gibi, bu

bilezik tafl› bombesizdir.(Resim:  31).
Tabela konulmufl kuyu bilezi¤i (Wis-

hing Well) (Resim: 32) üzerindeki, çok
afl›nm›fl durumda bulunan yaz›t› tebe-
flirle boyayarak az çok okunur hâle ge-
tirdik: (Resim 33).

“Sâhibü’l hayrat vel hasenat Came-
flûycu  (= Çamafl›rc›) Cevrî Usta ruhiy-
çün el-Fâtiha, sene 1260 veya 1265?”
(M.1844-49!?)  Demek ki bu kuyuyu ha-
yat›n› çamafl›r y›kamakla kazanan Cev-
rî Usta isimli bir kad›n açt›rm›flt›r.

Dikkatimizi üzerinde çal›flt›¤›m›z
noktan›n oldukça ilerisinde, kuzey  yö-
nünde, Nargile Evi - Kafe Yeflil ve Târi-
hî Kafe aras›nda rastgele     konulmufla
benzeyen (!?)yaz›s›z ve bombeli bir ku-
yu bilezi¤i çekti.(Resim:34). Bu resim-
deki bilezik ile 30 numaral› resimdeki
(y›l: 1976) kuyu bilezi¤ini karfl›laflt›rd›-
¤›m›zda, oldukça - özellikle bombeler-
de- yak›n benzerlikler bulduk.

fiu halde, görgü tan›klar›n›n aç›k
ifadesi ile de desteklendi¤i gibi, bugün
yan›nda “Niyet Kuyusu” tabelas› bulu-
nan kuyunun gerçek niyet kuyusu ol-
mas› hayli flüphelidir. Ayr›ca silik kita-
beyi okurken , bilezik tafl›n›n salland›-
¤›n› ve alt› ile bir irtibat›n›n olmad›¤›n›
tesbit ettik.

6- Zevkî Kad›n Namazgâh Tafl›: III. Os-
man’›n (1754-1757) üçüncü kad›n› Zev-
kî Kad›n’›n 24 namazgâh tafl› ve konu-
mu, 30 numaral› resimde belirgin ola-
rak görülmektedir. H.1182 tarihli
(M.1768-1769) bu tafl›n alt taraf›nda
küçük bir mihrapç›k vard› ve ortas›nda
da bir kandil as›l› idi. Zevkî Kad›n’›n he-
men yandaki ‹skender Dede Namazgâ-
h›n› ihya etti¤ini belirten bu tarihi ba-
k›mdan de¤erli tafl, maalesef düzenle-
meler s›ras›nda veya daha önce  orta-
dan kaybolmufltur. Tafl›n, Vak›flar’›n
Teberrükât ambar›nda bulundu¤unu

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

24 M. Ça¤atay ULUÇAY, Pa-
diflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›,
TTK. Yay., Ank. 1980,s.97.

Resim32: Niyet
Kuyusu tabelâl›
kuyu bilezi¤i

Resim33: Niyet Kuyusu olarak itibar edilen ku-
yu bilezi¤i’nin kitâbesi (2006’da)
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dilemekten baflka bir ümidimiz yoktur.

7- Mevlevi ‹skender Dede’nin H. 997 (
M.1588-1589) tarihli tafl›:
Destarl› ve Mevlevî sikkeli bu tafl, gü-
nümüzde mevcut olup çiçekler içinde
korunmaktad›r. Yaz›s›, 16 nc› yüzy›l ka-
rakterinde görülmemektedir ve muh-
temelen  muhdestir (=sonradan yaz›l-
m›fl olmal›.).“Merhûm Kutbü’l-arîfîn ‹s-
kender Dede rûhiyçün el-Fâtiha  997”
(Resim: 35). Bu mezar tafl›n›n hemen
yan›na bir tabela konulmufltur: (Resim:
36). “Mevlevî ‹skender Dede kabri.
Mevlevi Tekkesi fieyhi ‹skender Dede
1589 (H.997) da  vefat etmifltir. Mezar›,
zaman›n Tekkesi’nin ( Külliyesi) bahçe-
sindedir.”

1976 y›l›nda hayatta olan , ‹stanbul
Vilâyeti emekli Muhasebe Müdürlerin-
den Tevfik Demiro¤lu ( ki merhûm Ke-
mal Elker’in ilk âmiri imifl) özellikle
Eyüb tekkelerini çok iyi bilen bir zat
olarak kendisine baflvurdu¤umuzda
“Bu isimde bir tekke hat›rlam›yorum;
oras› daha çok bir namazgâh yeridir”
demiflti.

Zâten, daha önce isimleri geçen
merhûmlar ‹smail Hakk› K›rm›z›taçl› ve
Ceylan-zâde Nazmi Efendiler de bize
güvenle sayd›klar› Eyüp Tekkeleri ara-
s›nda böyle bir isim belirtmifl de¤iller-
dir.

‹flleri biraz kar›flt›ran bir kay›t,yuka-
r›da ayr›nt›lar› ile aç›klanan R. 1341
/M.1925 tarihli son tekkeler say›m def-
terinde, 45 numara alt›nda karfl›m›za
ç›kmaktad›r:“‹skender Dede –Eyüb ‹d-
ris Köflkü nezdinde- Meflrûtas› olmad›-
¤› – Vakfiyesinin mukayyed (= kay›tl›)
olmad›¤›.”

Bu say›m›n nas›l ve hangi flartlarda
gerçeklefltirildi¤ini, baz› kay›tlar›n fla-
h›slarla konuflarak haz›rland›¤›n›, bil-
gisiz ve aceleci evkaf memurlar›n›n

kullan›ld›¤›n› daha önce belirtmifltik.
Elimizde, “ Zevki Kad›n’›n ihyâ etti¤i

‹skender Dede Namazgâh›” kayd› var-
ken (bkz.6 – numara) , meflrûtas› ve
vakfiyesi olmayan bu “mevhum” tekke-
ye fazla itibar etmemek karar›nday›z.
Kaybolan  Namazgâh tafl›nda flunlar
yaz›l› idi: “Sahibü’l-hayrat Sultan Os-
man Efendimizin üçüncü kad›n› Zevkî
Kad›n’›n ‹skender Dede’yi ihyâs›d›r...”

8- Dolanc›  (Dolapç›) Dervifl Mehmed
Mevlevihânesi Yak›n çevrede, faaliyete
geçmeden kapanan bir Mevlevîhâneyi
eski kay›tlardan ç›karabiliyoruz.. Hadî-
ka’da (a.g.e. I/ 265, Zeynep Hatun Mes-
cidi maddesinin sonunda) flöyle bir ha-
dise anlat›l›r. “Çolak Hasan Tekyesine
karîb (= yak›n) mahalde tarîk-i Mevle-
vîyyeden Dolanc› Dervifl Mehmed H.
1230 ( M.1814-1815) târihinde Mevlevî-
hâne binâ etmifl ve kendine Konya’dan
fleyhlik getirtmifl idi; lâkin Âsitâne-i

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim34: Daha
ilerideki bombeli
bir kuyu bilezi¤i

Resim35: ‹skender Dede’nin çiçekler içindeki
mezar tafl›
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aliyye’de (=‹stanbul) olan fleyhler
mu’araza  (=çekiflme)  ettiklerinden, bir
vechile semâ ve âyin-i Mevlevîyye’den
bir nesneye kadir olamayup, hâli üzeri-
ne terk etmekle tedric ile (yavafl-yavafl)
münhedim  (=y›k›k, harap)  oldu. fieyh-i
mezbûr H. 1240 (M. 1824-1825) târihin-
de vefât idüb, Kas›m Pafla Mevlevîhâ-
nesi mezâristan›nda medfûndur.”

Merhûm Abdülbâki Gölp›narl› hoca-
m›z, Mevlâna’dan Sonra Mevlevîlik  ad-
l› eserinde 25, bu konuda gayet genifl
bilgiler vermektedir: “‹stanbulda, bu
sayd›¤›m›z Mevlevi Tekkelerinden bafl-
ka bir de Eyüp s›rt›nda, Gümüflsuyu ci-
var›nda ‹drisköflkü denen meflhur ‹d-
ris-i Bitlîsî’nin (Ölm. 1521) kar›s› Zey-
neb Hâtun’un mescidi bulunan yerde,
Dolapç› lâkab›yla tan›nan ‹stanbullu
Dervifl Mehmed, bir Mevlevi-hâne kur-
mufltu. Seyyid Nâs›r Abdülbâkî De-
de’nin (ölm. 1821), Yenikap› Mevlevî-
hânesine aid olan ve mezkûr tekkenin
son fleyhi Mehmed Abdülbâki Dede’nin
o¤lu Rüsûhi Baykara’da bulunan ““DDeeff--
tteerr--ii  DDeerrvvîîflflâânn”” da, bu tekke ve kurucu-
su hakk›nda epeyce  malûmat vard›r.
Dervifl Mehmed,Ebu-Bekr Çelebi II. za-
man›nda (Ölm.1785) çile ç›kar›p Yeni-
kap› dergâh›na gelmifl ve hücre-niflîn
olmufl. Sonradan evlenen Mehmed De-
de’nin iki kar›s› varm›fl. Bir evi Kas›m-
pafla civar›nda imifl, bir evi de Eyüp’te.
Kendisini Kas›mpafla Mevlevî-hânesine
müntesib sayar ve oran›n dervifllerin-
den görünürmüfl. 1231 zilkadesinde
(1816), ‹drisköflkü’nde birkaç ev sat›n
al›yor, onlar› Mevlevî-hâne flekline sok-
mak üzere tâdile bafll›yor. Henüz bina
tamamlanmadan 1232 saferinin 27. gü-
nü (1817) vakfiyesini tanzim ettiriyor ve
zâviyedarl›kla tevliyeti kendisine ve
kendisinden sonra erkek evlâd›na flart
kofluyor, çelebiden de icazet-nâme isti-
yor. 1232 flevvalinin ilk günü (1817) ica-

zet-nâme geliyor, 1234 muharreminin
onsekizinde (1818) meflihad-nâme
gönderiliyor ve mukabele yapmas›na
izin veriliyor. 1240 flevvalinde (1825)
ölüyor, Kas›mpafla Mevlevî-hânesine
gömülüyor ve kurulan tekke de böylece
kapan›p gidiyor.

Abdülbâki Dede’nin yaz›lar›, Meh-
med Dede’yi hiç sevmedi¤ini ve bu tek-
kenin aç›lmas›na aleyhtar bulundu¤u-
nu gösteriyor. Hadîkatü’l- Cevâmi’de,
bir münasebetle bu tekkeden bahsedi-
lirken ““ÂÂssiittâânnee--ii  aalliiyyyyeeddee  oollaann  flfleeyyhhlleerr
mmuu’’aarraazzaa  eettttiikklleerriinnddeenn  bbiirr  vveecchhiillee  ssee--
mmââ  vvee  ââyyiinn--ii  MMeevvlleevvîîyyyyeeddeenn  bbiirr  nneessnneeyyee
kkaaaaddiirr  oollaammaayy››pp  hhââllii  üüzzeerree  tteerrkkeettmmeekk--
llee  tteeddrriicceenn  mmüünnhheeddiimm  oolldduu”” deniliyor
(C.I,s.,265). Mevlevi fieyhleri Çelebinin
de muvafakatiyle kurulan bu tekkeye
Mehmed Dede’nin ahlâk› yüzünden mi
hofl bakm›yorlar, lâkab› olan ““DDoollaappçç››””
sözünde ahlâk›na bir imâ m› var, yoksa
tekkelerin çoklu¤u,müridlerin bölün-
mesini mûcib olur, oraya da vak›f sa¤-
lanmas›, öbür tekkelerin vak›flar›n›
azaltabilir diye ekonomik bir düflüncey-
le mi bu tekkenin aç›lmas›n› istemiyor-
lar? ‹kinci sebep daha makul ve daha
tabiî galiba.”

Dolanc› (veya Dolapç›) Dervifl Meh-
med Efendi’nin  Mevlevihâne yapmak
üzere sat›n ald›¤› birkaç ahflap evin,
Hadîka’daki aç›k kayda göre, Çolak Ha-
san Tekkesi’nin yak›n›nda olmas› nede-
niyle, Mevlevi ‹skender Dede tafl›n›n ci-
vâr›nda ve onun biraz kuzeyine do¤ru
yer almas› gerekti¤i kan›s›nday›z.

9- Attan Düflen Ali A¤a (‹dris-i Bitlisî)
S›byan Mektebi: (Bkz. Resimler
No.20,21,29.) ‹ranl› fiah ‹smâil-i Safevî
gailesinden önce II. Bayezid’e, sonra
Yavuz Sultan Selim’e s›¤›nan , Kürt
as›ll› ‹dris-i Bitlisî’nin, han›m› Zeyneb
Hâtun ile birlikte, bugünkü ‹dris Köflkü

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

25 Abdülbâki GÖLPINARLI.
Mevlâ na’dan sonra Mevlevîlik,
‹st.1953,s.252,339-340.
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Caddesi boyunca ve yak›n  sokaklar
üzerinde epey hay›r binalar› infla ettir-
di¤i bilinir. Evliyâ Çelebi ünlü Seyyahat-
nâmesinde bu hususta flunlar› söylü-
yor:26. Çelebi’nin buradaki yanl›fllar›na
afla¤›da ayr›ca de¤inilecektir. 
“Bânisi Bayramîyye tarîki fleyhlerinden
fieyh ‹dris nâm azîzdir. Güzel bir tekye
inflâ etmifltir ki, yârân-› tarîkat ve der-
viflân anda cem’olub safâ ederlerdi.
Lâkin Sultan (I.) Mustafa Hân’›n cülû-
sunda bu fleyhi mülhiddir (dinsiz) diye
ithâm ederek tekye ve evkaf›n› harâb ü
yebâb ettiler. Hâlâ birkaç güzel ç›nar
a¤açlar›, çemenzâr sofalar›, namazgâh
seddi, çeflme-i zülâli,havz-› azîmi  (=
büyük havuz) durur. ‹dris Köflkü derler
güzel bir teferrüc-gâhd›r.”

Çelebi burada, daha önce Akkoyun-
lu  Sultanlar›n›n muvakki’i (= Tu¤ra çe-
keni) olup sonra Osmanl› Devleti’nin
hizmetine girerek Sultan II. Bayezid’e
Farsça (Heflt-Behiflt)  ad›nda bir Os-
manl› Tarihi sunan meflhur ‹dris-i Bitli-
sî (vef. H. 927- M.1520-21) ile ikinci
devre Melâmileri olan Bayrâmî Melâ-
mileri veya Hamzavîlerin, Bosnavî
Hamza Bâlî’den sonraki lideri Bursal›
Hasan-› Kabâdûz’u takiben gelen ‹dris-
i Muhtefî’yi  (Gizli ‹dris) kar›flt›rmakta-
d›r.Sultan I.Mustafa’n›n  ilk cülûsu
(=tahta ç›kmas›) 23 Zilkaade 1026
(M.1617) ve ikinci cülûsu da 8 Receb
1031’de (M.1622) vukû bulmufltur. Bü-
tün ikinci devre Melâmileri gibi fliddetli
takibat alt›nda bulunan T›rhalal› Hac›
Ali Bey 27 veya di¤er ad› ile ‹mam Aliy-
yü’r-Rûmî, ‹dris-i Muhtefî oldu¤unu
eceli ile vefat edene kadar hemen her-
kesten gizlemeyi baflarm›flt›. Kabri, Ka-
s›mpafla’da Tersâne arkas›ndan Kulak-
s›z’a ç›kan yokuflun bafllang›c›nda,sa¤
tarafta müstakil sofa üzerindedir. (vef.
H. 1024 Rebiülevveli, M. 1615).

Evliyâ’dan al›nan pasajdaki “tekye-

tekke”, onda ço¤u zaman rastland›¤›
gibi, esas itibariyle bir gezinti yeri veya
mesire (= piknik yeri) olan bir “tefer-
rüc-gâh” d›r.

Bu ‹drislerin kar›flt›r›lmas› sorunu,
I. Sultan Mustafa devrinde ‹dris-i Bitli-
sî’nin vak›flar›n›n zaptedilmesine, IV.
Sultan Murad zaman›nda da baz› tesis-
lerin y›kt›r›lmas›na neden olmufltur. 28

IV. Sultan Murad’›n ‹mrahoru (Mîr-i
Âhûr) Ali A¤a herhalde tam bu s›rada
‹dris-i Bitlisî ailesinin yapt›rd›¤› S›byan
Mektebi’nin vakf›n› üstüne geçirmifl ve
bundan sonra bu mektep Mîr-i Âhûr (=
Padiflah›n atlar›n› ve arabalar›n› yöne-
ten bafl görevli) Ali A¤a’n›n ismine ba¤-
lanm›flt›r. 1976 y›l› içerisindeki ziyâret-
lerimiz s›ras›nda mektep ‹l Özel ‹dare-
si taraf›ndan kiraya verilmifl; ev olarak
kullan›l›yordu. Kesme tafltan yap›lm›fl
bulunan binâ, fevkaanî (=yerden yük-
sekte) biçimde olup, kemerli kap›s›
üzerinde kitâbesi yoktur. Kemerli kap›-
dan avlusuna geçilir. ‹ç kap›dan girince
de bir merdivenle üst kattaki bölüme
ç›k›labilir. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i
Tedrisat Kanunundan sonra , ancak
1928 y›l›ndaki harf ink›lâb›ndan önce
düzenlendi¤i tahmin edilen bir “Mekâ-
tib-i Vakfiye Cedveli” ni merhûm çal›fl-
ma arkadafl›m›z Kemal Elker, istinsâh
edip getirmiflti.29

Bu cetvelde, bahis konusu mektebi-
miz, “Attan  Düflen  Ali A¤a Mektebi:
Eyüb’de, Gümüflsuyunda. Harap. Du-
varlar› mevcut.” fleklinde gösterilmek-
tedir. Demek ki bu arada mektep bir
onar›m daha geçirmifltir.

Bir ‹mrahorun attan düflmesi hayli
garip bir olayd›r. Herhalde bunun için,
halk a¤z›nda mektebin ad› “Attan dü-
flen  -ve ölen-  Ali A¤a Mektebi” olarak
kalm›flt›r.

1976 y›l›nda ev olarak kullan›lan
mektebin ( Kap› No. 18/1) bahçesinde-
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26 Evliya Çelebi, Seyyahat-
nâme, ‹st. 1314 (M.1896-1897).
C. I, s.399-400. “‹dris Köflkü
Mesîresi”  maddesi. (Bas›m ta-
rihidir; Evliya Çelebi bilindi¤i gi-
bi 17. yy. da yaflam›flt›r.)

27 Abdülbâki GÖLPINARLI,
Melâmilik ve Melâmiler, T›pk›
Bas›m, ‹stanbul 1992, s.123-
128.

28 M. Mes’ud KOMAN, Eyüp
Sultan –Loti Kahvesi Çevresi,
‹st. 1966, s.11.

29 Karfl. Turgut KUT, ‹stan-
bul S›byan Mektepleriyle ‹lgili
Bir Vesika, ‹stanbul Arma¤an›
III, ‹st. Bfi. Bel. y., ‹st.
1997,s.347-374.
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ki, Ali A¤a ve
yak›nlar›n›n
mezar taflla-
r›n› incele-
mifltik. Bunlar
özenle süs-
lenmifl tafllar-
d› ve bir sofa
oluflturuyor-
lard›.

A l i
A¤a’n›n mer-
kadinde önü
kitabeli, biri
bafl öbürü
ayak tafl› ol-
mak üzere çift
büyük tafl var-
d›.
“ M i r â h û r - ›
evvel iken

at›ndan düflüp vefât eden merhûm Ali
A¤a’n›n rûhiyçün Fâtiha okuyanlar›n
âhiri ve âk›betleri hayrola. Fi flehr-i 25
Zilhicce 1035”  (M.1626)
(Resim: 37).

Bu kabirler bugün de
bak›ml›  ve temiz tutul-
maktad›r. S›byan Mekte-
bi ihyâ edilerek küçük
bir mescide çevrilmifl,
mihrap nifli olmad›¤›
için, Kâbe istikameti
üzerinde cübbe as›l› bir
ahflap direk ile belirlen-
mifltir. Fevkaanî k›s›m
ise kad›nlar mahfili ola-
rak kullan›lmaktad›r.

10-  Rayetkeflan Kalfa Çeflmesi: (Bkz.
Resim No.: 22 ; tam yeri için bkz. Resim
No.: 3, Kaba Kroki ,Çeflme - RK iflâret-
li.)

‹. Hakk› Konyal›’n›n notlar›na göre
Zeyneb Hâtun taraf›ndan yapt›r›ld›¤›

ileri sürülen öbür ad› ile Ç›narl› Çefl-
me’ye gelince 30. ‹brahim Hilmi Tan›fl›k
bu çeflmenin vaktiyle ‹dris-i Bitlisî’nin
himmetiyle gün›fl›¤›na ç›kt›¤›n› 31 söy-
lüyor.

Aile ayn› aile oldu¤u için, bu ayr›m
bizce fazla önemi olmayan bir husus
gibi görünmektedir. 1976 y›l›nda battal
ve kitâbesiz durumda olan bu çeflme,
1985 senesinde Türkiye An›t  Çevre Tu-
rizm De¤erlerini Koruma Vakf› ( T.A.Ç.)
taraf›ndan onart›lm›fl ve yeni yaz›l› bir
kitâbe konulmufltur:“ 16. yy.’da ‹dris-i
Bitlisî’nin yapt›rd›¤› bu çeflme, Abdüla-
ziz câriyelerinden Rayetkeflan Kalfa ta-
raf›ndan H. 1275 ( M.1858-1859)’de ye-
niden infla ettirilmifltir. T.A.Ç. Vakf› ta-
raf›ndan 1985’de onar›lm›flt›r.”

Suyu akmayan bu çeflme yine de te-
miz ve bak›ml› durumdad›r. Çat›s›, dört
yönlü k›rma tavanl› ve ahflapt›r. Son
onar›m çal›flmalar› s›ras›nda çeflmenin
arka yüzü aç›¤a ç›kar›lm›fl olup yine ar-
kada bir lâhit bulunmufltur.

11-   ‹dris-i Bitlisî’nin  Tafl›: (Bkz. Resim
No. 10 ve 11; ayr›ca  Resim No. 3 Kaba
Kroki, en kuzeydeki kabri.) Daha önce
belirtilen, Hadikatü’l-Cevâmî’nin Zey-
neb Hâtûn Mescidi maddesinde, ‹dris-i
Bitlisî’nin defnedildi¤i yer hakk›nda flu
k›sa not vard›r: “Mumâileyh ‹dris Efen-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

30 ‹. Hakk› KONYALI, Mi-
mar Koca Sinan’›n Eserleri, ‹st.
1950, s.65.

31 ‹. Hilmi TANIfiIK, ‹stan-
bul Çeflmeleri I, ‹st. 1943,s.272-
275.

Resim36: ‹skender De-
de’nin tafl› yan›ndaki
yeni tabela

Resim37: Attan Düflen Ali A¤a ve yak›nlar›n›n
aile sofas›

eyup 13  11/18/06  2:16 PM  Page 28



29

di, hâlâ ‹dris Köflkü denmekle ma’rûf
nâm mahalde binâ-gerdeleri olan çefl-
me-i âb-› lezîze karîb, Bülbülderesi ta-
raf›nda bir sed üzerinde medfûndur.”

II. Bayezid ve Yavuz Selim devirleri-
nin gözde müellif, münflî,flâir, hattat ve
siyaset adam› ‹dris-i Bitlisî, Yavuz’un
vefât›ndan sonra Kanûnî’ye de flark se-
feri hususunda tavsiyelerde bulunup
k›sa zaman içinde hayata vedâ etmifltir
( H. 927; M.1520-1521.) Bursal› Meh-
med Tâhir, Osmanl› Müellifleri  adl›
eserinde 32, “ ... ‹stanbul’a avdetinden
sonra ekser zamân›n› te’lîf-i âsâr’a
hasreyleyüb  H. 927 (M.1520-1521)  tâ-
rihinde irtihâl ederek Eyüb Sultan’da
el-yevm nâm-› fâz›lânelerine mûzaf
olan ‹dris Köflkü ve Çeflmesi denilen
mahalde zevcesi Zeyneb Hâtun’un bi-
nâ-gerdesi bulunan mescid-i flerîf ha-
zîresine defnedildi...” 

Bu iki ifadeden, Hadîka’n›n “Bülbül-
deresi taraf›nda bir sed üzerinde...”
fleklinde yapt›¤› tesbit, gerçek arazi
çizgilerine daha yak›nd›r. (Karfl. Resim:
3, Kaba Kroki, Kerim A¤a Soka¤› ve az
kuzeyinde ‹dris-i Bitlisî’nin tafl›.)  Görü-
lece¤i üzere, mescidin eskiden var olan
hazîresi,flâhideye o kadar da yak›n de-
¤ildir. 

‹dris-i Bitlisî’nin mezar tafl› 1976 y›-
l›nda Câmi Soka¤›ndan bir sokak daha
ileride (Kerim A¤a Soka¤›), ‹smâil Özel-
ler’e ait 4 numaral› evin bahçesinde,
afla¤›ya do¤ru ( Gümüflsuyuna do¤ru)
alçalan bir meyil  üzerinde, bir beton
platforma bitifltirilmifl vaziyette çiçek-
ler aras›nda durmakta idi. Ad› geçen ‹s-
mâil Özeller, 1940 y›l›n›n Kas›m ay›nda
köyden geldi¤ini, bâz› zorluklar yüzün-
den, eve d›flar›dan bak›fl yönüne göre
yar›m metre kadar sa¤da iken tafl›n so-
la do¤ru kayd›r›lm›fl oldu¤unu  bizlere
anlatm›flt›.

Dr. S›rr› Ak›nc› da 33 bu tafla çok ya-

k›n bir evde oturdu¤undan, onun ko-
runmas› ve bak›m› ile ilgili an›lar›ndan
söz açmaktad›r. 

‹dris-i Bitlisî’ye ait  görülerek  çev-
renin büyük hürmetini –bir yat›r gibi-
kazanan bu tafl›n, bir de ayn› büyüklük-
te ayak flâhidesi vard›r.

Tafl, târihsiz oulup, gerek yaz› ka-
rakteri ve genel görünüfl itibâriyle hiç
16.nc› yy. tafllar›na benzememektedir.
Muhdes  (= sonradan yap›lm›fl) oldu¤u
kan›s›nday›z. “Kutbü’l-ârifîn merhum
ve ma¤furleh ‹dris Efendi rûhiyçün el-
Fâtiha” ‹dris-i Bitlisî’nin o¤lu Defterdar
Ebu’l- Fazl Mehmed Efendi de, Mimar
Koca Sinan’a , Tophane’den Cihangir’e
ç›kan yokufl ( Defterdar-‹talyan Yokuflu)
üzerinde,tamamen y›k›lm›flken yak›n-
larda ihyâ edilen Defterdar Câmiini
yapt›rm›flt›. Hemen-hemen tüm kay-
naklar›m›zda de¤erli bir ilim adam›
olan Mehmed Efendi’nin H.971 (
M.1563-1564) de vefat ederek câmiinin
hazîresine defnedildi¤i kayd› vard›r. Bu
flâhidenin ve di¤er tafllar›n, Defterdar
Câmii y›k›l›nca afla¤›da Tophane’deki
K›l›ç Ali Pafla Câmiine tafl›nd›¤› bilinir.
‹brahim Hakk› Konyal› 34, de¤erli arafl-
t›r›c› Fâiz Demiro¤lu’nun Baflbakanl›k
Arflivindeki 25 numaral› Mühimme Def-
terinde buldu¤u , 4 Rebiülâh›r 982
(M.1574) târihli bir hükme dayanarak,
Defterdar Mehmed Efendinin Hac yo-
lunda öldü¤ünü, ‹stanbul’daki mezar
tafl›n›n Tanr›n›n rahmetini dilemek
maksad› ile dikilmifl bir “Makam fiâhi-
desi” olmas› gerekti¤ini ileri sürmek-
tedir.

Sözlerimizi –lütfen hiç kimse al›n-
mas›n- Osmanl› devrinden kalan man-
zum birkaç sözle bitirmek istiyoruz,
“Ba¤da meyler içilir, nâleler eyler
ney’ler Gül’e gûfl ettiremez yok yere
bülbül inler Varak-› mihr ü vefâ’y› kim
okur kim dinler.”
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32 Bursal› Mehmed Tâhir,
Osmanl› Müellifleri , ‹st. 1342,
C.III,s.6-8.

33 Dr. S›rr› AKINCI, “Dört
Mezar Tafl› Dört Hikâye”, Hayat
Târih Mecmuas›, ‹st. Kas›m
1969, S.10,s.55.

34 ‹.Hakk› KONYALI, a.g.e.,
s.65-66. 
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EYÜP’TEK‹ VAKIF MÜLKÜ

ANIT ESERLERE YAPILAN

MÜDAHALELER

Hülya YALÇIN Sanat Tarihçisi / Nesrin MUMCU Mimar

1963 y›l›nda Kars-Arpaçay’da do¤du.
1981 y›l›nda ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi Anabilim dal›na girdi ve 1985
y›l›nda mezun oldu. 
1986 y›l›nda Eyüp Belediyesi Araflt›rma
Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde
göreve bafllad›. Halen ayn› müdürlükte
görev yapmaktad›r.

1968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.‹lk ve orta
ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlayarak

‹st. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümünden 1991
y›l›nda mezun oldu.Halen ayn› üniver-

sitenin Fen Bilimleri Enstitüsü
Restorasyon Bölümü’nde Yüksek lisans

e¤itimini sürdürmekte olup, Eyüp
Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde

görev yapmaktad›r.
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Toplum  olarak  genelde  zenginlik-
lerini  ve  de¤erlerini  kaybettikten son-
ra  fark eden,   fakat bu de¤erlere  sa-
hipken korumak,  özümsemek  için pek
de  istekli olmayan bir yap›m›z vard›r.
50’li  60’l›  ve  80’li  y›llarda  özellikle
‹stanbul’da  flehrin  modernleflmesi
ad›na  yap›lan  y›k›mlara  alk›fl tutanlar
da,  flimdilerde  kaybetti¤i  de¤erlere
hay›flanan da  ayn›  toplum olunca  in-
san  söyleyecek  laf  bulam›yor. 

Bu  sempozyumda,  zaman içinde
kötü  müdahalelere  maruz kalm›fl  Va-
k›f eserleri yönünden, Eyüp’teki de¤iflik
ifllevlere sahip  baz› binalar›n incelen-
mesi sonucu saptanan bozulma ve y›p-
ranmalar üzerinde durarak mevcut du-
rumlar› hakk›nda bilgi vermek ve yeni-
den ihya edilmesi yönünde gerekli öne-
rilerin gelifltirilerek asl›na ve uygulama
tekniklerine uygun restorasyonlar›n›n
yap›lmas›na dikkat çekilmesi amaçlan-
m›flt›r.

Öncelikle  Vak›flar›n  Müslüman
Türk Devletlerinin  gelifliminde  ve
kentleflme  sürecindeki  etkilerine  bir
göz  atal›m:

Müslümanlar, "Bir kimse ölünce,
ameli kesilir, amel defteri kapan›r. Yal-
n›z flu üç kimsenin amel defteri kapan-
maz: Sadaka-i câriyesi, ilmî bir eseri,
kendisine duâ eden hay›rl› bir evlâd›
olan" meâlindeki hadîs-i flerîfte haber
verilen bir sadaka-i câriye b›rakabil-
mek için âdetâ birbirleriyle yar›fl etti-
ler. Anadolu Selçuklular›, Dâniflmend-
liler, Gazneliler, Atabegler, Eyyûbîlerle
Hindistan,Afganistan ve di¤er Müslü-
man ve Türk devletlerinde birçok vak›f
kuruldu. M›s›r'daki Memlûkler döne-
minde iyice geliflip yayg›nlaflt›. 

Vak›flar, en büyük geliflmeyi Os-
manl›lar zamân›nda gösterdi. "‹nsanla-
r›n en hay›rl›s›, insanlara faydal› olan›-
d›r" hadîs-i flerîfini rehber edinen Os-

manl›lar, her sâhada oldu¤u gibi, bu
sâhada da muazzam ve kal›c› eserler
meydana getirdiler. Vak›f yoluyla tesis
edilen bu say›s›z eserler, muazzam Os-
manl› ülkesini bir bafltan di¤er bafla a¤
gibi ördü. 1530-1540 seneleri aras›nda
yap›lan vak›flarla ilgili tahrirlere göre;
yaln›z Anadolu eyâletinde vak›f yoluyla
45 imâret, 342 câmi, 1055 mescit, 110
medrese, 154 muallimhâne, 1 kalen-
derhâne, 1 mevlevîhâne, 2 dârülhuffâz,
75 büyük han ve kervansaray kuruldu.
Bu müesseselerde vazîfe yapan 121
müderris, 3756 hatîb, imâm ve müez-
zinle 3229 fleyh, fleyhzâde, kayy›m, ta-
lebe veya mütevellînin iâfle giderleri ve
maafllar› vak›f gelirlerinden karfl›land›. 

Vakfiye  ve  benzeri  belgeleri  ince-
ledi¤imizde;

1-E¤itim ve ö¤retim hizmetleri,
2-Kültür hizmetleri,
3-Yap›m bak›m ve restorasyon hiz-

metleri,
4-Dini hizmetler,
5-Sa¤l›k hizmetleri,
6- Hay›r ve sosyal yard›m hizmetle-

ri,
7-Ulafl›m hizmetleri,
8-Temizlik hizmetleri,
9-turizmi teflvik mahiyetindeki hiz-

metler,
10-Ekonomik hizmetler,
11-fiehircilik hizmetleri  gibi  bir çok

hizmetlerin  vak›f yoluyla  yap›lmas›n›n
öngörüldü¤ünü  tespit etmekteyiz.

Tesis edilen bu vak›flar gördükleri
hizmetlere göre de¤ifliklik arz ederdi.
Yukar›da zikredilenlerden baflka, su
yollar›, su kemerleri, çeflme ve sebil-
ler, yollar, kald›r›mlar, aflevleri, dul ve
yetim evleri, çocuk emzirme ve büyüt-
me yuvalar› gibi vak›f eserleri tesis
edilmifltir. Bunlardan baflka namaz-
gâh, kütüphâne, dükkân, misafirhâne,
kuyular, çamafl›rhâne, helâ, han, ha-
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mam, bedesten, türbe, iskele, deniz fe-
neri,ok ve gürefl meydanlar›, esir ve
köle âzâd etmek, fakirlere yakacak te-
min etmek, hizmetçilerin efendileri ta-
raf›ndan azarlanmamas› için k›rd›klar›
kâse ve kaplar›n yerine yenilerini al-
mak, gâzilere at yetifltirmek, a¤aç dik-
mek, borçtan hapse girenlerin borcunu
ödemek, da¤lara geçitler kurmak, ök-
süz k›zlara çeyiz haz›rlamak, borçlula-
r›n borçlar›n› ödemek, dul kad›nlara ve
muhtaçlara yard›m etmek, çocuklar›
baharda aç›k havada gezdirmek, mek-
tep çocuklar›na g›dâ ve yiyecek yard›-
m›, fakirlerin ve kimsesizlerin cenâze-
sini kald›rmak, bayramlarda çocuklar›
ve kimsesizleri sevindirmek, kalelere,
istihkâmlara veya donanmaya yard›m-
da bulunmak, k›fl aylar›nda kufllar›n
beslenmesi, hasta ve garîb leyleklerin
bak›m› ve tedâvisi gibi pekçok maksat-
la çeflitli vak›flar kurulmufltur. Müslü-
manlar›n iki mukaddes beldesi olan
Mekke ve Medîne flehirlerine, ‹slâm
dünyâs›n›n her taraf›nda binlerce vak›f
tesis edilmifltir. Bilhassa Osmanl› sul-
tanlar›n›n, devlet adamlar›n›n ve di¤er
hay›rsever kimselerin meydana getir-
dikleri vak›flarla, her sene Osmanl› ül-
kesinden buralara ulaflt›r›lan vak›f ge-
lirleri, bütün ‹slâm dünyâs›n›n flükrân
hislerini kabartacak seviyeye ulaflm›fl-
t›r. 

Din ve ›rk fark› gözetmeksizin bütün
insanl›¤›n hizmetine tahsis edilmifl
olan, insanlar›n bedenî ve rûhî hasta-
l›klar›n› tedâvi etmek gâyesiyle kurul-
mufl vak›f hastaneler, dârüflflifâlar ve
t›marhâneler de önemli vak›f müesse-
seleridir. Bu sa¤l›k kurulufllar›yla ilgili
bâz› vakfiyelerde birtak›m ilâçlar›n for-
mülleri bildirilmifl, bu formüllere göre
yap›lan ilâçlar›n hastalar›n tedâvisinde
kullan›lmas› istenilmifltir. Sosyal hiz-
metler yönünden pek önemli olan imâ-

retlerse, seyâhatin meflakkati alt›nda
yorgun düflen yolcular›n istirâhat›n› te-
min ederek, din ve kültür birli¤inin ku-
rulmas›n› sa¤lam›fl, açl›k tehlikesiyle
karfl› karfl›ya bulunan ümidsiz kimsele-
re bir s›¤›nak vazîfesi görmüfl, dînî ve
insânî vecîbeleri en iyi flekilde yerine
getirmifltir. ‹mâretler bünyesinde yer
alan dârüflflifâlar, halk›n poliklinik ve
hastâne hizmetlerini görmüfltür. Bu
hizmetler devrin en selâhiyetli t›p oto-
riteleri eliyle paras›z olarak yap›l›rd›.
‹mârethâneler yüzlerce yetime maafl
ba¤lamak, binlerce fakirin karn›n› do-
yurmak, dul kad›nlar› himâye alt›na al-
mak, yetim ve fakir çocuklar›n› okut-
mak üzere mektepler açmak gibi hiz-
metlerle gerçekten Türk hay›rseverli-
¤inin takdirle yâd edilecek birer flefkat
âbidesi hüviyetindeydiler. 

fiehirleraras› nakliyenin sa¤lanma-
s› için pek çok yol, köprü ve kalenin in-
flâs› önemli ticâret yollar› üzerindeki
konak yerlerinde kervansaraylar ku-
rulmas› vak›flar sâyesinde gerçeklefl-
mifltir. Sokaklar›n ayd›nlat›l›p temiz-
lenmesi ve bâz› flehirlerin muhtelif yer-
lerinde bahçeler aç›lmas› gibi hizmet-
ler de vak›f yoluyla yapt›r›lm›flt›r. 

Osmanl› iskân siyâsetini kolaylaflt›-
ran önemli unsurlardan biri olan ve Os-
manl› Devletinin bafllang›c›ndan îtibâ-
ren; ülkenin çeflitli yerlerinde kurulan
tekkeler, ahî ocaklar› ve bunlar›n mas-
raflar› vak›flar yoluyla karfl›lanm›flt›r.
Ahîler, yerlefltikleri yerlerde devlet po-
litikas›n›n propagandas›n› yapt›klar› gi-
bi, gelip gidenleri misâfir etmifller, ge-
rekti¤inde harbe kat›lm›fl, halk› da bu
ifle teflvik etmifllerdir. 

Yüzy›llar boyunca ‹slâm ve Türk
dünyâs›nda içtimâî nizâm›n korunma-
s›na fertler aras›nda yard›mlaflma ve
dayan›flma yoluyla karfl›l›kl› sevgi ba¤›-
n›n kurulmas›na, baflka bir ifâdeyle in-
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sanl›¤›n dünyevî ve uhrevî saâdetine
hizmet eden birer sosyal kurulufl ola-
rak önemli bir yer tutan vak›flar, Os-
manl› devlet nizâm›n›n kurulmas›nda
ve devâm etmesinde temel faktörler-
den biri olmufltur. 

Osmanl›lar zamân›nda kurulan va-
k›f müesseseleri iki k›s›mda incelen-
mektedir. Birincisi; vakfedilen fleyin
bizzat kendisinden faydalan›lan vak›f-
lard›r. Müessesât-› hayriye de denilen,
câmiler, medreseler, mektepler, imâ-
retler, zâviyeler, kütüphâneler, misâ-
firhâneler, köprüler, hastaneler, çefl-
meler, sebiller ve kabristanlar bu k›s-
ma girer. ‹kincisi ise; vakfedilen fleyin
bizzat kendisinden faydalan›lmayan,
fakat birincilerin sürekli ve düzenli bir
flekilde ifllemesini temin eden binâ,
arâzi, nakit para vs. gelir kaynaklar›n›n
teflkil etti¤i vak›flard›r. Bunlara asl-›
vakf denilmektedir. Vakfedilen bu nes-
neler aras›nda bâz› köylerin tamâm›,
her türlü zirâat iflletmeleri, çiftlikler,
tarlalar, üzüm ba¤lar›, bahçeler, mes-
ken olarak kullan›lan binâlar, dükkan-
lar ve iktisâdî gâye için yap›lm›fl baflka
yap›lar gibi gayr-i menkuller ve hayvan
derisi, gemi, nakit para gibi menkuller
görülmektedir. Mülkiyeti devlete âit
olan ve arâzî-i mîriye ad› verilen top-
raklar›n da vak›f hâline getirildi¤i gö-
rülmektedir; buna vak›f-› irsâdî ad› ve-
rilmektedir. Ancak vakfedilen fley bu
arâzilerin ç›plak mülkiyeti de¤il, ya
üzerinde çal›flan kimselerin devlete
ödemek zorunda olduklar› vergiler ve-
ya arâzinin tasarruf hakk›yd›. Tahsis ve
irsâd kâbilinden evkâf ad› da verilen bu
vak›flarda esas olan, vakfedilen gelir-
lerin devlet bütçesinden karfl›lanmas›,
gereken hizmetlere tahsîs edilmesidir. 
Osmanl›lardaki toprak vak›flar› da üç
k›sma ayr›lm›flt›r: 

Birincisi; sâhiplerinin mülkü olan

öflürlü ve harâcl› topraklar›n vakfedil-
mesiyle meydana gelen toprak vak›fla-
r›d›r. Bunlar, mülkiyeti devlet taraf›n-
dan sat›lm›fl veya îmâr ve ihyâ maksâ-
d›yla kolonizatör Türk dervifllerine ve
zâviye sâhiplerine mülk olarak terk
edilen bofl topraklar›n vak›f hâline geti-
rilmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Bu toprak-
lar› vak›f sâhiplerinin kendileri veyâ
adamlar› ifllemektedir. Kirâya verildi¤i
takdirde vak›f idârecisi topra¤› iflleyen
köylülerden sâdece toprak kirâs› iste-
yebilmekte bunun d›fl›nda onlar üzerin-
de idârî ve inzibâtî selâhiyetleri ve res-
mî s›fatlar› bulunmamaktad›r. 

‹kincisi; mâlikâne-dîvânî sistemine
ba¤l› topraklar›n vakfedilmesi hâlinde,
vakfedilen fley, topraktan ve toprak
üzerinde yaflayan köylülerden al›nan
her türlü vergiler olmay›p, sâdece top-
ra¤›n kuru bir mülkiyet hakk›d›r. Bu
mülkiyet hakk›na mâlikâne hissesi de-
nilmekte olup, umûmiyetle mahsûlün
beflte biri, yedide biri veya onda biri
olarak kabul edilmektedir. Vakfedilen
bu hakt›r. 

Üçüncü k›sm› ise; bilcümle hukûk-›
fler'iye ve rüsûm-› örfiyesiyle ve ser-
bestiyât üzere vakfedilen topraklard›r. 
Burada söz konusu edilen vak›flardan
birinci ve ikincisi vakf-› sahîh, üçüncü-
sü ise vakf-› irsâdîdir. 

Osmanl›larda, önceleri pâdiflâh ve
Harameyn vak›flar› için teflkilâtl› nezâ-
retler kurulmufl, 1839'da kurulan ve
taflrada teflkilâtland›r›lan Evkâf-› Hü-
mâyûn Nezâreti, imparatorluktaki bü-
tün vak›flar› merkezî bir idâreye kavufl-
turmufltur. 

K›saca  diyebiliriz ki; Vak›flar Müs-
lüman Türk Devletlerinin kentleflme
sürecinde önemli katk›da bulunmufl,
özellikle büyük cami ve külliyelerin
çevresinde klasik Türk Kentinin kurul-
mas›na yard›mc› olarak Türk kültürü-
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nün yeni al›nan topraklara  tafl›nmas›n-
da, birçok toplumsal içerikli ‘kentsel
hizmet’in baflar›lmas›nda etkili olmufl-
tur.

Tarihimizde çok önemli roller üstle-
nen vak›f  mülkü  eski eserlerimizin,
her detay›nda esteti¤e, sanata, kültüre,
medeniyete ve insani tüm de¤erlere ait
unsurlar yer almas›na ra¤men, günü-
müzde birço¤u günümüze  ulaflama-
m›fl,  günümüze  ulaflmay›  baflaranla-
r›n  bir ço¤u da  oldukça harap durum-
dad›r. 

Vak›flar›n idaresinin nas›l yap›laca¤›
ise mal› vakfeden (vâk›f)  taraf›ndan ha-
z›rlanan  vakfiyelerde belirtilerek ;

Vakf edilen mallar›n neler oldu¤u,
bu mallar›n kimler taraf›ndan idare
edilece¤i,

Vak›f gelirlerinin nelere harcanaca-
¤›,

Müessesede kimlerin çal›flaca¤›,
bunlara ne kadar ücret ödenece¤i, bu
ücretlerin nereden temin edilece¤i gibi
konulara ayr›nt›l› olarak yer verilirdi.

Türk-‹slam Vak›flar›n›n temelinde
yer alan önemli ilkelerden biri de, ebe-
dilik ilkesidir. Bu ilkeyi, Vak›flar›n ku-
rulufl senedi ve yasal dayana¤› olan
vakfiyelerin hemen hepsinde görmek
mümkündür.

Bu itibarla meydana getirilen her
vak›f, ilelebet devam ettirilmek ve ya-
flat›lmak düflüncesiyle kurulmaktad›r.
Bu düflünce her vakfiyenin son k›sm›n-
da belirtilerek vakf›n devam›na destek
olanlara dua, ortadan kald›r›lmas›na
veya kötüye kullan›lmas›na yeltenenle-
re de beddua edilmektedir.

Bunun içindir ki, vakfiyelerde önem
ve öncelikle yer alan müflterek flartla-
r›n bafl›nda tamir ve termim (onar›m ve
restorasyon) flart› gelmektedir.

Vakfiyelerin, gerek bafl›nda, gerek-
se sonunda pek çok dua bulunur. Me-

tinde geçen bu dualardan baflka bir de
vakfiyede belirtilen hizmetleri yerine
getirmeyen, ona ihanet eden, onu gaye-
sinin d›fl›nda kullanan ve onu de¤iflti-
ren için beddualar bulunur. 
Günümüzde vak›flar›n idaresi 1924 ta-
rihinde fier'iyye ve Evkaf Vekaleti'nin
kald›r›lmas› ile Baflbakanl›¤a ba¤lanan
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nce yürütül-
mektedir. 

5 Haziran 1935 tarihinde yürürlü¤e
giren "2762 say›l› Vak›flar Kanunu" ile

vak›flar; yönetim biçimine göre, Maz-
but, Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

“Her kimse ki; 
Vak›flar›m›n bekas›na

özen ve gelirlerinin 
artt›r›lmas›na itina 

gösterirse, ba¤›fllay›c› 
olan Allahu Teâlâ’nin 

huzurunda ameli güzel
ve 

makbul olup, mükafâti 
say›lamayacak kadar

çok 
olsun, dünya 

üzüntülerinden
korusun 

ve muhafaza edilsin...” 

“Allaha ve Ahiret Gününe inanan, güzel
ve temiz olan Hazreti Peygamberi tastik
eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya
büyük herhangi bir kimseye, bu vakf›

de¤ifltirmek , bozmak, nakletmek, eksilt-
mek, baflka bir hale getirmek, iptal et-

mek, ifllemez hale getirmek, ihmal etmek
ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun

flartlar›ndan herhengi bir fleyi veya kaide-
larinden herhangi bir kaideyi bozuk bir

yorum ve geçersiz bir yöntemle de¤ifltirir,
iptal eder ve de¤ifltirilmesi için u¤rafl›r,
fesh edilmesine veya baflka bir hale dö-

nüfltürülmesine kastederse, haram›
üstlenmifl, günaha girmifl ve masiyetleri
irtikap etmifl olur. Böylece günahkarlar

al›nlar›ndan tutularak cezaland›r›ld›klar›
gün Allah onlar›n hesab›n› görsün. Mâlik

onlar›n isteklisi, zebaniler denetçisi ve
cehennem nasibi olsun. Zira Allah›n

hesab› h›zl›d›r. Kim bunu iflittikten sonra,
onu de¤ifltirise onun günah›, de¤ifltiren-
ler üzerindedir. Kuflkusuz O, iyilik eden-

lerin ecrini zayi etmez”

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden  

dokuman_37  11/20/06  10:18 AM  Page 6



7

Vak›flar olmak üzere üç kategoride
toplanm›flt›r.

1- Mazbut Vak›flar: Vakf› idare ede-
nin soyu tükenip, 10 y›l idarecisiz kal-
mas›, Kanunen veya fiilen hayrî hizme-
ti kalmamas› üzerine, idaresi do¤rudan
Vak›flar Genel Müdürlü¤üne ba¤lanan
vak›flard›r. Bu vak›flar›n tüm ifl ve ifl-
lemleri Vak›flar Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan yürütülür. Bu vak›flar› Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü temsil eder.

2- Mülhak Vak›flar: Soydan gelenle-
re flart edilmifl, mütevellilerince idare
ve temsil edilen tüzel kiflili¤e haiz va-
k›flard›r. Vak›f senedinde yaz›l› flartlara
göre vakf›n evlad›ndan olan mütevelli-
lerce idare edilir ve Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ünce de denetlenir.

3- Cemaat ve Esnafa Mahsus Vak›f-
lar: Cemaat ve esnafa mahsus vak›flar,
bunlar taraf›ndan seçilen kifli veya ku-
rullarca yönetilir. ‹lgili Makamlarla Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan tef-
tifl edilir ve denetlenir.
Vak›flar›  tan›mlad›ktan,  Vak›f eserle-
rin ne oldu¤una ve zaman içindeki iflle-
yifline k›saca de¤indikten sonra incele-
di¤imiz örnekler üzerinde yap›lan göz-
lemler sonucunda görülen tahribatlar
flu flekilde özetlenebilir.

Vak›f  Mülkü  Eserlerde  Tespit
Edilen  Bozulmalar›   Bafll›klar Halin-
de s›ralarsak:

•Çevre kirlili¤inin ve çeflitli atmos-
fer hareketlerinin  meydana getirdi¤i
zararlar.

•Zamana ba¤l› olarak bizzat yap›la-
r›n  kendi malzemelerinden ileri gelen
tahribatlar.

•Kimi yap›lar›n restorasyonu afla-
mas›nda  yanl›fl malzeme kullan›m› ve-
ya yanl›fl uygulama   

sonucu meydana gelen bozulma-
lar.

•Yo¤un yaya ve araba trafi¤inin yap-
t›¤› tahribatlar.

•Yap›lar›n yanl›fl kullan›m› ve uygun
olmayan  ifllevlerle binaya yap›lan nite-
liksiz ekler 

sonucu ortaya ç›kan bozulmalar.
•Revaklar›n alüminyum vb. malze-

meden do¤ramalarla camekan fleklin-
de kapat›lmas› 

•Duvarlar›n içte ve d›flta seramik,
fayans vb. malzeme ile kaplanmas›.

•Özgün tafl dokulu duvarlar›n s›van-
mas›, mevcut s›va yerine çimento harç-
l› yeni s›va yap›lmas›, 

•Pencerelerde plastik do¤rama
kullan›lmas›.

•Girifl kap›lar›n›n özgün malzeme
yerine baflka malzemelerle yap›lmas›,
mimarilerinin de¤ifltirilmesi 

•Gerekli etüt yap›lmadan kalorifer
tesisat› yap›lmas›, do¤algaz al›nmas› 

•Mezarlar üzerinde bulunan ahflap
sandukalar›n kald›r›lmas›, yerine tu¤la
örgülü, s›val› sanduka kaideleri yap›l-
mas› 

•Hazirelerdeki mezar tafllar›n›n
ya¤l› boya ile boyanmas› 

•Duvar, söve, kemer, kitabe, flad›r-
van vs. boyanmas›.

•Avlular›n özgün kaplama malze-
mesinin asfalt, grobeton  vs. ile kapat›l-
mas›

•Bina kal›nt›lar›n, hazirelerin tahrip
edilmesi 

•fiad›rvan vs. gibi küçük mimari
parçalar›n tafl›nmas›, mimarisinin de-
¤ifltirilmesi gibi hatal› davran›fllar tes-
pit edilmifltir.

Ayr›ca,    uygulamalarda  yap›lan
olumsuzluklar› flu flekilde  s›ralaya-
biliriz;

•Vak›flar ‹daresinin yapt›¤› onar›m-
larda genellikle röleve yap›ld›¤›, resto-
rasyon projesinin ise, her onar›mda ya-
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p›lmad›¤› tespit edilmifltir.
•Özel vak›f, dernek ve kiflilerce ya-

p›lan onar›mlar, bazen izinsiz, kaçak
olarak yap›lmaktad›r.

•Vak›flar ‹daresince haz›rlanan pro-
jelerin baz›lar›n›n Kültür ve Tabiat Var-
l›klar›n› Koruma Kurulu’na onaylat›l-
mad›¤› görülmüfltür.

•Restorasyon projesi haz›rlan›rken
tarihsel ve görsel malzeme araflt›rma-
s› yap›ld›¤› gibi yap›lmad›¤› durumlar
da görülmüfltür.    

•Vak›flar ‹daresi baz› onar›mlar›
projesiz olarak, Kültür ve Tabiat Varl›k-
lar›n› Koruma Kurulu’ndan basit ona-
r›m karar› alarak yapmaktad›r.

•Ayakta kalabilen Vak›f mülkü eser-
lerin  Vak›flar taraf›ndan, baz› özel vak›f
ve derneklere onar›mlar› yap›lmas›
flart›yla tahsis edilerek, korunabilme-
leri, bu  kurulufllar›n insaf›na b›rak›l-
m›flt›r. Bu  dernekler, cemaatler, cami
görevlileri taraf›ndan onar›m ad›nda
yap›lan bilinçsiz, izinsiz, kaçak uygula-
malar sonucunda, bu eserlerin  mima-
ri kimli¤i de¤ifltirilmekte, bozulmakta,
hatta tamamen yok edilmektedir.

•Ahflap cephe kaplamalar›nda mev-
cut kaplaman›n boyutlar›na her ona-
r›mda sad›k kal›nmad›¤› görülmüfltür.

•Kargir eserlerin onar›mlar›nda,
kubbe tonoz vb gibi yerlerde zaman za-
man kurflun kullan›lmad›¤›, yerine kur-
flun takliti fugal› flap yap›ld›¤› görül-
mektedir.

•Kargir eserlerin onar›m›nda mev-
cut duvar dokusuna sad›k kal›nd›¤›, an-
cak her türlü harç ifllerinde çimento
harc› kullan›ld›¤›, horasan harc› görü-
mü gerekti¤i durumlarda, çimento har-
c› içine boya kat›ld›¤› tesbit edilmifltir.

•Yine,  Kargir yap›lar›n onar›m›nda,
küfeki pirinci katk›l› çimento harc› ile
s›va yap›larak, tafl görünümü verildi¤i
görülmüfltür.

•Tespit etti¤imiz bir di¤er yanl›fl  uy-
gulama  Kargir eserlerin onar›m›nda,
do¤al tafl yerine imitasyon olarak imal
edilmifl tafl kullan›ld›¤› görülmüfltür. 

•Ahflap binalarda, çinko ya¤mur
olu¤u yerine plastik oluk tak›lmas›.

•Silme ile biten oluksuz saçaklara
oluk tak›lmas›.

Küçük Ölçekte Yap›lan Bu Hatal›
Davran›fllardan Baflka, ‹zinsiz Ve Bi-
linçsiz Olarak Bina Ölçe¤inde de Hata-
l› Davran›fllar Yap›lmaktad›r:

•Aç›k türbelerin kapal› hale getiril-
mesi veya yeni türbe binalar› yap›lmas›.

•fiad›rvan vs. gibi küçük mimari
parçalar›n tafl›nmas›, mimarisinin de-
¤ifltirilmesi.

•Mevcut ahflap binan›n y›k›larak ye-
rine yeni görünümlü kargir bina yap›l-
mas›.

•Y›k›lm›fl binalar›n yerlerine, eski
durumunu belgeleyen dökümanlar ol-
du¤u halde yeni bina yap›lmas›.

•Ahflap bölümlerin tümüyle kald›r›-
l›p kargir olarak yap›lmas›.

fiimdi Bu Bozulma Ve Müdahaleleri
Seçti¤imiz   Örnekler Üzerinde Görelim

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Eyüp’teki  Vak›f Mülkü Eserler (Harita 1)
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‹stanbul’daki  ‹lk Türk yerleflmesi özel-
li¤ine  sahip olan Eyüp  Vak›f eserleri
aç›s›ndan oldukça  zengindir. As›rlar
boyunca  Eba Eyyub-El-_Ensar’›n  flefa-
at›na  mazhar olmak isteyenler  Eyüp
Sultan’da  yaflamak  ve gömülmek iste-
mifllerdir.  Bu  özelli¤i  nedeniyle de
Eyüp’te  çok say›da vak›f  eseri  yapt›r›l-
m›flt›r.  Al›nan  yanl›fl plan kararlar›
dolay›s›yla  zaman içinde  büyük tahri-
bata  u¤rayan  Eyüp’te  baflta sahil sa-
raylar›  olmak  üzere  pek çok  eser
geçmiflten  günümüze  ulaflamam›flt›r.
Yine de  varl›¤›n› sürdüren          
korunmas› gerekli kültür varl›klar›n›
gelecek  kuflaklara  aktarmak  insanl›k
görevimizdir.  

Tamam›  15.1.1977  tarih  ve  G.E.E.
ve  A.Y.K.  karar›  ile  tescilli  olan  Va-
k›f eserlerinin  ço¤unlu¤u kötü  kulla-
n›m,   bak›ms›zl›k,  ilgisizlik,  ehil olma-
yan kiflilerce  restorasyon ad› alt›nda
yap›lan tamiratlar  veya  yap›lan resto-
rasyonlardan sonra  do¤ru fonksiyon
verilmemesi  nedeniyle   restorasyona
(do¤ru  ve  ehil  ellerde)  ihtiyaç duy-
maktad›r.

ARAK‹YEC‹  CAM‹‹

Abdurrahman fleref Bey Caddesi ile
Arakiyeci Camii Soka¤›n›n birleflti¤i
yerde  ve Soka¤›n sa¤ köflesindedir.
Arakiyeci  Cafer Çelebi  taraf›ndan yap-

t›r›lan  caminin  minberini   Dar’üs-sâ-
de A¤as›  Hac› Beflir A¤a  koymufltur.
Yap›ld›¤› tarih belli de¤ildir. Takkeci
Cafer Çelebi Cami; Arak›yeci esnaf›n›n
bafl› olan Cafer Çelebi ibn Mehmed ta-
raf›ndan Gurre-i Muharrem 945/Hazi-
ran 1538 tarihinden evvel infla ettiril-
mifltir. Cafer Çelebi muhtemelen
944/1538 y›l›nda vefat etmifltir. Çünkü
mescid ve yan›na yapt›rd›¤› iki katl› evi
ile dört dükkân›n inflas›n›n  bitirmifl,
ancak   bunlar› camiye vakfedememifl-
tir.  Cafer Çelebi'nin lahdi avluda olup
flahideleri yok olmufltur.  Buradaki tafl
abdest teknesi 1971 tarihinde kald›r›l-
m›flt›r.  Kare planl› mabet y›¤ma tafltan
olup ahflap çat›l›d›r. Dört  ahflap sütun-
lu son cemaat yeri de 1971 tarihinde
yap›lm›flt›r. Hiç bir yerinde kitabe yok-
tur. Camiin sol köflesinde bir lahdin ön
kapa¤›n›n dolgu olarak kullan›ld›¤› gö-
rülmektedir. Bunun, avludaki kabirler-
den birine ait oldu¤u muhakkakt›r.
Mihrab›  nifl fleklinde olup minberi ah-
flapt›r. Sa¤daki minaresinin kaidesi
y›¤ma tafltand›r. Üst k›s›mlar› çimento
ile s›vanm›flt›r. fierefesinin alt› skalak-
titli, etraf› kesme taflt›r.

Arakiyeci Camiinde  görülen  
bozulmalar:

1-1971 y›l›nda eklenen son cemaat
yeri. Daha  sonra  yap›lan ilavelerle  ca-
minin cephesi tamamen  kapat›lm›flt›r.
(Resim 2)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 1 Arakiyeci  Camii  Avlu  girifli  

Resim 2
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2- Caminin  ön  taraf›na  alüminyum
do¤rama  ile  yap›lan ilaveler d›fl›nda
1971  y›l›nda  yap›lan tamirat   s›ras›n-
da, mevcut s›va yerine çimento harçl›
yeni s›va kullan›lm›flt›r. (Resim3-4)

3-1971  y›l›nda eklenen  son cemaat
yerinin  ahflap  sütunlar›n›n  aras›
alüminyum  do¤rama  ile  kapat›lm›fl,
kalorifer tesisat›  yap›lm›fl,   üst örtüsü
rutubet ve ya¤mur  nedeniyle  bozul-
mufltur.  ( Resim 5)

4- Arakiyeci Camii’nin  içinde de
olumsuz müdahaleler  devam etmifltir.
Elektrik  tesisat›,  kad›nlar mahfeline
ç›kan merdivenler için yap›lan palyatif
bölmenin  d›fl›nda  caminin  iç
k›s›mlar›nda  da  rutubet  görülmekte-
dir. (Resim 6)

ARPACI
HAYRETT‹N MESC‹D‹

‹stanbul’un  fethinde    ordunun ar-
pas›n› temin eden Hayrettin A¤a  tara-
f›ndan yapt›r›lan   mescid  ahflaptan ya-
p›lm›fl olup,  alçak tavanl›d›r.  

‹ki  yolun birleflti¤i  köflede  yer alan
asma  minare  fleklindeki    Minare  ka-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6
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pal› bir flerefeden ve    saçakl› bir  kü-
lahtan ibaret  iken,  yap›lan  tamiratlar-
la  mescid  tamamen  de¤ifltirilmifltir.
Kanuni Sultan Süleyman  devrinde  Mi-
mar Sinan   taraf›ndan  tamir  edilmifl
olan   mescitten  hiçbir iz kalmam›flt›r.

Arpac› Hayrettin Mescidinde 
görülen bozulmalar:

1-Arpac› Hayrettin Mescidi  ehil  ol-
mayan kifliler  taraf›ndan   bilinçsizce
yap›lan onar›mlar neticesinde  tama-
men de¤iflmifltir. 1976  y›l›na  ait Kurul
arflivindeki  foto¤raf›  ile  günümüzdeki
halini  gösterir  foto¤raf›n›  karfl›laflt›r-
d›¤›m›z zaman  ne demek istedi¤imiz
daha  iyi  anlafl›l›yor. (Resim 7-8)  Asma
minare  fleklindeki    Minare  kapal› bir
flerefeden ve    saçakl› bir  külahtan
ibaret  iken,  yap›lan  tamirat
neticesinde  kifliliksiz bir minareye  dö-
nüfltürülmüfltür.

2- Duvarlar›  içte  seramik ile kap-
lanm›fl,  pencerelerde  plastik do¤rama
kullan›lm›flt›r. (Resim 9)

AfiÇIBAfiI    CAM‹‹

Cami, Otakç›lar'da, Aflhane Soka¤›
ile Aflç›bafl› Camii Soka¤›n›n birleflti¤i
köflededir. Kare planl› mabet, y›¤ma
tafltan yap›lm›flt›r. Ahflap çat›s› kiremit
döflelidir. Mihrab› d›fla taflmal›d›r. Ka-
d›nlar  mahfelinden yükselen dört ah-
flap sütun çat›ya destek olmufltur. Sa¤
taraf›ndaki minaresi ince tu¤ladan ya-
p›lm›fl olup külah› kesme taflt›r. Mesci-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 7

Resim 8

Resim 9
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di Aflç›bafl› Mehmet A¤a yapt›rm›flt›r.
Mihrab›n önünde gömülüdür. Vakfiyesi
999 (1589) tarihlidir. Aflç›bafl› Mehmet
A¤a'n›n kabir tafl› minare taraf›nda
olup etraf› alçak bir duvarla çevrilmifl-
tir. Tafl›nda yaz› yoktur.  Mabet 950
(1543) tarihlerinde ve Kanuni devrinde
yap›lm›fl olmal›d›r. Camiin sol taraf›n-
daki avlusunda ç›k›r›kl› bir kuyu ve ufak
abdest teknesi vard›r. Mabedin arka-
s›nda ve ileride  Aktürbe ve onun sol ta-
raf›nda da meflhur Levni'nin kabri var-
d›r. Aral›k 1976'da tafl› k›r›lm›flt›r. Za-
manla harap olan cami, bir harabe ha-
line gelmifl ve döflmeleri dahi çökmüfl
iken 1980 tarihinde  yenilenmifltir.  Afl-
ç›bafl› Cami'inin kitabesi yoktur.

Aflç›bafl› Camiinde görülen
bozulmalar:

1-Yap›lan tamirat s›ras›nda  çimen-
to harçl› yeni s›va kullan›lm›flt›r. (Re-
sim 10-11)

2-Plastik ya¤mur olu¤u tak›lm›flt›r.
(Resim 12)

3-Ç›kr›kl› bir kuyu ve ufak abdest
teknesinin  yer ald›¤›  camiin sol tara-
f›ndaki avlusunun  üzeri  kapat›lm›fl
pencerelerinde  plastik  do¤rama  kul-
lan›lm›flt›r.(Resim 13)

4- Duvarlar›  içte  seramik ile
kaplanm›fl,  pencerelerde  plastik
do¤rama  kullan›lm›flt›r.(Resim 14-15)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 10

Resim 13

Resim 11

Resim 12

Resim 14
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5-Caminin üzerine  elektrik telleri
monte  edilmifltir. (Resim 12)

DAVUT  A⁄A CAM‹‹

Kap›a¤as› Mescidi de denir. Eyüp
Niflanca  mahallesi’nde, fieyh  Murad
Tekkesi civar›nda, Ser Tarik-Zâde Tek-
kesi  yan›nda ve Davut A¤a Cad. üzerin-
dedir. Y›¤ma tafltan yap›lm›fl olup mih-
rap taraf›nda ve sol köflede, arazi me-
yilli oldu¤u için, tafl bir payanda ile tak-
viye edilmifltir. Ahflap çat›s› kiremit ör-
tülüdür. Son cemaat yeri ahflapt›r. Bu-

rada bir mihrabç›k bulunmaktad›r. ‹ba-
det sahn› kap›s› üzerinde üç sat›r halin-
de haz›rlanm›fl 962 (1555) tarihli  bir ki-
tabe vard›r.

Davut A¤a Cad. boyunca uzanan ha-
zire duvar›na hacet  pencereleri aç›l-
m›flt›r.

Minare önünde, Bab'üs-Sa'âde A¤a-
s› Davut A¤a'n›n kabri vard›r. Mabedi
yapt›rd›¤› sene vefat etmifltir. Minberi
ahflapt›r. K›sa minaresi sa¤da olup tafl-
tand›r. Külah› kurflun kapl›d›r. Mabet,
Mimar Sinan'›n eseri olup bugün yaln›z
sahna aç›lan kap›s› ve kitabesi orijinal-
dir. Cami  etraf›na  yap›lan  ilavelerle
tan›nmaz  haldedir.

Kurul arflivindeki  foto¤raf›nda  1976
y›l›nda  henüz ilavelerin yap›lmad›¤›
görülmektedir. (Resim 16)

Davut A¤a camiindeki  
bozulmalar:

1-Caminin  etraf›na  yap›lan ilaveler
(imam evi yap›lm›fl, avlunun üzeri ka-
pat›larak k›smen depo olarak  kullan›l-
makta,  son cemaat  duvar örülerek ka-
pat›lm›flt›r)  nedeni ile  cami  d›flar›dan
alg›lanamaz  durumdad›r. (Resim 17-
18-19-20)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 17

Resim 15
Resim 18

Resim 19

Resim 20

Resim 16
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2-Pencerelerde  pvc  do¤ramalar
kullan›lm›flt›r. (Resim  21)

3-Özgün tafl dokulu duvarlar s›van-
m›flt›r. (resim 22)

4- Gerekli etüt yap›lmadan kalorifer
tesisat› yap›lm›flt›r. (Resim 23-24)

5-Haziresi  oldukça  bak›ms›z  olup,
sebze  bahçesi haline gelmifl. (Resim
25)

6-Caminin  içindeki  dolapta  1999
depreminde  çatlak  meydana  geldi¤i
halde,  ciddi  bir  onar›m çabas›  görül-
memektedir.(Resim 26)

7- Caminin  avlusu  kalitesiz  yap›-
larla  doldurulmufl  ve  çöplük  gibi  kul-
lan›lmaktad›r.(Resim 27)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 22

Resim 23

Resim 24

Resim 21

Resim 26

Resim 25

Resim 27
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SOFULAR  CAM‹‹

Mabet, Sofu Ali Çavufl Mescidi ad›
ile de an›l›r. Arazinin meylinden dolay›
avluya 9-10 basamakla inilir. Duvarlar›
kargir çat›s› ahflapt›r. Mihrab› d›fla tafl-
mal›d›r. Son cemaat yeri tamamen y›-
k›lm›fl iken 1975'de yeniden yap›lm›fl ve
mabet de bu s›rada onar›lm›flt›r.  1977
senesi bafl›nda ibadete aç›lm›flt›r. Son
cemaat yerinde bir mihrab ve 9 ahflap
sütunun tafl›d›¤› bir  revak vard›r. Çat›-
s› ahflapt›r. Kap›s› ortada olmay›p yan-
dad›r. Kitabesi yoktur. Pencere kapak-
lar› bozulmadan günümüze intikal et-
mifltir. Zincirleri bile üstünde durmak-
tayd›. 

Minare kaidesi, iki s›ra tu¤la ve bir
s›ra kesme tafltand›r.  Eski Sofular
Caddesi ismini, Cami'in banisi olan So-
fu Ali  Çavufl'un Sofu s›fat›ndan alm›fl-
t›r. Bugünlerde Sofular Camiinin  mi-
naresinde  tamirat çal›flmalar› yapt›ran
Vak›flar umar›z  di¤er  bozulmalar› da
fark ederek  gerekli  çal›flmalar› yapar.

Sofular Camiindeki  bozulmalar:
1- Son cemaat yeri alüminyum  do¤-

rama  ile  kapat›larak  adeta  ikinci  bir
mekan  oluflturulmufl  ve  bu  gecekon-
du görünümlü  bölüm  cami ile hiçbir
flekilde ba¤daflmamaktad›r. (Resim 28-
29-30)

2-Kaynaklarda  yak›n zamana  ka-
dar  pencere do¤rama ve  kapaklar›n›n
orijinal   flekilde  durdu¤u  belirtilmek-
te iken flimdi ne kapaklar ne de do¤ra-
malar  duruyor. Do¤rama  pvc   malze-
me  ile  yap›lm›flt›r.  (Resim 31)

3-Avlusu at›k malzemelerin depo-
land›¤› bir alan haline gelmifltir.
(Resim 31) 

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 28

Resim 29

Resim 31

Resim 30
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N‹fiANCA MUSTAFA  PAfiA
CAM‹‹

Koca  Niflanc› Celâl-zade  Mustafa
Pafla   taraf›ndan  Mimar Sinan’a  yap-
t›r›lan  cami  H.950  (M.1543)  tarihlidir.
Tafl duvarl›  yap›n›n  üzerini  dört  yü-
zeyli  ahflap bir  çat›  kapatmaktad›r.
Çat›s›  alaturka  kiremit  döfleli  olan
caminin  son cemaat  yeri  yoktur.  Kay-
naklarda  1729  ve  1780  y›llar›nda  iki
büyük yang›ndan çok zarar    gördü¤ü
bildirilen  cami,  1780  y›l›ndaki  yang›n-
dan sonra  temelinden bafllayarak  ye-
nilenmifl  ve zaman›m›za  bu  haliyle
ulaflm›flt›r.  Bu nedenle  günümüzdeki
mütevaz›   cami  ile  Evliya  Çelebi’nin
“selatin cami  kadar  mükellef  ve  mü-
kemmel  bir camidir.”  sözleriyle  tarif
etti¤i  yap›y›  ba¤daflt›rma  olana¤›  bu-
lunmad›¤›  gibi,  XVI. yüzy›l  biçim ve mi-
mari  karakterini  yitiren  camide  Si-
nan’dan  kalan herhangi bir özelli¤e de
rastlanmamaktad›r. (Resim 32)

Niflanca  Mustafa Pafla Camii’nde
görülen bozulmalar:

1-Caminin girifl  cephesine  metal
ayaklar üzerine   bir   sundurma  ilave
edilerek  cephe  fayans ile kaplanm›fl.
(Resim 33)    

2-Caminin içi de fayans kaplanm›fl-
t›r. (Resim 33)

3-Caminin  yan›ndaki Rami Mehmet
Pafla  S›byan mektebine  bitiflik  merdi-
ven  ihdas  edilerek  kad›nlar mahfeline
girifl sa¤lanm›flt›r. (Resim 35) 

4-Girifl  cephesindeki pencereler
bozularak  pvc pencereler  yap›lm›flt›r.
(Resim 35)

5-Haziresindeki  mezar tafllar›  bo-
yanm›flt›r. (Resim 36)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 32

Resim 33

Resim 34 (Niflanca Camii ‹lavelerden önceki hali    

Resim 36

Resim 35
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YAVEDUT  CAM‹‹:  

‹stanbul’un  fethinde  yer alan  Bu-
hara  Erenlerinden  olan  Yavedut  Sul-
tan    Fatih  Sultan Mehmet  taraf›nda
yapt›r›lan  mescid  ve  zaviye  zaman
içinde  tahrib  olunca  IV. Mehmed’in
k›z›  Hatice  Sultan  taraf›ndan  bu gün-
kü  flekliyle  yeniden  yapt›r›lm›flt›r.
H.1151-M.1738  tarihinde de  minber
koydurarak  bir çok akar vakfetmifltir.
Cadde  üzerindeki  kemerli  kap›dan
merdivenle  inilen  küçük  bir  tafll›¤a
girilirken  yolun  yükselmesi  nedeniyle
bu  girifl  kapat›larak  camiye  girifl  yan
taraftan  aç›lan  kap›yla  sa¤lanmakta-
d›r. Bugün  kapanm›fl  oldu¤u  için  kul-
lan›lamayan  kap›  üzerinde  Selam
ün’aleyküm   ayeti  kerimesi  ve  5
C.ahir  1219  tarihi  görülmektedir.  Ca-
mi  bu  tarihte de tekrar  tamir  edilmifl-
tir.  Tafll›¤›n  sa¤  taraf›ndaki  kap›  tür-
be  kap›s›d›r ve  içinde  dört  kabir  var-
d›r. Alt  kat›  kagir  olan  caminin  üst
kat›  tamamen  ahflapt›r. Mahallesi çev-
re  yolu  yap›m› s›ras›nda yok olan  Ya-
vedut Camii’nin  sahil  yolunun  yap›m›
s›ras›nda  da  yol kodunun yükselmesi
nedeniyle    de  kargir girifl kat› kullan›-
lamaz hale gelmifltir. (Resim 37-38)

Yavedut Camiinde  görülen 
bozulmalar:

1-Yol kodunun yükselmesi nedeniy-

le   fevkani caminin  kargir girifl  kat› ta-
mamen  kapanm›flt›r.(Resim 38-39-40)

2-Pencerelerde  pvc malzeme  do¤-
ramalar   kullan›lm›fl.(Resim 39-40)

3-Orijinal girifl kullan›lmaz  hale
geldi¤i için  yandan  merdivenle  ç›k›lan
bir girifl  ilave  edilmifltir.(Resim 41) 

4-Arka  cepheye  muhdes ilaveler
yap›lm›flt›r. (Resim 42)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 37

Resim 41

Resim 38

Resim 40

Resim 41

Resim 39
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ZAL  MAHMUT PAfiA  
KÜLL‹YES‹:

Zal  Mahmud Pafla Külliyesi  bir  Ca-
mi+ türbe + medreselerden  teflekkül
etmifltir. Külliyenin bir parças›   olan
medrese   Mimar  Sinan’›n  engebeli
arazide  güzel  bir denemesidir.  ‹ki
katl›  olarak  düzenlenmifl  olan  med-
reselerden  üst  katta  olan  k›s›mlar  on
üç  odadan  ve  bir  dershaneden  iba-
rettir.  Buradan  mermer bir merdiven-
le  alt  kata  inilmektedir.  Avlunun  ku-
zey  taraf›nda   alt›  oda,  bunlar›n  sa¤
taraf›nda  dört  oda  vard›r.   Do¤u  ta-
raf›nda  ise  kubbeli  üç oda ,  tonozlu
bir  büyük  oda  ile  yüksek  kubbeli,  içi
mihrapl›  bir  dershane    bulunmakta-
d›r.  Odalar›n  önünde  ise  sütunlu  bir
revak  yer  almaktad›r.

Zal Pafla Külliyesi’nde gözlemlenen
bozulmalar:

1-Çevre kirlili¤inin ve çeflitli atmos-
fer hareketlerinin meydana getirdi¤i
zararlar.(Resim 44-45)

2-Yo¤un yaya ve araba trafi¤inin yap-
t›¤› tahribatlar (Resim 44-45)

3-Yap›n›n kendi malzemesinden
kaynaklanan tahribatlar Caminin  girifl
kap›s›nda  yer alan kabara vb.  süsleme
elemanlar›  zamana  yenik  düflerek  k›-
r›lm›fl(Resim 46)

4-Do¤a  olaylar›ndan kaynaklanan
tahribatlar(1999 depremi  nedeniyle

revaklar›n kubbelerinde  çatlaklar
oluflmufltur. Resim  47-48-49)

5- Orijinal dokusu  tafl olan duvarlar
s›vanarak kapat›lm›fl  ve  Elektrik tesi-
sat›  üst  medreselerde  duvarlara
monte    edilerek  geçirilmifltir. 
(Resim 50) 

6-Üst   medreselerin arka  cephesin-
de  orijinal duvar›n  s›vanarak  kapat›l-
mas›n›n da  etkisiyle  rutubetlenme
görülüyor.(Resim  51)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 44

Resim 48

Resim 50

Resim 51

Resim 45

Resim 43 Zal Pafla Camii      

Resim 46

Resim 47

Resim 49
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fiEYH MURAT  TEKKES‹:

fieyhülislâm Minkarizâde Yahya
Efendi’nin damad› Kang›r›l› (Çank›r›l›)
Mustafa Efendi (Ölm.H.1090-M.1680)
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Zengin tarihi
hüviyeti, de¤iflik mekânlar›, türk süsle-
me ve hat sanatlar›n›n güzel örnekleri-
ne sahip mezar tafllar› ile dolu haziresi
çevresindeki eski mahalle mektebi, ah-
flap evleri, bir Sinan eseri olan Niflanca
Mustafa Pafla Camii ile birlikte, eski
kimli¤ini muhafazaya çal›flan sokakla-
r›n kesiflti¤i meydanc›¤a bakan bu der-
gâh, Buharal› fieyh Murad Efendi ad›na
Medrese olarak yapt›r›lm›fl, Lâle devri
yap›s›d›r. fiimdi yerinde bulunmayan
kitabesi H.1127 (M.1715) tarihlidir. Bu
dergâh senenin 365 günü her meflreb-
den insana gece ve gündüz aç›k olup,
genifl ve ufki bir tefekkür sistemine sa-
hipti. Ve zaman›n yeniliklerine de öncü-
lük ederdi. Taassubun “fleytan arabas›”
diye tepki gösterdi¤i Türkiye’ye ilk defa
gelen üç bisikletten birisi dergâha al›n-
m›flt›r. Selâml›k ve harem binalar› ara-
s›nda löklanfle pili ile çal›flan bir irtibat
sistemi kurulmufltur. Bahçesi ise bam-
baflka bir âlemdir.

“…. Avluya cennet misâli tezyin eden
güllerin, karanfillerin, menekflelerin ve
çeflit çeflit a¤açlara mahsus çiçeklerin
hafif hafif esen rüzgârla etrafa yayd›k-
lar› güzel ve lâtif kokular, di¤er taraf-

tan selsebil-i cinân’› and›ran flad›rvan-
dan dökülen rahmet misâli sular›n ç›-
kard›klar› sesler ….”

Revakl› kargir medrese  tipindeki
dervifl hücreleri  ile tevhidhane kötü
bir flekilde onar›m görmüfl,  kargir
mescit ise harap halde b›rak›lm›flt›r.
Tekkenin orijinal avlu kap›s›, bitifli¤in-
deki kitabeli Mehmet Kethüda Çeflmesi
ve flad›rvan› daha önce,  bitiflik parsel-
deki ahflap haremlik ise 1977 y›l›nda y›-
k›lm›flt›r. Avlusunda gül bahçesi ile sel-
sebili and›ran bir flad›rvan›n bulunan
tekkenin haziresinde  ise kültür tarihi-
mizin önemli kiflilerinin mezarlar› bu-
lunmaktad›r.  Cumhuriyet’in ilan›ndan
sonra tekke  ve zaviyelerin kapat›lmas›
ile birlikte  kullan›lmayan fieyh Murad
Buhari  Tekkesi çevredeki evsiz ve iflsiz
kifliler  taraf›ndan iflgal edilmifl ve 1977
y›l›nda  ahflap selaml›k ve harem bina-
lar› bu kifliler taraf›ndan y›k›lm›flt›r.
1983 y›l›nda Vak›flar ‹daresi taraf›ndan
tekkenin  restorasyonuna bafllanm›flt›r.
Bu restorasyon s›ras›nda harap külli-
yenin revaklar›, dervifl odalar› ve avlu
duvar›n›n bir k›sm› onar›lm›fl, fakat

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

fieyh Murat Tekkesi Vaziyet Plan› 
Y. Mimar Ayten ERDEM               
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restorasyon tamamlanamam›flt›r.1988
y›l›nda özel bir vakfa tahsis edilen tek-
ke a¤›r bir tahribata maruz kalm›flt›r.      

fieyh Murat Tekkesi Vaziyet Plan›
Y.Mimar Ayten ERDEM 

1-Selaml›k ve Harem binalar›   yok
olmufltur. (Resim   51-52)

2-Gerekli etüt yap›lmadan kalorifer
tesisat› yap›lm›flt›r 

3-Revaklar›n alüminyum vb. malze-
meden do¤ramalarla camekan fleklin-
de kapat›lm›flt›r. (Resim 53-54-55)

4-Yap›lan restorasyon  s›ras›nda
restore  edilmeyen kargir mescid 1999

depreminin de  etkisiyle  y›k›lma  tehli-
kesiyle  karfl› karfl›yad›r. (Resim 56-57-
58)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 51 fieyh Konutu (Kurul Arflivi)

Resim 53

Resim 58
Resim 54

Resim 52  fieyh Konutununbulundu¤u
parselin bugünkü durumu 

Resim 55

Resim 56 Resim 57
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5-Oluklar  k›r›lm›fl,  revaklarda
kubbeleri tafl›yan kemerlerin aras›nda
yer alan  metal malzemelerde oluflan
korozyona  ba¤l› olarak meydana gelen
genleflmeler sonucunda  ayr›flmalar ve
patlamalar meydana gelmifltir.(Resim
59-60-61)

6-Mescidin orijinal  tafl dokusu  s›-
vanarak kapat›lm›flt›r. (Resim 62-63)

7-Mescit olarak kullan›lan  tevhid-
hanede  rutubet  görülmektedir.  (Re-
sim 64)  

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 60

Resim 64

Resim 62

Resim 63

Resim 61

Resim 59
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fiEYHÜL‹SLAM  TEKKES‹

Dü¤meciler Mahallesi’nde, güney
ve bat›da Baba Haydar Mektebi Soka¤›,
kuzeyde  Haydar Çeflmesi Soka¤›, do-
¤uda  Balc› Yokuflu ile s›n›rl› bir arsa
üzerinde yer almaktad›r. Nakflibendiy-
ye  tarikat›na ba¤l› olan ve ‹stanbul’da-
ki  en gösteriflli tarikat yap›lar›ndan
olan bu tekke Feyzullah Efendizade
fieyhülislâm Seyyid Mustafa  Efendi
(ö.1745) taraf›ndan 1744-45   (1157) y›-
l›nda yapt›r›lm›flt›r, baz›  önemsiz tadi-
lâtlar d›fl›nda özgün biçimi ile günümü-
ze ulaflm›flt›r. Bâninin  o¤lu kazasker
Seyyid Abdullah Efendi  (ö.1767) mes-
cid-tevhidhaneye   minder koydurmufl,
ortadan kalkm›fl  olan harem binas›n›
da XIX. Yüzy›lda  yeniden infla edilmifl-
tir. 

Cumhuriyet  döneminde harap dü-
flen tekke yap›lar›ndan, yaln›zca mes-
cid-tevhidhane  ile dervifl hücrelerini
bar›nd›ran ana  bina 1970’lerde Vak›flar
taraf›ndan   onar›ma tabi tutulmufl, ne
var ki yap›,  yeni bir fonksiyon verilme-
yip kaderine  terk edildi¤i için baz› kim-
selerce  gecekondu olarak kullan›lma-
ya ve tahrip edilmeye bafllanm›flt›r.(Re-
sim 68)  

Haliç (do¤u) yönüne do¤ru alçalan
e¤imden ötürü arsa istinat duvarlar›
ile iki sete ayr›lm›fl, üsteki sete  ana bi-
na ile bunun güney bat›s›na hamam  ve
helâ birimleri, çukurda kalan  sete de
harem binas› ile hazire yerlefltirilmifl-
tir.

fieyhülislam Tekkesi’nde gözlemlenen
bozulmalar:

1-Alt kotta yer alan hazire ve günü-
müze ulaflmayan selaml›k binas›n›n gi-
rifl kap›s› ile pencerelerdeki demir par-
makl›klar yok olmufltur.(Resim 66)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

fieyhülislam Tekkesi plan›

Resim 65 Tekke ana girifli

Resim 66

dokuman_37  11/20/06  10:18 AM  Page 22



23

2- Revak kubbelerinde nemden dolay›
kabarmalar ve çatlaklar mevcut.(Re-
sim 69-70-71)

3- Medrese odalar› içinde nemden
dolay› duvarlarda kabarmalar(Resim
72)

4-Medrese odalar›ndan birine bi-
linçsizce yap›lan bir uygulama örne-
¤i;hela olarak kullan›lmas› (Resim 73)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 70

Resim 69

Resim 74

Resim 72

Resim 75

Resim 73

Resim 71Resim 68 Avludaki gecekondularResim 67 Tekkenin d›fl avludan görünüflü
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SOKOLLU MEHMET 
PAfiA KÜLL‹YES‹

Siyavufl  Pafla Türbesi’nin karfl›s›n-
da yer  alan bu küçük külliye medrese,
türbe ve çeflmeden oluflmaktad›r. Kita-
besine göre 1568 (H.976) y›l›nda infla
edilmifltir. Medrese ile planlanm›fl olan
türbe, uzunlama ekseni üzerinde  yer
alm›fl, dershaneye bir revakla ba¤lan-
m›flt›r. D›fltan sekizgen, içten onalt›gen
planl› olan yap›, Siyavufl Pafla Türbesi
ile birlikte Eyüp’teki türbeler içinde en
ilgi çekmifl olan›d›r. Türbenin cadde ta-
raf›ndaki yüzünde küçük  bir çeflme yer
almaktad›r. Yol kodunun  sürekli yük-
seltilmesi sonucu çeflme yala¤› ve  ay-
na tafl›n›n bir k›sm› gömülmüfltür. Çefl-
menin sol üst taraf›nda tâlik yaz› ile ya-
z›lm›fl 3  beyitten oluflan 1569 (H. 977)
tarihli kitabe yer  almaktad›r. Türbe ile
medreseyi birbirine ba¤layan revakl›
sundurman›n kemerlerinde ve  sütun
bafll›klar›nda almafl›k malzeme kulla-
n›lm›flt›r. 

Sokollu  Külliyesi’nde  gözlemlenen
bozulmalar:

1- Medrese revaklar› kapat›l-
m›fl.(Resim 76)

2-Sokollu Mehmed Pafla Türbesinin
cadde taraf›ndaki yüzünde yer alan
çeflmenin yala¤› ve ayna tafl›n›n bir k›s-
m› yol kotunun yükseltilmesi sebebiyle
gömülmüfltür.(Resim 78)

3-Revak kubbelerindeki nemden
dolay› kabarmalar.(Resim 79)
4-Külliyenin cümle kap›s›n›n bir kanad›
yok olmufl.(Resim 80)

5-Türbe ile medreseyi birbirine
ba¤layan revakl› sundurman›n kemer-
lerinde ve  sütun bafll›klar›nda almafl›k
malzeme kullan›lm›flt›r. Buradaki tafl-
larda do¤al çimentolar›n ayr›flmas› so-
nucu  dökülmeler oldu¤u  görülmekte-
dir. Ayr›ca sütun bafll›klar›na ba¤lanan
metal malzemelerde oluflan korozyona
ba¤l› olarak meydana gelen genleflme-
ler sonucunda  ayr›flmalar ve patlama-
lar meydana gelmifltir. (Resim 77)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 76

Resim 77

Resim 78

Resim 79

Resim 80
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ÖZBEKLER TEKKES‹

‹stanbul’da “Özbekler” ismiyle bili-
nen 3 tane tekke vard›r. Bu tekkeler ay-
n› zamanda “Kalenderhane” ismiyle de
an›l›r. ‹lk Özbek tekkesi olan Eyüp Öz-
bekler tekkesinde kalan dervifllerin be-
kar olmas› sebebiyle “Kalenderhane”
ismini alan tekke, di¤er Özbek Tekke-
lerinin de “Bekar dervifller”  manas›na
gelen bu ifade ile an›lmas›na sebep ol-
mufltur. Eyüp  Özbekler Tekkesi men-
suplar› için  bekarl›k flart› getirilmesi
tekkenin “Kalenderhane” ismiyle an›l-
mas›na sebep olmufltur.  Eyüp Özbek-
ler tekkesinden günümüze sadece tev-
hidhane ve tekkenin  banisi La’li zade
Abdülbaki Efendi’nin  yapt›rm›fl oldu¤u
s›byan mektebi, hemen yan›nda kendi-
sin de gömülü oldu¤u üstü  aç›k türbe
ve bu tekkenin kesme tafl yuvarlak ke-
merli girifl kap›s› kalm›flt›r . Yap›n›n ilk
kurulufl flemas›nda; tevhidhane, fieyh
dairesi, selaml›k ve divanhane, dervifl
hücreleri, mutfak, kurbanhane ve s›b-
yan mektebinin yer ald›¤› anlafl›lmak-
tad›r. Lalizade Abdülbaki Efendi’nin ve-
fat›n›n ard›ndan s›byan mektebinin biti-
fli¤ine üstü aç›k türbesi ilave edilmifltir.
Halen burada tekkenin fleyhlerinden
Lalizade  Abdülbaki, fieyh Elhaç Abdul-
lah ve postniflin Mehmet Efendi’nin
mezarlar› yer almaktad›r. Tevhidhane
binas›n›n do¤u cephesine kitabesiz ola-
rak ilave edilen mermer çeflme ise
Mihriflah Valide sultan›n kethudas› Yu-

suf A¤a taraf›ndan 18 .yy. sonlar›nda
ilave edilmifltir. Yap›n›n günümüzde
tevhidhane, s›byan mektebi ve Laliza-
denin türbesi haricindeki bölümleri or-
tadan kalkm›fl, yerine 1970 de diyanet
sitesi infla edilmifltir.(Resim 81)  Eyüp
Özbekler Tekkesi, hac için yola ç›kan
Orta Asya’l› hac› adaylar›n›n misafir
edilmesi iflleyifliyle ayr›ca ön plana ç›k-
m›fl, ismi hacca giden Özbekistanl› va-
tandafllar ile beraber an›l›r olmufltur.
Dönemin Dini örf ve adetlerine göre,
Müslüman ahalinin, halifeleri olan pa-
diflahtan, hacca gitmek için izin alma-
lar› gerekmekte, Eyüp Sultan Camiine
Cumaya gelen padiflah ise sembolik
olarak bu izni vermekteydi.

Özbekler Tekkesi’nde  gözlemlenen
tahribatlar:

1-Yap›n›n günümüzde tevhidhane,
s›byan mektebi ve Lalizadenin türbesi
haricindeki bölümleri ortadan kalkm›fl,
yerine 1970 de diyanet sitesi infla edil-
mifltir.(Resim 81)  

2-Tekkenin ihata  duvar›nda  bitki-
lenme  ve  kirlenme  görülmektedir.
(Resim 82)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 81

Resim 82
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3-Tevhidhane binas›n›n  do¤u cep-
hesindeki pencereler bu duvara ilave
edilen çeflme dolay›s› ile sonradan tadil
edilmifltir. 18. y.y.da ilave edilen bu k›-
s›mda  bitkilenme  ve  çatlaklar  görül-
mektedir.(Resim 84-85)

4- Kurul arflivinden  al›nan  foto¤-
rafta  tespit edilen  binalar  yok olmufl-
tur.(Resim 83)

5- Tevhidhanenin cephesindeki
mermer çeflme k›r›lm›fl. ( Resim 86 )      

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 83

Resim 85 Resim 86

Resim 84
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VEZ‹R TEKKE

Eyüp, Dü¤meciler   Mahallesi , Vezir
Tekke  soka¤›ndad›r.  Tekkenin  banisi
‹zzet  Mehmet  Pafla H:1210 (M.1795)
y›l›nda  sadrazaml›¤›  esnas›nda  yap-
t›rm›flt›r.Semâhane ve fleyhlere  mefl-
ruta  olan  iki  katl›  bina  günümüze
kadar  varl›¤›n›  sürdürebilmifl iken ge-
çirdi¤i yang›n sonucunda ahflap bölüm-
leri yanm›flt›r.  Bahçeye  giriflte  ayr›ca
yine  harap  durumda  olan  bir  su haz-
nesi vard›r.

Vezir Tekke’de  gözlemlenen  tahri-
batlar:

1- Bir ifllev verilerek kullan›lmad›¤›
için  zamana  karfl› direnememifl ve
son olarak  evsizlerin  yang›n ç›karma-
s› nedeniyle  ahflap k›s›mlar› yanm›flt›r.
(Resim 87-88)

2- Su haznesi  harap haldedir. Tu¤-
la beflik tonoz örtüsü yer yer y›k›lm›fl,
Do¤u ve güney cephelerindeki tu¤la
bant s›ralar›n›n ve çat› örtüsünün üzeri
çimento ile s›vanm›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 88 Tekkenin günümüzdeki
durumu

Resim 87 Tekke yang›ndan önceki
durumu

Resim 87 Tekke yang›ndan önce

Vezir Tekke restorasyonu, Yüksek Lisans
tezi, ‹TÜ Mimar Yeflim BAY

dokuman_37  11/20/06  10:18 AM  Page 27



28

HATUN‹YE TEKKES‹

Gümüfldere  sokakta  yer  alan  tek-
ke  Milli  Mücadeleye  kat›lan  tekkeler-
dendir.  18.  Yüzy›la  ait  tekke  bak›m-
s›zl›k  yüzünden  birçok  örne¤i  gibi
harap  olmufl  durumdad›r. Sultan  III.
Selim’in de  meflk  alemlerine  kat›ld›¤›
tekkeden    günümüze  sadece  hazire-
si ve baz›  yap›  parçalar›  kalm›flt›r.(Re-
sim 89-90) Restorasyona   ihtiyac›  var-
d›r. Milli Mücadeleye kat›lan tekkeler-
den olan Hatuniye Dergâh›, Kurtulufl
Savafl› y›llar›nda Anadolu’ya silah sev-
kiyat›nda önemli bir rol oynam›flt›r. Ne
yaz›k ki, Kurtulufl Savafl›nda büyük hiz-
met ve fedakârl›klara sahne olan bu
dergâh bak›ms›zl›k yüzünden, bir çok
örne¤i gibi harab olmufl durumdad›r.
Geçmiflte genifl bir alana yay›lm›fl olan
tekkenin arazisi tekkenin ilk kurucusu-
nun varisleri taraf›ndan parça parça
sat›lm›flt›r.

Bu kadiri tekkesi olan Hatuniye der-

gâh›n›n son fleyhi fieyh Saadettin Cey-

lân Efendi’dir. fieyh Saadettin Ceylan

Efendi’nin o¤lu Nâzmi Ceylan’›n verdi¤i

bilgiye göre; Sultan III. Selim devrinde

Hatuniye Dergâh›’n›n fleyhli¤ini yapm›fl

bulunan Selim Efendi, musikiye gayet

aflina oldu¤undan o zaman Sultan da

oraya gelir ve musiki alemleri yap›l›r-

m›fl. Orada gayet berrak ve iyi kaliteli

bir su vard›r. fieyh Efendi bu suyun ba-

fl›nda semaveri kurar Sultan Selim-i

Salis de haz›r bulundu¤u halde dini

musiki parçalar› icra edilirmifl.

Hatuniye Tekkesi’nde  gözlemlenen

tahribatlar:

1-Tekkelerin kapat›lmas›ndan son-

ra   bak›ms›z kalan tekke  h›zla tahrip

olmufl  günümüze  sadece  minaresinin

bir k›sm› ile  Haziresi  ulaflm›flt›r. (Re-

sim 89-90)

2-1980’li y›llarda  varolan kuyu bile-

zi¤i kaybolmufltur. (Resim 91-92)

3-Haziresi define arayanlar taraf›ndan

tahrip edilmifltir. (Resim 93)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Akant Mimarl›k taraf›ndan haz›rlanan
restorasyon önerisine ait vaziyet plan›

Resim 89

Resim 93Resim 92- Kuyu bilezi¤i
günümüzde yok.

Resim 90 Resim 91 -1986
y›l›nda kuyu

bilezi¤i 
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KARA SÜLEYMAN TEKKES‹

Kara Süleyman Tekkesi Sokakta
Ümmi Sinan Tekkesi yak›n›ndad›r. Sul-
tan II.Bayaz›d döneminde Defterdar
olan Kara Süleyman Çelebi taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r.

Mescid fevkani ve tahta minareli-
dir.Tekkenin çeflmesi harap olmufl, an-
cak H.1223 (M.1808) y›l› ortalar›nda ve-
zir olan Alemdar Mustafa Pafla taraf›n-
dan yeniden yapt›r›larak suyu ak›t›l-
m›flt›r.Bitifli¤inde mescidin imamlar›na
flartl› olarak verilen bir evi de olan tek-
keden günümüze hiçbir iz kalmam›flt›r.

Kara Sülayman Tekkesi’nde 
gözlemlenen tahribatlar:

1-Tekke  tamamen tahrip olmufl gü-
nümüze sadece  Haziresi ulaflm›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 94 Tekkenin günümüze ulaflan
haziresi 

Resim 95 Hazire 

Resim 96 Tekkeye ait kaz› çal›flmalar›nda    
Ortaya ç›kan temel kal›nt›s›               

Resim 97Kaz› çal›flmalar› s›ras›nda ortaya
ç›kan duvar kal›nt›s›                     
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BEfi‹R A⁄A  MEDRESES‹

Haydar Baba Caddesi ile Baba Hay-
dar Mektebi Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde
ve soka¤›n sol köflesindedir. Sol tara-
f›nda ve biraz ileride Baba Haydar Ca-
mii, sa¤ ileride ise fieyhülislâm Musta-
fa Efendi Tekkesi vard›r.

Hadika’da bu medrese için flu bilgi-
ler vard›r. “Bânisi, Darüs-sa’âde a¤as›
el Hâc Beflir A¤a’d›r. fieyh’ül-harem
dahi olmufltur. Hücerât ve mescid da-
hilinde bir küçük kütüphâne ve bitifli-
¤inde iki katl› s›byan mektebi ve alt›nda
çeflme ve sair levaz›mat› mevcuttur.” 

Kap›s› üzerindeki kitabeyi Aflç›bafl›-
Zâde Mehmed Mûnib Efendi yazm›fl

olup, H.1147 (M.1734) tarihlidir.
Cümle kap›s›n›n yan›nda kitabesi

olmayan bir çeflme vard›r. Çeflmenin
üstünde iki penceresi caddeye di¤er iki
penceresi avluya bakan fevkâni S›byan
Mektebi bulunmaktad›r. Tonoz Çat›l›
olan bu mektebin arka taraf›nda tek
kubbeli Dar’ül-hadis binas› yer almak-
tad›r. Avlu taraf›nda dört penceresi
vard›r. Mihrab› y›k›larak kap› haline ge-
tirilmifl olan binan›n esas kap›s› do¤u
taraf›nda olup, medrese odalar› da bu
yöndedir. Medresenin tamam› iflgal
eden   gecekonducular  boflalt›lm›flt›r. 

Hac› Beflir A¤a Medresesi’nde göz-
lemlenen tahribatlar:

1- Günümüzde medresenin bir kolu
mevcut de¤ildir.Ayn› zamanda revakla-
r› ve sütunlar› günümüze ulaflmam›fl-
t›r.(Resim98-101)

2-Yak›n zamana  kadar  medrese
hücreleri gecekondular› iflgali alt›n-
dayd›.   

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Han Art Mimarl›k
taraf›ndan

haz›rlanan kurul
onayl› restorasyon

projesi

Resim 98 Beflira¤a Medresesinin
günümüzdeki durumu.
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E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 99-100-101- Beflira¤a Medresesinin
günümüzdeki durumu.

Resim102-103-Medresenin revaklar› -Encümen arflivi 1934
Resim 104-105-Medrese -dershane-s›byan mektebi –Encümen Arflivi 1934
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EVL‹CE BABA  CAM‹‹

Evlice Baba Tekke soka¤›n›n ortas›-
na yak›n  yerde, yolun sa¤›nda  yer alan
Caminin orjinali ile bir ilgisi kalmam›fl-
t›r.  1967 de harap halde iken,  ciddi ta-
mir görmüfltür. Minaresi tu¤ladan ya-
p›lm›fl  olup çevresindeki evlerden do-
lay›  k›sa gözükmektedir. Minare  kap›-
s› cümle kap›s› yan›nda  ve içeridedir.
Güney taraf›ndaki küçük  bir bofllukta
birkaç kabir tafl› dikili  olarak durmak-
tad›r. Mescit yoldan üç basamak  afla-
¤›dad›r. Son  tamiratta 3,5 metrelik bir
son cemaat yeri ilâve edilmifltir. Bura-
dan, kad›nlara tahsis edilmifl  balkona
ç›k›l›r. Caminin flad›rvan› ev bölümü-
nün alt›ndad›r. Bunun bitifli¤inde bir de
imam ve cemaat  oturma /okuma odas›
bulunmaktad›r. Evlice Camiinin tam
karfl›s›na isabet eden k›sm›nda bir ha-
rem ve bir selâml›k ile bir semahane-
den  oluflan ahflaptan Tekke binas› var-
d›. Sokakta sa¤l› sollu ahflap tek veya
iki katl› bahçeli  meskenler bulunuyor-
du. Bunlar›n Evlice Baba vakfiyesinden
oldu¤u,   Tekke ve Zaviyelerin kapat›l-

mas›ndan sonra bu binalar içinde otu-
ranlara veya taliplerine Vak›flar  idare-
si taraf›ndan sat›lm›flt›r.  Halbuki Evlice
Baba Vakfiyesinin temel   prensibi
mülkleri satmak de¤il kullanma hakk›-
n› kiralamak suretiyle vakfa gelir sa¤-
lamak idi.

Evlice Baba Camii’nde  gözlemle-
nen Tahribatlar:

1-1967 y›l›nda yap›lan tamiratta  ca-
minin orijinal yap›s› ile bir iliflkisi  kal-
mam›flt›r. (Resim 106)

2-Pencerelerde  pvc malzeme  kul-
lan›lm›fltr›. (Resim 107)

3-Duvarlarda ve minarede  küfeki
taklidi  tafl  kullan›lm›flt›r. (Resim 108)

4- Son  tamiratta 3,5 metrelik bir
son cemaat yeri-sundurma- ilâve edil-
mifltir. (Resim 108)

5- Evlice Camiinin tam karfl›s›na
isabet eden k›sm›nda bir harem ve bir
selâml›k ile bir semahaneden  oluflan
ahflaptan Tekke binas› yok olmufltur.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 107

Resim 108

Resim 106
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HIRAM‹ AHMET PAfiA  
MESC‹D‹

Vezir  H›ramî Ahmed Pafla (ö.1599)
taraf›ndan  XVI. Yüzy›l›n son çeyre¤inde
bir  mescit-zâviye olarak tesis edilmifl,
Tekkenin 1742’den sonra geçirdi¤i
önemli aflamalar, tahvil kesedar›  Sa-
bih Ali Efendi’nin (ö.1769) Mescid- tev-
hidhaneye minber koydurmas› ve tek-
kenin yak›n›na bir mektep infla  ettir-
mesi, Sadrazam Silahdar Seyyid  Meh-
med Pafla’n›n (Ö.1788) ahflap  minare-
nin yerine tu¤ladan bir minare yapt›r-
mas› Halet Said Efendinin  (ö.1823)
1816-17 (1232)’de türbeyi  tamir ettir-
mesi, 1887-88 (1305)’de II.  Abdülha-
mid’in tekkeyi, ad› geçen padiflah›n
bendegâh›ndan Hamdi Bey’in de 1905-
1906 (1323)’da türbeyi yenilemesi  ola-
rak özetlenebilir. Cemâlizâde Tekke-
si’nin tasar›m›nda dikkate de¤er yegâ-

ne husus  mescit-tevhidhane ile türbe-
nin duvarla  ayr›lmay›p bir mekân bü-
tünlü¤ü  içinde kaynaflt›r›lm›fl olmas›-
d›r. Türbenin, harimin k›ble yönünde
yer almas›  ve zeminin yükseltilmifl ol-
mas›  bu kaynaflmay› daha da anlaml›
k›lmaktad›r.   Tekkelerin kapat›lmas›n-
dan  sonra s›rf cami olarak kullan›lma-
ya bafllanan mescit-tevhidhane
1958’den az önce türbe ile birlikte  ona-
r›m geçirmifl, bu arada iki bölüm  ara-
s›na duvar çekilerek yap›n›n en  çarp›c›
özelli¤i ortadan kald›r›lm›flt›r.  Di¤er
tekke birimleri   Cumhuriyet  dönemin-
de tarihe kar›flm›fl, son y›llarda mescid
ve türbenin cepheleri son derecede çir-
kin çinilerle kaplanm›flt›r.

H›rami Ahmet Pafla  Mescidi’nde
gözlemlenen tahribatlar:

1-Yap›lan tamiratlar  neticesinde
mescit – tevhidhane  ile türbe  aras›n-
daki ba¤lant› kopar›lm›flt›r.

2-Mescidin üzeri  çini ile kaplanm›fl-
t›  ancak  bu çiniler  yak›n zamanda  sö-
külerek  cephe temizlendi.(Resim 109-
110)

3-Son zamanlarda yap›lan tadilat-
larda   cami  küfeki taklidi  tafl ile kap-
lanm›fl,  aralarda  horasah harc› taklidi
çimento s›va  kullan›lm›flt›r. (Resim
111)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 109

Resim 110

Resim 111

Prof.Dr. Baha TANMAN taraf›ndan  çizilen Cemâlizâde  Tekkesi çizimleri
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DÜ⁄MEC‹LER  CAM‹‹

Mabet, Dü¤meciler Caddesi ile
Oluklu-Bây›r Soka¤›n›n  birleflti¤i yerde
ve soka¤›n sol köflesindedir. Hadika'da
fiu bilgi vard›r:  "Banisi Dökmeci-Zâde
Mehmed Bak›r Efendidir. Mabet, kare
planl› olup kesme tafltan yap›lm›flt›r.
Çat›s› ve minberi ahflapt›r. Kirpi saçak-
l›d›r. Sa¤daki minaresinin kaidesi kes-
metafl, gövde ve petek k›sm› ince tu¤la-
dan olup üzeri s›val›d›r. K›sa bir külah›
vard›r. Alt üst 10 pencereden ›fl›k al›r.
Mabedin minberini Mehmet Bak›r
Efendinin neslinden  Hüseyin fiah Efen-
di mütevelli iken kendi mülkü olan
bahçesini  vakfa ilhak ve iki akçe kira
ile baflkas›na kiralay›p ve bir akçe dahi
usul-› vakfdan gösterip üç akçe vazife
ile hitabet  tayin eylemifltir. 

Semt ve mabet ismini, ‹stanbul’un
fethinde bulunup büyük topun dökü-
münde bulunan dökümcübafl› ve ma-
iyetinin ölümlerinden sonra buraya gö-
mülmesiyle alm›flt›r. Kabirleri, Dü¤-
meciler Caddesi ile Ümmi Sinan Soka-
¤›n›n birleflti¤i  yerdedir. Dökmeciler
Camii Mimar Sinan'›n eseridir. Son ola-
rak Vak›flarca 1965-66 Y›llar›nda  elden
geçirilen  yap›  XVI. yy  karakteri bozul-
mufl  olmakla birlikte iyi durumunu ko-
rumaktad›r.Cami daha sonra yap›lan

müdahaleler ile (cam mozaik kaplan-
m›fl+son cemaat yeri kapat›lm›fl) tama-
men     bozulmufltur.(Resim 112-113)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Resim 112

Resim 113

Kurul  arflivinden Dü¤meciler Camii
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FETH‹  ÇELEB‹ CAM‹‹

Fethi Çelebi veya Gazanfer A¤a Ca-
mi'i ad› ile de bilinir. Hadika’da  Camii
için;  "Banisi Fethi Çelebi denmekle

maruf Fethullah Efendidir. Kendisi da-
ha burada medfundur. Zamanla mes-
cid ve vakf› yok olma¤la Bâb'üs-Sa'âde
A¤as› Gazanfer A¤a yeniden yapt›rm›fl
ve vakf›n›  ihya edip yak›n›nda bir su ku-
yusu dahi kazd›r›p o civar› ihya  eyle-
mifltir. Ve yan›nda sebili dahi vard›r.
Otakç›lar Mescidi'nin minberini Sadra-
zam Bayram Pafla  koyarak cami yap-
m›flt›r.” Mabet, y›¤ma tafltan yap›lm›fl
olup çat›s› ve minberi ahflapt›r. Sa¤da-
ki minaresinin küpü üç s›ra tu¤la, bir
s›ra tafltan, gövdesi ise befl s›ra tu¤la
bir s›ra kesme tafltan infla  olunmufltur.
fierefesinin etraf› kesmetafl olup küla-
h› kurflun kapl›d›r. Minare taraf›nda ve
son cemaat yerinin yan cephesinde iki
adet ahflap kufl evi 1989 tarihinde yok
edildi. Mabet  bu tarihte restore edil-
mifltir. 

Son cemaat yerinin sa¤ taraf›nda,

cadde üzerinde, mermer, kapakl› bir
flad›rvan teknesi, onun arkas›nda, üç
pencereli Gazanfer A¤a Sebili bulun-
makta idi. Mermer söveli ve flebeke
demirli sebilin çat›fl› çökmüfl idi. Pen-
cere sövelerinde musluk  yerleri vard›.
Sebilin sa¤ taraf›nda, kesmetafl söveli
ve demir parmakl›kl›  üç hazire pence-
resi bulunuyordu, arkas›ndaki mezar-
l›kta bir  çok kabir ve ayr›ca yerde bir
kitabe tafl› görülmekte idi. Bunun sa¤
taraf›nda bir kap›s› ve klasik topuzlu
demir parmakl›kl›  penceresi olan ve
yaln›z alt kat› kalm›fl olan Muhasebeci
Abdi  Efendinin fevkani mektebi bulu-
nuyordu. Kemerli kesmetafl  kap›s›n›n
üzerinde bir ayet-i kerime vard›. Bütün
bu tarihi eserler  1980 senesinde yok
edilmifltir. 

Bugün yerinde gas›lhane,  imam
meflrutas› ve hela yap›lm›flt›r. (Resim
114)
Meflrutan›n arkas›ndaki  bahçede bir
tek kabir nas›lsa b›rak›lm›flt›r. Köfeke
tafl flahidesi  üzerinde yaz› yoktur. Riva-
yete göre, mescid sahibi Fethi  Çele-
bi'ye aittir. Haziredeki 1032 (1622) ta-
rihli Mustafa A¤a'n›n  sütun fleklindeki
flahidesi camiin sol taraf›ndaki yol ke-
nar›na  at›lm›flt›r. Bu imha s›ras›nda
nazirenin ve sebilin tafllar› ve bunun
önündeki 1221 (1806) tarihli mermer
flad›rvan da buraya  at›lm›flt›r.(Resim
115)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim 115

Resim 114
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Bu s›rada flad›rvan tamamen parça-
lanm›flt›r. Mermer  kapa¤› mevcut olup
üzerinde iki sat›r halinde haz›rlanm›fl
bir  kitabesi vard›r. Yaz›lar›n baz› yerle-
ri okunmaz haldedir. Gazanfer A¤a Se-
bili kitabesinin bir dörtlü¤ü yeni yap›lan
meflruta duvar›na, lütfen yerlefltiril-
mifltir. (Resim 116)

KORUMA ÖNER‹LER‹:
Önemli an›tlar›n titizlikle korunma-

lar›,bir kültür sorunu olarak ele al›n-
mal›d›r. Yap›lan müdahalelerin, uz-
manlara dan›fl›lmadan, eserlerin  de-
¤erleri takdir edilmeden ve en kötüsü
ruhsat  al›nmadan yap›lan bu tarz ona-
r›mlar›n, ileride  telafisi mümkün ol-
mayan zararlar do¤uraca¤› aç›kt›r.

TEKN‹K VE ‹DARI AÇIDAN
ALINMASI GEREKL‹ OLAN
ÖNLEMLER:

•Bu binalar›n 1/50 ölçekli tekni¤ine
uygun rölövelerinin ve foto¤rafik tes-
pitlerinin yap›lmas›,

•Onar›m› yap›lacak binalar›n eski
görsel belgelere dayal› restitüsyon ve
restorasyon projelerinin haz›rlanarak
ilgili kurullara onaylat›lmas› ve bu pro-
jelere uygun flekilde restorasyonlar›n›n
yap›lmas›,

•Bu binalarda yap›lacak her türlü
onar›m nitelikli müdahalelerle basit
onar›mlar da dahil olmak üzere, gerek-
li belgelerle binan›n yasal sahibinden
izin al›nmas›, projelerinin onaylat›lma-
s›.

•Her türlü izinsiz kaçak onar›mlar›n
önüne geçebilmek için gerekli yasal gi-
riflimlerde bulunulmas›, yapt›r›mlar›n
uygulanmas›.

•Özel vak›f, dernek vs.lere tahsis
edilmesi halinde, bu kurulufllar›n onay-

l› projelerle bafllatt›klar› onar›mlar›n,
gerçek anlamda denetiminin sa¤lan-
mas› yönünde önlem al›nmas›.

•Mülkiyet aç›s›ndan binalar› parça-
lanm›fl tekkelerin bir bütün olarak ko-
runabilmesi için, gerekli kamulaflt›r-
man›n yap›larak, mülkiyetin tek elde
bulunmas›n›n sa¤lanmas›.

B‹NA ÖLÇE⁄‹NDE ALINMA-
SI GEREKEN ÖNLEMLER:

•Bina onar›mlar›nda özgün malze-
menin kullan›lmas› için bafllang›çta,
do¤ru bir flekilde malzeme analizleri-
nin yap›lmas›, özgün ölçü, detay ve mi-
marinin kullan›lmas›

•S›valarda özgün s›va çeflitlerinin
kullan›lmas›. Horasan s›va, kireç harç-
l› s›valar›n kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›. 

•Gerek duyulmad›kça kimyasal
malzeme kullan›larak mermer temizli-
¤i yap›lmamas›, ancak çok kirli durum-
larda afl›r›ya kaç›lmamak flart›yla uy-
gulama yap›lmas›.

• Ayd›nlatma, ›s›tma amac›yla kul-
lan›lan elektrik, do¤algaz, soba vs.nin
yang›na yol açmamas› için, konunun
uzmanlar›nca yap›lacak de¤erlendir-
melerine göre yap›lmal›

•Bu binalar›n tahsis edilece¤i ku-
rumlar›n do¤ru seçilmesi ve onar›mla-
r›n›n yap›lmas›n›n sa¤lanmas› 

•Binalar›n niteliksiz eklerinden
ar›nd›r›lmas› gibi önlemler al›nmal›-
d›r…….

Kagir tarihi yap›lar›n, farkl› yonu ve
örgü  teknikleriyle yap›lm›fl do¤al tafl
duvarlar›nda, duvar cidarlar›nda veya
tafl/tu¤la  almafl›¤› olarak örülmüfl
olan duvar cidarlar›ndaki tafl çürütme
ve yenileme   müdahalelerinde plastik
onar›mlar, derz  onar›mlar› ve yeniden
derzlenmeler, özgün malzeme boyut-
lar›, almaflma oranlar›, derz  teknikleri
ve harçlar›n renk ve dokular›na özen
gösterilmelidir. Onar›m malzemeleri-
nin,  tafl yüzey yonusu ve onar›m  harç-
lar›n›n nitelikleri konular›nda dikkat
edilmesi gereken iki önemli ölçüt var-
d›r.

Bunlardan ilki, mümkün olabilecek
en çok  miktarda özgün malzemenin
yerinde  b›rak›lmas›, ikincisi onar›m
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malzemelerinin  boyut, renk ve doku
gibi estetik gerekçelerle,  fiziksel ve
mekanik özelliklerinin özgün  malze-
melere uyumlu olmas› gibi teknik  ne-
denlerle bilinçli olarak seçilmeleridir.
Restorasyonlar›n baflar›s› do¤ru ve bi-
limsel restitüsyonlar  yan›s›ra, bu anla-
y›fla ba¤l›d›r.

Özetle söylenecek olursa, restoras-
yon kriterlerine ve koruma önlemlerine
baflvurularak yap›lacak onar›mlar, kül-
tür tarihimizin önemli  birer belgesi
olan bu mimari de¤erlerin yaflat›lmas›-
na neden olacakt›r.

Koruma ve onar›m ad›na, daha fazla
tahrip edilmelerini önlemek için ise,
resmi-sivil, merkezi-yerel  bütün kuru-
lufllar›n yan› s›ra, birey olarak tüm  top-
lum katlar›n›n duyarl› olmas› gerek-
mektedir.

‹yi niyet ürünü olan baz› müdahale-
lerin, uzmanlara dan›fl›lmadan,  en kö-
tüsü ruhsat  al›nmadan yap›lan ona-
r›mlar›n, ileride  telafisi mümkün ol-
mayan zararlar do¤uraca¤› aç›kt›r.  Ta-
rihi eserlerin tafl›yamayaca¤› ifllevlerin
yüklenmesinden do¤an kimi  zorlama-
lar da, an›tlar›m›z›n daha çabuk y›pran-
mas›na yol açmaktad›r. Kültür tarihi-
mizin önemli  birer belgesi olan bu mi-
mari de¤erlerin, koruma ve onar›m
ad›na, daha fazla tahrip edilmelerini
önlemek için, resmi-sivil, merkezi-ye-
rel  bütün kurulufllar›n yan› s›ra, birey
olarak tüm  toplum katlar›n›n duyarl›
olmas›, asgari vatandafll›k görevlerimi-
zin bir gere¤i kabul edilmelidir.
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EYÜP  OYUNCAKÇILI⁄I VE

OYUNCAK ATÖLYES‹

Yrd. Doç. Dr. Tosun YALÇINKAYA

Haydarpafla Erkek Lisesi’nden mezun oldu. (1983-1987) M.Ü. Ata. E¤t.
Fakültesi Resim-ifl E¤itim Bölümünü bitirdi. 1988 y›l›nda M.Ü. Ata. E¤t. Fakültesi

Okul Öncesi E¤t. Bölümü’nde Araflt›rma Görevlisi olarak bafllad›. M.Ü. Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans E¤itimine bafllad›. Yüksek

Lisans derecesi (1988-1991) Prof. Dr. Selçuk MÜLAY‹M ile “Okul Öncesi’nde Tahta
Oyuncaklar” adl› tezini tamamlad›. M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri
Bölümünde Sanatta Yeterlik Program›na bafllad›. Sanatta Yeterlik Derecesi (1991-

1996) Prof. fiermin ALYANAK ile “Spastik Çocuklar için Gelifltirilecek E¤itici
Oyuncaklar” adl› Sanatta Yeterlik tezini tamamlad›. 1996 y›l›nda “E¤itici Oyuncaklar

ve Oyuncak Yap›m›” adl› kitap yazd›. 10 senedir Okul öncesi E¤itim kurumlar›nda
Sanat E¤itimi konusunda pratik dersler vermektedir. Halen M.Ü. Ata. E¤t. Fakültesi

‹lkö¤retim Böl. Okul Öncesi E¤t. Anabilim Dal›nda Sanat E¤itimi ve Oyuncak
Tasar›m› konusunda dersler vermekte ve bu konularda birçok araflt›rmas› mevcuttur.
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Eyüp Oyuncakç›l›¤› Projesi 
Nedir?

Avrupa Birli¤i ile Türkiye ‹fl Kurumu
ortakl›¤›nda ‘’Yeni F›rsatlar Program›’’
çerçevesinde yürütülen ‘’Fener-Balat’’
Semtlerinde yaflayan Ev Kad›nlar›na
Eyüp Oyuncakç›l›¤›n›n Ö¤retilerek ‹fl
Sahibi Yap›lmalar› ve Sürdürülebilir ‹fl
‹liflkileri Kurulmas›’’ projesi flubat
2005’ten itibaren faaliyete geçmifl bir
projedir. Tarih Vakf›’n›n geçmiflte Eyüp
üzerine yapt›¤› pek çok çal›flma, Oyun
ve Oyuncak Tarihi konusunda yapt›¤›
araflt›rmalar ve Eyüp Oyuncakç›l›¤›’n›n
yeniden hayata geçirilmesi amaçlar›
birlefltirilerek ‘’Yeni F›rsatlar Progra-
m›’ndan sa¤lanacak bir destekle bölge
kad›nlar›n›n istihdam›na yönelik bir
projeye dönüfltürülmüfl; böylece hem
kaybedilmifl önemli bir kültürel miras›-
m›z olan Eyüp Oyuncakç›l›¤›’n›n yeni-
den canland›r›lmas›, hem de oyuncak-
lar›n kad›nlar taraf›ndan üretilecek ol-
mas›yla, kay›t d›fl› ekonominin önlen-
mesi yolunda birkaç ad›m daha at›lma-
s› sa¤lanm›flt›r.

12 ay süren proje kapsam›nda, önce
6 kat›l›mc›, e¤itmen olarak e¤itilmifltir.
1 ay sürmüfl olan bu e¤itimin ard›ndan
a¤ustos ay›nda bafllayan ve  di¤er e¤i-
tim ile 57 iflsiz kad›na Eyüp Oyunca¤›
üretimi ve pazarlama e¤itimleri veril-
mifltir. 3 ay süren bu e¤itim süreci so-
nunda ise Darphane’de aç›lan bir ser-
giyle Eyüp Oyuncakç›l›¤›’na dikkat çe-
kilmifltir. Sergide üretilmifl olan oyun-

caklar yan›nda bir odada atölye ortam›
yeniden kurulmufl bir de sat›fl bölümü
aç›lm›flt›r. Ayr›ca Eyüp Oyuncaklar›’n›n
üretim yöntemleri, çizimleri ve kullan›-
lacak malzemeler tan›t›larak isteyen
herkesin oyuncaklar› üretebilmesi için
bir de kitap haz›rlanm›flt›r. Di¤er bir
sergi de 18-23 Nisan tarihleri aras›nda
Taksim’de Avrupa Birli¤i Bilgi Merke-
zi’nde aç›lm›flt›r.

Projenin ilgi çekici bir bölümü de
Anne Çocuk E¤itim Vakf› (AÇEV) ile or-
tak yürütülen Ana Destek Program›
e¤itiminin verilmifl olmas›d›r.  E¤itim-
lere kat›lan kad›nlar aras›nda 3-9 yafl
grubunda çocuklar› olan annelere veri-
len bu programda, özellikle aile-çocuk
iliflkisi, beslenme, okula haz›rl›k ve ön-
leyici sa¤l›k konular› ele al›nm›flt›r. 

Projeye en çok destek veren Eyüp
Belediyesi, Projenin uygulanabilmesi
için Eyüp Sultan Mehterhanesi’nin bir
bölümünü Eyüp Oyuncakç›l›¤› e¤itimi
için atölye ve çal›flma mekan› olara
tahsis etmifl ve sonras›nda üretilen
oyuncaklar›n sat›fl›n›n sa¤lanmas› için
Oyuncakç›lar Çarfl›s› ve Piyer Loti’de iki
adet dükkan› tahsis etmek için hareke-
te geçmifltir. Böylece projenin kapsam›
Fener Balat Semtleri’nde yaflayan ka-
d›nlarla beraber Eyüp bölgesini de kap-
sayacak biçimde geniflletilmifltir. 

Fener-Balat Kültür ve Güzellefltir-
me Derne¤i, Fener_Balat Semtleri Re-
habilitasyon Program› ve Eyüp Beledi-
yesi’nin katk›lar›yla gerçeklefltirilen
projede, 57 kursiyer e¤itimlerini ta-
mamlanm›flt›r  (Yalç›nkaya Tosun,Eyüp
Oyuncakç›l›¤› E¤itim Kitab›, s.2)

Eyüp Oyuncakç›l›¤› Nedir?
Eyüp oyuncakç›l›¤› 18.yy’la kadar

dayanmaktad›r. Seri üretimin geliflip
do¤al malzemenin yerini  plastik ve tü-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Eyüp Belediyesi Oyuncak Atölyesinden
görünüfl 2006
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revleri alana kadar  Eyüp, oyuncak üre-
timinin merkezi idi. ‹stanbul çocuklar›
sünnet zamanlar›nda Eyüp’e getirilir,
dönüflte istedikleri oyunca¤› seçmele-
rine izin  verilirdi. Anadolu’nun birçok
yöresine oyuncak Eyüp semtinden da-
¤›t›l›rd›. Oyuncak denilince akla ilk
Eyüp  gelirdi. 

Eyüp’te ilk oyuncak 18.yy’da Dök-
meci Hasan A¤a taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Hasan A¤a II. Mahmut zaman›nda
memleketinden ‹stanbul’a Nizam-› Ce-
did askeri olarak gelmifl ve Rami K›flla-
s›’n›n aç›l›fl törenlerinde dümbelek çal-
m›flt›r. Askerlikten ayr›ld›ktan sonra
sahur manicili¤i bofl zamanlar›nda da
oyuncak yapard›. Tükürüklü Oyuncakç›
Hasan A¤a ad›yla da  an›lan bu kifliden
sonra Gümüflsuyu’lu Darbukac› Halil
Efendi ve Küçük ‹smail Efendi adlar›n-
daki zanaatkarlar da oyuncak atölyele-
ri açarak bu mesle¤in yay›l›p geliflme-
sine hizmet etmifllerdir.    

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde
esnaflar› tan›t›rken Eyüp Oyuncaklar›
olarak 100 dükkan ve 105 kifliden bah-
seder. ‘Eyüp oyuncaklar› kam›fl boru-
lar, f›r›ldaklar, def, dümbelek, kemen-
çe, s›çan ve kufllarla, gözle görmedik
oyuncaklarla geçerler. Bunlar›n alay›n-
da ak sakall›, gözleri sürmeli çelebile-
rin surat› t›rafll›, kellepufllu (bafll›kl›),
aya¤› nal›nl›, baz›s› avrat k›l›kl›, avrat
takkeli, müsekkel (çocuk k›l›kl›) adam-
lar›n ellerine düzme dad›lar›, anne ba-
balara yap›fl›p alayda geçerken avrat
takkeli koca çelebi ‘’a dad›! Ben bu
oyunca¤› isterim ya da istemem ‘’ diye
kimisi a¤layarak ellerinde teberleri
(baltalar›) dümbelekleri çalarak geçer-
ler. Tuhaf esnaf mukallitleridir(taklit-
çi). Amma mukallidin iman› sahidir di-
ye fetvalar vard›r’ (Çelebi Evliya, Evliya
Çelebi Seyahatnamesi, 1969).  

Eyüp oyuncaklar› flu türleri
kapsamaktayd›:

Üstüne ayna parçalar› yap›flt›r›lm›fl
renkli küçük testiler, sürahiler, bar-
daklar. Teneke zilleri olan bir kar›fl ça-
p›nda tefler, bir kar›fl  çap›nda davullar,
eski mecidiye büyüklü¤ünde (yaklafl›k 2
cm. kadar) tekerlekleri olan arabalar,
minik darbukalar, sapl› davullar, pek
küçük olarak yap›lm›fl, beflik ve sal›n-
caklar, k›rbaç ya da kaytan sar›larak
döndürülen topaçlar, kursak düdükler,
havanlar, hac›yatmazlar, flakflaklar,
minik tereya¤› yay›klar›, k›rm›z› tüylü
koyun ve kuzular, a¤aç parçalar›n›n içi
oyularak yap›lm›fl ve üzerine k›rm›z›,

yeflil boyalar sürülmüfl sandallar, padi-
flah kay›klar›. Boyal› aynalar, iki-üç fle-
refeli camisiz minareler, tahta k›l›çlar,
f›r›ldaklar, kam›fl tüfekler. Düdüklü f›-
r›ldaklar, çekirgeler, içine su konulup
öttürülen toprak testiler, aynal› beflik-
ler, ipli oklar, fliflirme gaydalar, dönme
dolaplar, bumbardan yap›lm›fl boyal›
balonlar, tahta çekiçler. 

Bal›khane Naz›r› Ali R›za Bey de ki-
tab›nda dönemin çocuk oyuncaklar›n-
dan örnekler verirken flöyle s›ralam›fl:
K›rm›z› tüylü koyun, kuzu, a¤aç parça-
lar›n›n içi oyularak yap›lm›fl ve üzeri ye-
flil-k›rm›z› boyalarla boyanm›fl sandal-
lar, padiflah kay›klar› yine boyal› ayna-
lar, f›r›ldaklar, iki-üç flerefeli camisiz
minareler, tahta k›l›çlar, kam›fl tüfek-
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ler, davullar, defler, düdüklü f›r›ldak-
lar, çekirgeler, hac›yatmazlar, toprak
testiler, bardaklar.

Daha sonra da bu oyuncaklarla ilgi-
li flöyle söylüyor. ‘‹flte Eyüp oyuncak
ustalar› sürekli ayn› oyuncaklar› yap›p
yenilik getiremedikleri için zaman için-
de bütün oyuncak atölyeleri kapanmak
zorunda kalm›fllard›r. Yani oyuncak
üreticileri de¤iflen çocu¤a ayak uydu-
ramam›fllard›r.’ (Ural Yalvaç, Milliyet,
2003.). 

Servet ‹skit’in ç›kard›¤› Resimli Ta-
rih Mecmuas›’ndaki  ‘’Dünkü ‹stanbul’’
sayfas›nda ‘’Eyüp Oyuncakç›lar›’’ isimli
imzas›z bir makale yay›nlanm›flt›r ki
Eyüp  Oyuncaklar›n› tariften ziyade teh-
zil*(alaya alma) kast› ile yaz›lm›flt›r;
afla¤›daki sat›rlar› bu yaz›dan al›yoruz:
‘’O zamanlar oyuncak denilen fleyi aile-
ler, terbiye bak›m›ndan mütalaa et-
mezler, yaln›z avutma ve e¤lendirme
taraf›n› düflünürlerdi. E¤lendirme de
ne e¤lendirme idi; ya çatlak bir ses ya
k›r›k dökük bir gürültü. Kaba saba, tes-
viyesiz tahtalardan yap›lm›fl, en kötü ve
göz ç›karan boya ve renklerle boyanm›fl
bu iptidai fikir mahsullerinin çocu¤a
fenni,  düflündürücü ve estetik bir ter-
biye vermesi  flöyle dursun, yavruca¤›
gürültüsüyle sersem,  elini ve avucunu
da kirleterek muazzeb* (rahats›z)
ederdi.’’  Seyyar Eyyub Oyuncakç›lar›
istisnas›z tulumbac› taslaklar› ile kül-
hanbeyi döküntüleri idi. 

Yukar›da bahsetti¤imiz Resimli Ta-

rih Mecmuas›’ndaki makalede bu
oyuncak sat›c›lar› için de flunlar yaz›l›-
d›r. ‘Bütün bu molozlar› s›rt›ndaki çer-
çeve arkal›¤›nda istif edip mahalleye
ç›kan sat›c›, sokak bafl›nda kursak dü-
dü¤ü öttürdü mü sanki sihirli flütmüfl
gibi çocuklar köfle bucaktan f›rlar etra-
f›n› al›rlard›. Seyyar oyuncakç›n›n dü-
dük na¤melerine , annelere yalvar›fl
sesleri kar›fl›r muhakkak birkaç para
s›zd›r›l›p oyuncakç›ya koflulurdu. Kül-
hanbeyi  bu düdü¤ü ne güzel çalar, ye-
ni türkülerini de k›vrak ara  na¤meleri-
ne bo¤ard›. Felek bana neler etti, nane
suyu, fleker .... gibi flark›lar g›rla gider-
di. Çocuklar marifet çalan da de¤il de
düdükte imifl gibi ondan muhakkak
al›r, fakat ilk üfleyiflte hayal-i sükuta
u¤rarlard›.’ (Koçu Reflat Ekrem, ‹stan-
bul Ansiklopedisi, s.5461-5462).

Yak›n tarihte ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi fiehir Müzesi’nde  ‘’Çocuk
Dünyas›ndan Geçmiflte Eyüp Oyuncak-
lar›’’ ad›yla bir de sergi düzenlenmifltir.
‹lk kez 1939 y›l›nda Beyaz›t’taki ‹nk›lap
Müzesi’nde sergilenmifltir. Bu oyun-
caklar halen ‹stanbul Büyükflehir  Be-
lediyesi  fiehir Müzesi’nde bulunmakta
ve 28 adettir. ‹stanbul Belediyesi’ne ba-
¤›fl yoluyla geçti¤i san›lan bu koleksi-
yonda de¤iflik biçimde 4 araba, 1 cam-
baz, 1 beflik, 1 beflik sal›ncak, 2 ç›nç›n,
1 dönme dolap, 1 iskemle, 1 tel dolap, 2
toprak testi, 2 topaç, 1 kaynana z›r›lt›s›,
1 fleytan minaresi, 1 el arabas›, 4 davul,
1 trampet, 3 tef, 1 adet de top bulun-
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maktad›r (K›l›ç Füsun, Toplumsal Ta-
rihte Çocuk, 1993, s.134.). 

Bizim ise proje çap›nda gerçeklefl-
tirdi¤imiz Eyüp Oyuncaklar›n›n say›s›
16 adet olup zamanla bu oyuncaklar›n
say›s› da türleri artacakt›r. Oyuncaklar;
cambaz, fleytan minaresi,beflik, dönme
dolap, tel dolap, aynal› araba, sandalye,
üstü aç›k araba, ç›nç›nl› araba, saltanat
kay›¤›, el arabas›, sapl› davul, kaynana
z›r›lt›s›, tek ç›nç›nl› araba, kufllu araba
ve içine su konulup öttürülen toprak
testidir.

Çal›flmalar›m›za bafllamadan önce
oyuncak üretimi konusunda bize yar-
d›mc› olacak en önemli kifli ve Eyüp
oyuncaklar›n›n yaflayan en son kan›t›
Halit fiengöz’dür. Halit bey Eyüp oyun-
caklar›n› babas› Kadir fiengöz’den ço-
cuklu¤u s›ras›nda atölye’de ç›rakl›k
ederken ö¤renmifltir.Babas› Kadir fien-
göz 1918 y›l›ndan itibaren  Eyüp oyun-
caklar›n›n orijinal kal›plar›ndan yola ç›-
karak   o günlerdeki teknolojik flartlara
göre oyuncak üretimini seri hale getir-
mifltir. Halit bey ‘’Eyüp oyuncaklar›n›n
yeniden canland›r›lmas› projesi’’ne s›-
cak bakm›fl  ve bu konudaki bilgisi ve
tecrübesini aktarabilece¤ini söylemifl-
tir.

Bu projeye bafllarken farkl› sorun-
lar›n da ortaya ç›kaca¤› aflikard›r. Bu
sorunlardan  birisi  tarih içine Eyüp
semtinde kullan›lan geleneksel teknik-
lerin ve malzemelerin farkl›l›¤›d›r. Ori-
jinal oyuncaklar kök boya ile boyan›r-
ken bugün sentetik esasl› boyalar mev-
cuttur.  Eyüp oyuncaklar›nda kullan›lan
malzemeler ahflap, deri, kil ve metal-
dir. Ahflap; halen bilinen ve kullan›lan
ahflap oyma ve kesme aletleriyle iflle-
nir. Deri ifllendikten sonra ›slat›larak
kilden ya da ahflaptan yap›lm›fl def, da-
vul ve dümbelek gibi oyuncaklar üzeri-
ne gerilip ba¤lan›r. Kilden yap›lan

oyuncaklar ise bilinen k›rm›z› topra¤›n
ifllenip bir forma sokulmas› ve  f›r›nlan-
mas›yla elde edilir. Metal oyuncaklarsa
o zaman›n art›k teneke kutular›n›n us-
talar taraf›ndan oyuncak haline getiril-
mesiyle oluflmufltur. Oyuncaklar›n
montaj› için ip, tel, çivi gibi birlefltirici
malzemeler kullan›lm›fl sonradan gü-
nümüz teknolojisi ve flartlar› göz önüne
al›narak çivinin yerini modern yap›flt›r›-
c›lar alm›flt›r.

Boya malzemesi olarak bugünün
flartlar›na göre  su bazl› boyalarla  gri
ve sar› yald›zla çocuklara hitap edecek
renkler (ana renkler) tercih edilmifltir.
Stilize edilmifl kar›fl›k olmayan yumu-
flak dalgal› desenler ve fleritler kulla-
n›lm›fl bezemeye önem verilmifltir. Her
ne kadar dinsel inançlardan dolay›
oyuncaklar üzerine figür ifllenmedi¤i
söylense de do¤ru de¤ildir. Eyüp oyun-
caklar›,mekanik ve statik tasar›mlar›y-
la çocu¤un büyüklere dair taklit yete-
ne¤ini gelifltirmesi, itilen ve çekilen
oyuncaklarla ince ve kal›n kas geliflimi-
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ne katk›s›, el ve göz kontrol ve koordi-
nasyonunun geliflimini desteklemesi ve
ritim duygusunu gelifltirmesi gibi özel-
liklerinden dolay› e¤lendirici olmalar›-
n›n yan›nda e¤itici oyuncaklard›r. Za-
man›m›z oyuncaklar›ysa, her gün geli-
flen  teknolojiye, uzay ça¤›na ve tüketici
toplumlar›n›n de¤iflen ucube çizgi film
kahramanlar›na ve bunlardan üretilen
korkunç oyuncaklara kalm›flt›r. Günü-
müz çocuklar› bu tür oyuncaklar› seve-
rek  oynamakta, özellikle medya bu tür
e¤itici özelikten yoksun olumsuz ve y›-
k›c› modelleri çocuklar için ilah haline
getirmektedirler. Yak›n zamanda ço-
cuklar için gerek çizgi filmleri gerekse
oyuncaklar›yla popüler olan Ninja Kap-
lumba¤alar›, Barbieler, Action Man,
Batman,  Power Rangers ve ad›n› saya-
mayaca¤›m›z bir çok çizgi film kahra-
man› daha filmi vizyona gelmeden rek-
lamlarla sat›lmakta ve çocuklar› olum-
suz yönde etkilemektedirler. Çocuklar
artan betonlaflma ve  oyun oynayacak
yeflil alanlar›n az oluflu   nedeniyle ev-
lere t›k›lmakta do¤adan uzak bir or-
tamda h›rç›n ve tatminsiz bireyler ola-
rak yetiflmektedirler. Çal›flan ebeveyn-
lerse   ifl yaflamlar›n›n getirdi¤i vakit
yetersizli¤i nedeniyle  çocuklar›yla ye-
terince ilgilenememektedir. Çocuklar›-
na gereksiz ya da e¤itici özelli¤i olma-
yan oyuncak alarak onlar› adeta oyala-
maktad›rlar. Oysa  çocuklara sunula-
cak aç›k alanlar ve e¤itici oyuncaklara
yeterince önem verilmeli, çocuk kendi
oyunca¤›n› art›k malzemelerle bile olsa
kendisi yapabilmelidir. Kültürümüze
yönelik oyuncaklar› yeniden yaflat›p ge-
lifltirebiliriz. Bunun için belediyeler ya
da Milli E¤itim Bakanl›¤› önayak olabi-
lir. Kendi kendine yetebilen bilinçli bi-
reyler yetifltirebilirsek kültürümüze de
sahip ç›km›fl olabiliriz.

Eyüp oyuncaklar› mekanik ve statik

tasar›mlar›yla  çocu¤un büyüklere dair
taklit yetene¤ini gelifltirmesi, itilen ve
çekilen oyuncaklarla ince ve kal›n kas
geliflimine katk›s›, el ve göz kontrol ve
koordinasyonunun geliflimini destekle-
mesi ve ritim duygusunu gelifltirdikleri
için e¤lendirici olmas›n›n yan›nda kim
ne derse desin o zaman›n e¤itici oyun-
caklar› olmufltur.
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Sözlük
Bumbar : Hayvan ba¤›rsa¤›

Kellepufl: Bafll›k 

Muazzeb: rahats›z

Mukallit: Taklitçi

Musahip: Padiflahlar›n özel hizmetlerin-

de bulunan kifliler
Müsekkel: Çocuk k›l›kl›

Teber: Balta

Tehzil: Alaya alma, dalga geçme.
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HATIRLANMASI GEREKEN

Eyüpsultan'l› B‹R HALK

ROMANCISI:

OSMAN CEMAL KAYGILI

Mehmet Nuri YARDIM

1960 siirt do¤umlu, ‹.Ü.Edebiyat Fakültesi 1985’de bitirdi.1979’da
bafllad›¤› gazetecilik hayat›n› Yeni Asya, Do¤ufl, Tercüman, Türkiye,

Zaman, Bizim gazete, Ortado¤u gazetelerinde devam ettirdi. Röpörtajlar
yapt›, kimi sivil kurulufllar›n yönetiminde bulundu. Baz› yay›n serilerini
editörlü¤ünü üstlendi. Halen Kubbealt› Akademisi kültür sanat vakf›n›n

müdürlü¤ünü yürüten Yard›m gazete ve dergilerde düzenli yay›nlar›
ç›kmakta, yay›nlanm›fl araflt›rma, inceleme, röpörtaj, biyografi ve çocuk

alanlar›nda kitaplar› bulunmakta
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Osman Cemal Kayg›l›, Türk edebi-
yat›nda Ahmet Midhat Efendi, Hüseyin
Rahmi Gürp›nar ve Ahmet Rasim çizgi-
sinde baflar›l› eserler veren ve bugün
için ne yaz›k ki unutuluveren bir yazar.
Çingeneler yazar›n›n çok fazla çekilmifl
foto¤raf› yok. Bilinen bir kaç tanesi ise
oldukça bulan›k. Allah'tan Hakk› Süha
Gezgin eserinde, sanatkâr›m›z›n por-
tresini çok net ve canl› bir biçimde bize
gösteriyor:

"Çizgileri halat gibi kabar›k, katmer
katmer bir yüz. k›z›l esmer bir ten.
K›rlaflma¤a bafllam›fl bak›ms›z, sert,
kumral saçlar alt›nda dar, fakat ç›k›nt›-
l› bir al›n. Da¤›n›k kumral kafllar alt›n-
da aç›k kahverengi gözler. Aklar› kanl›,
iri hadekalar içinde biraz küçük kalan
bu göz bebekleri p›nl p›r›ld›r. Kemerli
burnunda tasallubun mor meneviflleri
görülür. Etli, dolgun dudaklar›, genifl
a¤z› ve yalç›n çenesi, fliddet, azim ve
karar keskinli¤i gibi fleyler düflündü-
rür. Fakat bütün bu h›r›n görünüflün al-
t›nda umulmaz bir sab›r ve tahammül
deposu sakl›d›r. Sanki yarad›l›fl, onun
içindeki cevheri, kal›n ve sert bir ka-
muflajla kapam›flt›r."1

Büyük dikkatlerin ince sahibi, ayr›n-
t›lar›n s›k› takipçisi Hakk› Süha, bir göl-
ge ve kamera gibi izledi¤i Osman Ce-
mal'i okuyucular›na çok daha yak›ndan
tan›tmaya kararl›d›r adetâ. Devam edi-
yor:

"Kal›n boynu, genifl omuzlar› büyük
bir adale kuvvetiyle yüklü görünür. ‹d-
man› b›rakm›fl bütün sporcular gibi o
da göbeklidir. H›zl› yürürken dikkat
ediniz, ad›mlar›n› yere sürünecek ka-
dar afla¤›dan att›¤›n› görürsünüz. Göv-
desi hiç k›r›lmaz, dalgalanmaz. Belden
yukar›s›, dimdik bir k›l›ç h›z›yla havay›
biçer."2

Önce romanc›m›z›n dramatik hayat
hikâyesini okuyal›m isterseniz. 22 Eylül

1890'da ‹stanbul E¤rikap›'daki Yenima-
halle'de do¤du. Yoksul bir ailenin çocu-
¤u olan Osman Cemal, E¤rikap› d›fl›n-
daki semt Yenimahalle'de bakkall›k ya-
pan babas› Mehmet Mustafa A¤a ile an-
nesi Gülfem Han›m'› küçük yafltayken
kaybetti. Akrabalar›n›n himâyesi ile
Cezri Kas›m Pafla ‹lkokulu, E¤rikap›
Merkez Rüfldiyesi ve Menfle-i Küttab-›
Askeriye (Askerî Kâtip Okulu)'yi bitirdi.
Hayat mücadelesine erken at›ld›, çal›fl-
t›. Erkân-› Harbiye-i Umumiye (Genel
Kurmay) dairesinde kâtiplik (1906), K›-
taat-› Fenniye Müfettiflli¤i Kalemi'nde
memurluk (1909), I. Dünya Harbi'nde
gezici tümenlerde kâtiplik yapt›. Mah-
mut fievket Pafla'ya yap›lan suikast do-
lay›s›yla düzenlenen flüpheliler listesi-
ne, toplanan muhalifler aras›na onun
da ad› kar›flt›r›ld›. Refi Cevat Ulunay,
Refik Halit Karay gibi yazarlarla birlik-
te Sinop'a 1913'te sürgün edildi. Bu iki
ünlü yazar›n yak›n ilgisini gördü. Daha
sonra döndü ve tekrar çal›flmaya bafl-
lad›. Menemen civar›ndaki 46. tümen
idare kâtibi iken hastalanarak 1917 y›-
l›nda ‹stanbul'a geldi. Hastal›¤› sebe-
biyle 28 yafl›ndayken, askeri kâtiplikten
240 kurufl ayl›kla 1918 y›l›nda malulen
emekliye ayr›ld›. Bu y›ldan itibaren
Eyüp ‹lçesi s›n›rlar› içinde, Surlar d›fl›n-
daki Otakç›lar Mahallesi'ndeki evine
çekildi. Geçim endiflesiyle bir ara inek
besleyip sütçülük yapmak istediyse de
k›sa sürede iflâs etti. Felâketler peflini
b›rakm›yordu. Babadan kalma tek mül-
kü olan evi yan›nca da, büsbütün fakir-
leflti. O zaman için flehrin uza¤›nda sa-
y›lan Otakç›lar'dan ömrü boyunca ayr›l-
mad›. Az›c›k olan emekli maafl›na katk›
sa¤las›n diye girip ç›kt›¤› hiç bir iflte tu-
tunamad›. Y›lmad›, da¤larda kocayemifl
toplay›p, ‹stanbul'a sepet sepet getirip
satmaya bafllad›. Haliç vapurlar›nda bi-
letçilik; Mütareke'nin ilk y›llar›nda
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1Edebî Portreler, Hakk›
Süha Gezgin, Haz›rlayan: Beflir
Ayvazo¤lu, Timafl Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1997, s.226.

2a.g.e.

Osman Cemal KAYGILI
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semt pazarlar›nda manifaturac›l›k yap-
t›. Cumhuriyet'ten sonra kurulan ‹stan-
bul ‹mam Hatip Okulu'nda Türkçe ho-
cas› olunca (1925) k›smen rahatlad›.
Ö¤retmenli¤ini Çemberlitafl Erkek Or-
taokulu'nda (1931) ve Fener Rum K›z
Lisesi'nde devam ettirdi. (1932-1945)

Hayat onu çok yormufltu. 1943 y›l›n-
da hastaland›. Ertesi y›l daha da artt›
rahats›zl›¤›. Doktorlar›n teflhisine göre
ci¤erinde verem, midesinde kanser
vard›. 9 Ocak 1945'te 55 yafl›ndayken,
ameliyat edildi¤i Vak›f Guraba Hasta-
nesi'nde vefat etti. 11 Ocak'ta Otakç›-
lar'da, Tokmaktepe Mezarl›¤›'nda top-
ra¤a verildi. ‹brahim Alaettin Gövsa,
Tahir Alangu, Yusuf Ziya Ortaç, Halit
Fahri Ozansoy, Cevdet Kudret Solok ve
Sait Faik Abas›yan›k ard›ndan övücü
yaz›lar yazd›lar. Peyami Safa da f›kra-
s›nda Osman Cemal Kayg›l›'n›n kayb›n-
dan duydu¤u kayg›y› dile getirdi3. Dö-
nemin ünlü edipleri, Kayg›s›z'›n, Hüse-
yin Rahmi ve Ahmet Rasim tarz›nda gü-
zel eserler ortaya koydu¤unu belirtti-
ler.

AYDININI N‹SYANA GÖ-
MEN TOPLUM

Tokmaktepe Mezarl›¤›'nda mezar›

duruyor mu Osman Cemal Kayg›l›'n›n...
Gidip arasak, bulabilecek miyiz? Bile-
miyorum. Asl›nda zaman zaman gidip
yoklanmas› gerekiyor edebiyatç›lar›m›-
z›n kabirleri. Kimbilir, belki de birileri
daha 'ya¤l›' müflteriler için yok etmifltir
bile mezar›n›, Ziya Osman'da oldu¤u
gibi... Vefat etti¤i 9 Ocak 1945 tarihin-
den iki gün sonra kimi edebiyatç› dost-
lar› onu topra¤a gömmek ve sonsuzluk
âlemine u¤urlamak için mezarl›¤a git-
tiler. Merak ediyorum acaba 1945'ten
bugüne kadar, yani 61 y›ldan beri yaza-
r›m›z›n mezar›n› hiç ziyaret eden olmufl
mudur? Ben iki y›l önce bu mezarl›¤a
gittim. Uzun araflt›rmalar yapt›m, ama
ne yaz›k ki mezar› bulamad›m. Neyse
mezarl›klara ve ölülerimize olan bildik
mesafemiz de ayr› bir hicran yaras›...

M‹ZAHA YATKIN ÇOCUK
Daha okul s›ralar›ndayken edebiya-

ta ilgi duyan ve ilk yaz›s› Baha Tevfik'in
ç›kard›¤› Eflek adl› mizah dergisinde ç›-
kan Osman Cemal Kayg›l›, Zekâ, Alay,
Ayna, fieytan, Aydede, Akbaba mizah
dergileriyle, Sabah, Vakit, Haber, Haki-
kat, ‹kdam, Alemdar, Payi taht gazete-
lerinde tafllama, hikâye ve f›kralar yaz-
d›. Cevdet Kudret, Kayg›l›'n›n Sinop'ta
1913'te sürgünde iken yazd›¤› "Çuvalc›
fleyhinin Halef›"nin, yazar›n yay›nlanan
ilk hikâyesi oldu¤unu belirtir. Solok'a
göre, Alay dergisinin 1920, say› 5, 6, ve
7. say›lar›nda neflredilen bu hikâye a¤›r
bir dille yaz›lmas›na ra¤men sanatç›n›n
"en derli-toplu, gülünçlü ve ac›kl› sah-
neleri en ölçülü, bu bak›mdan da en
baflar›l› eserlerinden biri"dir.4

Karagöz gazetesinde tafllamalar›
yay›nlanan, baz› yaz›lar›nda de¤iflik
takma adlar kullanan Osman Cemal'in
en yayg›n müstear ismi Anber'di. Gü-
leryüz (1921-23) dergisinde O. C. ve
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3Tasvir, 31 Mart 1945, Ya-
zarlar, Sanatç›lar, Meflhurlar,
Peyami Safa, Ötüken Neflriyat,
3. bs. ‹stanbul 1990, s.
88.

4Edebiyat›m›zda Hikâye ve
Roman II, Cevdet Kudret, Varl›k
Yay., 3. bs., ‹stanbul 1978, s.
251-273.

Tokmaktepe, Otakçılar Mezarlı¤ı
1997, K. Zaim. Eyüp Belediyesi

Arflivinden.
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Ay›n Cim imzalar›yla
hikâye, f›kra ve mi-
zahî fliirler de yazd›
bu arada. Ayine adl›
bir mizah dergisini
1921'de ç›kard›. Re-
fik Halit Karay ve
Refi Cevat Ulunay'›n
tavsiyeleri üzerine
tamamen mizaha
kayd›, tiyatro oyunla-
r› kaleme ald›.
1940'da Beyo¤lu ve
Eyüp Halkevlerinde
sahneye konulan
Üfürükçüler oyununda kendisi de rol
ald›. Yay›nlad›¤› bir çok eser aras›nda
en ünlüsü olan ve 1939'da yay›nlanan
Çingeneler adl› roman› ile 1942 CHP
Roman Müsabakas›'nda derece ald›.

KISA HAYATA SI⁄AN 
ÇOK ESER

Osman Cemal, 55 y›l gibi k›sa say›-
lan bir hayata ifl ve maiflet derdinin ya-
n›s›ra pek çok eser s›¤d›rd›. Kayg›l›'n›n
hikâye kitaplar› Alt›n Babas› (1923), Bir
K›fl Gecesi (1923), Çuvalc› fieyhinin Ha-
lefi (1923), Çingene Kavgas› (1925),
Goncenin ‹ntihar› (1925), Eflk›ya Güzeli
(1925) ve Sandal›m Geliyor Varda (Te-
kin Olmayan Kedi ile birlikte, 193 8) ad-
lar›n› tafl›yor. Yazar›n romanlar› ise ün-
lü Çingeneler (1939), Bekri Mustafa
(1944), Ayg›r Fatma (1944) ile Aç›kgöz
gazetesinde tefrika edilen Akflamc›lar
ile Son Telgraf’ta, yay›nlanan Kavak
Palas't›r. Akflamc›lar ve Kovuk Palas'›n
Esrar› Arma Yay›nlan taraf›ndan yay›n-
land›. Akflamc›lar (Eski Bir Akflamc›n›n
Not Defterinden) kitab› bir hât›ra- gün-
lük tarz›nda yaz›lm›fl bir romand›r ve
içkinin toplum hayat›ndaki etkilerini
sorgulayan bir sosyal kritiktir.

Tiyatro ile çok yak›ndan ilgilenen,
hem yazar, hem de oyuncu olarak bu
alanda iddial› olan Kayg›l›'nm kaleme
ald›¤› "‹stanbul Revüsü" 1925'te Ferah
Tiyatrosu’nda oynand›. Bana Benziyor
mu? adl› oyunu 1926'da Milli Sahne'de
gösterime girdi. Balat'ta Bir Akflam
1928'de fiehir Tiyatrosu'nda oynan›r-
ken, Üfürükçü adl› piyesi ise 1935'te
yay›nland›, 1949'da ise oynand›. ‹stan-
bul'da Semaî Kahveleri ve Meydan fia-
irleri adl› incelemesi 1937'de yay›nla-
nan yazar›n yeni bas›lan önemli bir ça-
l›flmas› ise ‹stanbul Argosu Lügati'dir.
Osman Cemal Kayg›l›'nm ayr›ca, hal-
kevi sahneleri için yaz›lm›fl baflka
oyunlar›, gazetelerde kalm›fl tenkit, de-
neme yaz›lar› ve folklor araflt›rmalar›
bulunuyor.

Ç‹NGENE M‹YD‹?
Osman Cemal Kayg›l›'y› bugünlere

tafl›yan en önemli eseri Çingeneler ad-
l› roman›d›r kuflkusuz. Bu roman›n bu
kadar sevilmesinin bir sebebi de belki
de yaz›ld›¤› zamana kadar Çingenelerin
ilk defa derli toplu ve ciddi bir biçimde
bir edebî eserde ele al›nmalar›d›r. Ro-
man›n gerçekçili¤i, dönemin di¤er ya-
zarlar› taraf›ndan teslim olundu¤u gibi

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Osman Cemal KAYGILI

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Resim Koleksiyonu. 

Henri Molla.
“Ortakç›larda ev.” 1899 tuval
üzerine ya¤l› boya. 30x41 cm.

fiehir Müzesi. sf.175 
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bizzat yazar› taraf›ndan da tespit edil-
mifltir. Roman Haber gazetesinde 1935
y›l›nda tefrika edilirken Kayg›l›, bir ga-
zetecinin "fiimdi en çok neler yaz›yor-
sunuz?" sorusuna cevap verirken,
"fiimdi bir buçuk ayd›r Haber gazete-
sinde ç›kmakta olan Çingeneler Ara-
s›nda adl› ve parça parça hakikî hayat-
tan al›nm›fl olan yepyeni bir çeflit ma-
cera roman›ndan baflka pek bir fley
yazd›¤›m yok" cevab›n› verir.5

Cevdet Kudret'e göre Osman Ce-
mal'in roman›ndan önce Çingeneler
üzerine üç hikâye yaz›lm›flt›r. “‹lki Re-
fik” Halit Karay'›n 1910'da yazd›¤› “Y›l-
da Bir”, Selâhattin Enis'in 1918'de ka-
leme ald›¤› “Çingeneler” ile Sabahattin
Ali'nin 1929'da yay›nlanan De¤irmen
adl› hikâyesidir.

Çingeneler roman›n›n konusuna
gelecek olursak... Mûsikî merakl›s› ‹r-
fan bir temmuz gecesi Eyüp'e ba¤l›
Topçular semtinde harmanc› Çingene-
lerin çad›rlar› yan›nda dolafl›rken, Naz-
l› ad›nda bir Çingene kad›n›n söyledi¤i
ninniyi duyar, bu sesin etkisinde kal›r
ve kad›na âfl›k olur. Her gün çevresinde
dolaflmaya bafllar. Onu evine getirirse
de Nazl›, al›flt›¤› serazat hayata tekrar

döner. Bunun üzerine aflk› alevlenen
‹rfan, Çingeneler'e daha çok ba¤lan›r.
Sulukule ve Ayvansaray'daki çalg›c›,
flark›c› ve oyuncu Çingeneler aras›nda
hayat›n› sürdürmeye bafllar. Sulukuleli
Çak›r Emine, ‹rfan'a tutulmufltur. Çin-
geneler'in aras›nda kar›flan ‹rfan haya-
t›n› hât›ralar fleklinde kaleme al›r. Bu
defteri eski bir arkadafl›na b›rak›r ve
tekrar kay›plara kar›fl›r. Ne var ki
adam, ‹rfan'›n daha sonra sokakta ölü
bulundu¤unu ö¤renecektir.

Çingeneler roman›n›n sahneleri
gerçekçidir. Çingene olarak adland›r›-
lan insanlar›n sosyal yaflay›fl›, e¤lence-
leri, konuflmalar›, gelenekleri, dostluk-
lar›, kinleri, sevgileri, töreleri, k›sacas›
bütünüyle hayatlar› romanda adetâ bir
belgesel niteli¤inde, çok canl› sahne-
lerle anlat›l›r. Hatta bu hakiki sahneler
yüzünden baz›lar› Osman Cemal Kayg›-
l›'n›n da "çingene" as›ll› oldu¤unu id-
diaya bile kalk›fl›r. Yusuf Ziya, hât›rala-
r›nda Osman Cemal'in bu yönünü anla-
t›rken, "Çingeneleri çok severdi, yafla-
y›fllar›n›, törelerini iyi bilirdi... Fesini
yere vurup: 'Bahçelerde fesle¤en,...
besleyen!' diye bir hampir çekerdi, çe-
ribafl› görse elini öperdi vallahi!" der.6

"Osman Cemal Kayg›l›, yaflay›fl›n›
tam yar›m yüzy›l izledi¤i ve gözlemledi-
¤i bu halk tabakas› üzerine flefkat ve
sevgi dolu gözlerini bir objektif gibi dik-
mifltir" diyen Halit Fahri Ozansoy da
"realizmin kuvvetli bir eseri" oldu¤un-
da flüphe olmad›¤›n› belirtti¤i Çingene-
ler için, "fiafl›lacak derecede tekni¤i de
sa¤lam bir roman. Bunu yazmak için
uzun y›llar Çingenelerin aras›na gire-
rek ve onlarla dost olarak yapt›¤› ince-
lemeler ne kadar hayran kalsan›z,
Emile Zola gibi yer yer realizmi taflarak
natüralizme yaklaflan bir eser vücuda
getirmek için çekti¤i mihnete daha çok
ac›rs›n›z." der. Ard›ndan Bab›âli kitap-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

5Her Gün Bir Ediple, Kurun
gazetesi, 24 A¤ustos 1935.

6Bizim Yokufl, Yusuf Ziya
Ortaç, 1966.

‹stanbul Albümü. 1952.
Eyüp Camii fiadırvanı. 
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ç›lar›n›n Mahmut Yesari'yi, hatta Reflat
Nuri'yi oyuna getirdikleri gibi Osman
Cemal'i de sömürdüklerini söyler.7

fiAHESER ROMAN
Yazar›m›z›n bir baflka hayran› da

ünlü hikayeci Sait Faik Abas›yan›k't›r.
"Osman Cemal, en be¤endi¤im yazar-
d›r." diyen, onu "anadan do¤ma artist
bir k›ymet" olarak mütalaa eden Abas›-
yan›k bir yaz›s›nda flöyle diyecektir:

"Osman Cemal'in Çingeneleri mu-
hakkak bir flaheserdir. (....) Osman Ce-
mal'in bu kitab› için röportaj kokuyor,
demifllerdi. Koklad›m, mis gibi bir fla-
heser, bir hakiki roman davantür,
avantür roman› kokuyor. Fazla olarak
bir de hakiki bir örf ve âdet roman›. Bu
iki janr› birlefltirerek bize Türk edebi-
yat›n›n en güzel eserini veren Osman
Cemal'le beni okuyanlar birer tane o
kitaptan edinerek hayran olsun."8

Sait Faik'e, Çingeneler’e hayranl›k
hususunda hak veren Nurullah Ataç,
"O romanda, bilhassa ilk k›s›mda, pek
nadir eserlerde tesadüf olunur bir fliir
havas› vard›r. Bazen periflanl›¤› bile bi-
zi hayran eder." yorumunu yapar.9 fiük-
ran Kurdakul da yazar ve ünlü roman›
hakk›nda "Çok güçlü gözlem yetene¤i-
ne ba¤l› olarak ele ald›¤› kiflilerle bir-
likte ‹stanbul çevresinin tüm canl›l›¤›
ile sergiledi¤i Çingeneler"in gelenek-
sel roman kurallar›na uygun olmama-
s›na, ikinci bölümde büsbütün kural d›-
fl›na ç›k›ld›¤›n› belirtmesine ra¤men yi-
ne de eseri baflar›l› bulur.10

Edebiyat tarihçisi ve elefltirmen Ra-
uf Mutluay Çingeneler’le ilgili flu yoru-
mu yapar:

"Çingeneler’de otobiyografik do¤ru-
luklara yaslanan bir içtenlikle Topkap›
d›fl›nda yaflayan çingenelerin yaflam
özelliklerini, kendi çizgisine kar›flm›fl

baz› olaylar› büyüterek romanlaflt›r-
m›flt›r. ‹rfan'›n, Nazl›, Gülizar, Emine ile
iliflkileri, bir yerde konuyu sonuçland›r-
may› istemenin gerekircili¤iyle kavga
cinayetine ulafl›r."11

Doç. Dr. Olcay Önertoy, Çingenele-
r’in Osman Cemal'e gelinceye kadar
Türk roman›nda pek ele al›nmad›¤›na
dikkati çekerek, toplumun yabanc›s› ol-
du¤u kifli ve çevreleri vermede, da¤›n›k
üslûbuna ra¤men Kayg›l›'n›n son dere-
ce baflar›l› oldu¤unu ifade eder.12

Roman›n çingene toplulu¤u üzerin-
de araflt›rma yapacaklar için 'zengin bir
kaynak' oldu¤unu vurgulayan Seyit Ke-
mal Karaalio¤lu, "Çingeneler, mutsuz-
lukla sona eren, aflk serüvenlerinin ro-
man› gibi görünürse de, gerçekte, göz-
lemlere dayal› belgesel bir üründür"
der.13

Elefltirmen Ömer Lekesiz ise, Çin-
geneler'den ald›¤› "Çingene Kavgas›"
bölümü için yapt›¤› tahlilde "Çingene
Kavgas›, öyküden çok belgesel nitelikli
k›ymetli bir metin" oldu¤unu yazar.14

Romanc› hakk›nda en ayr›nt›l› tah-
lilleri yapan Tahir Alangu, roman› ve
romanc›y› flu sözlerle över:

"Osman Cemal Kayg›l›, Topçu-
lar'daki evinin çevresindeki göçebe
Çingeneler'ine kadar uzan›yor, dilleri-
ne, yaflay›fllar›na, törelerine kadar ine-
rek edebiyat›m›z›n bu en dikkate de¤er
eserini haz›rl›yor..."15

GERÇEKÇ‹ YAZAR
Yazar, Ayg›r Fatma roman›nda da

çocuklu¤unu yaflad›¤› çevreyi ele al›r.
Romanda bir kenar mahalle hayat›,
olaylar›n geçti¤i yerlerin tasvirleri ve
kifliler aras›ndaki iliflkiler, mahalle
halk›n›n olaylara kat›l›fl› ile verilirken
öte yandan temiz bir çocukluk aflk› da
çok baflar›l› bir biçimde dile getirilir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

7Edebiyatç›lar Çevremde,
Halit Fahri Ozansoy, Sümer-
bank Kültür Yay›nlar›, Ankara

1970, s. 105.
8Vakit, 23 Haziran 1969.
9Varl›k, 15 Temmuz 1939.
10Ça¤dafl Türk Edebiyat›,

fiükran Kurdakul, ‹stanbul
1976.

1150 Y›l›n Türk Edebiyat›, T.
‹fl Bankas› Yay.,‹stanbul 1973, s.
416-417.

12Türk Roman ve Öyküsü,
Doç. Dr. Olcay Önertoy, T. ‹fl
Bankas› Yay., Ankara 1984, s.
60.

13Türk Romanlar›, Seyit
Kemal Karaalio¤lu, ‹nk›lap ve
Aka Kitabevleri, ‹stanbul 1983,
s. 229.

14Yeni Türk Edebiyat›nda
Öykü 1, Ömer Lekesiz, Kaknüs
Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s. 314.

15Cumhuriyet'ten Sonra
Hikâye ve Roman, Tahir Alangu,
‹stanbul 1959.
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Meflrutiyet devrinde geçen roman, ço-
cuklukta bafllay›p mutsuzlukla nihaye-
te eren gerçek bir aflk›n hazin hikâyesi-
dir. Bekri Mustafa ise, bu ünlü mizahç›-
m›z›n f›kralar›n›n esas al›nd›¤› bir tefri-
ka romand›r. Osman Cemal Kayg›l›, her
gün birlikte oldu¤u, beraber oturup
kalkt›¤› insanlar› anlat›r romanlar›nda.
Yaflad›¤› çevrenin foto¤raf›n› çeker bir
bak›ma. Belli bir amaç tafl›maz bunlar›
yazarken, sadece gerçekleri en küçük
ayr›nt›lar›yla vermek ister. Olaylar› bü-
tün yal›nl›¤›yla aktar›r, sonra da aradan
çekilir. Bu bak›mdan belirli bir amaç
tafl›mayan gerçekçi yazarlar aras›nda
önemli bir yer tutar Osman Cemal. Yir-
minci yüzy›l›n bir Ahmet Midhat'›d›r
âdeta. Hâce-i Evvel gibi roman ve hikâ-
yelerinde ara s›ra ortaya ç›kar, okuyu-
cusunu yönlendirmeye çal›fl›r.

OLUMLU ELEfiT‹R‹LER
Edebiyat tarihçileri ve tenkitçileri,

genel olarak Osman Cemal'i içinden
geldi¤i ve birlikte yaflad›¤› halk tabaka-
s›na hitap etti¤ini, onun dili ve anlat›m›
bak›m›ndan Ahmet Midhat Efendi, Ah-
met Rasim ve Hüseyin Rahmi'ye benze-
tilebilece¤ini söyler. fiemsettin Kut-
lu'ya göre ise, "‹stanbul'un genifl halk
y›¤›nlar›n›, kenar semtlerde yaflayan
insanlar›n›, alaturka tiplerini, esnaf ta-
bakas›n› çok yak›ndan tan›yan Osman
Cemal, bu çevrelerin yaflay›fl›n› ve kifli-
lerini son derece canl›, renkli bir göz-
lem ve gerçekçilik içinde eserlerine
aktarm›flt›r."16

Ahmet Özdemir de mizahç› kiflili¤i
ile tan›nan Osman Cemal Kayg›l›'n›n
"Hüseyin Rahmi ve Ahmet Râsim para-
lelinde, zengin bir folklor bilgisinden
destek alan hikâye ve romanlar›nda es-
ki ‹stanbul'dan renkler sundu¤unu"
belirtir.17

‹brahim Alaettin Gövsa ise Kayg›-
l›'n›n az bilinen orijinal yönünü flöyle
tespit eder: "Mizah yaz›lar›yla ‹stanbul
kenar mahallelerinin hayat›n› canlan-
d›ran f›kra ve hikâyeleriyle tan›nm›fl bir
yazar›m›zd›r. Osman Cemal Kayg›l›,
Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi gibi,
‹stanbul folklorunu çok iyi bilen bir ya-
zard›. Tekerleme tarz›ndaki kimi f›kra-
lar› çok kez orijinaldir."18

ART‹ST ADAM
Osman Cemal'in "son derece güçlü"

bir yazar, bir sanat adam› oldu¤unu
belirten Yusuf Ziya Ortaç, romanc›n›n
'artistik’ yönüne de dikkat çeker o tatl›
Bizim Yokufl kitab›nda:

"Güzel Karagöz oynat›rd›. Ortaoyu-
nunda külhanbeyiden harema¤as›na
kadar bütün rollere ç›km›flt›, Zen-
ne'den baflka; sesi ve yüzü kad›nlafl-
maya uygun de¤ildi. Burnuyla zurna
çalard›, e¤er baflka odadan dinlerseniz,
sahici zurna olmad›¤›na inanmazd›-
n›z..."19 Ortaç, Kayg›s›z'›n "kolay" ve
"güzel" yazd›¤›n› ancak yazd›klar›n›n
"ay›klanmas›" gerekti¤ini çünkü "mo-
loz"unun çok oldu¤unu ekler yaz›s›n›n
sonuna. Bir yönünü daha ö¤reniyoruz
bu hat›rattan. Osman Cemal'in Köp-
rü'yü, ömründe üç befl kere ancak geç-
ti¤ini ifade eden Yusuf Ziya, romanc›-
m›z›n Beyo¤lu'na ç›kt›¤› zaman flafl›rd›-
¤›n› ve kendisini Paris'te zannetti¤ini
anlat›r.20

Tahir Alangu da Osman Cemal'in
sahne sanatç›s› oldu¤unu kabul eder,
eserlerindeki baflar›y› biraz da yazar›n
bu artist yönüne ba¤lar. Alangu'nun
de¤erlendirmesi flöyle:

"Eserlerindeki konuflmalar›n canl›-
l›¤›n›n bir nedeni de, Osman Cemal'in
baflar›l› bir ortaoyuncusu olmas›d›r.
Halk sanatç›lar›na özgü nükteler, söz

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

16Bafllang›çtan Günümüze
Kadar Türk Romanlar›, fiem-
settin Kutlu, Toker Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1987, s. 216.

17Cumhuriyet Dönemi
Türk Hikâyesi, Ahmet Özdemir,
Toker Yay›nlar›, ‹stanbul 2002,
s. 552.

18Türk Meflhurlar› Ansik-
lopedisi, ‹stanbul 1945.

19Bizim Yokufl, Yusuf Ziya
Ortaç, ‹stanbul 1966.

20a.g.e.

Osman Cemal KAYGILI’IN
çizilmifl bir resmi
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çal›mlar›, flakrak yak›flt›rmalar, günlük
yaflay›fl›ndan eserlerine de giriyor-
du."21

Osman Cemal'in 1908'den sonra
yazmaya bafllayan nesil içinde baflar›y-
la anlat›lm›fl mizahî yaz›lar›yla parlad›-
¤›n› belirten edebiyat tarihçisi Murat
Uraz, Kayg›l›'n›n "Ahmet Rasim'le mi-
zah vadisinde baz› müflterek vas›flar"
tafl›d›¤›n› belirtir.22

Cumhuriyet dönemi edebiyat tarih-
çilerinden Rauf Mutluay da hayat› zor-
luklar içinde geçen Osman Cemal Kay-
g›l›'n›n, içinde yaflad›¤› çevreleri yazar-
ken, "anlat›m›n›n çabas›z savruklu¤u-
nun, eserine bir içtenlik ve inand›r›c›l›k
katt›¤›n›" söyleyecektir.23 Behçet Ne-
catigil de, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Râ-
sim geleneklerine ba¤l› olan Osman
Cemal'in, "zengin bir folklor bilgisin-
den kuvvet alan hikâye ve romanlar›n-
da eski ‹stanbul kenar mahalle hayat-
lar›n› canland›rd›¤›n›" yazar.24

Ahmet Kabakl›, Sermet Muhtar
Alus, Ercüment Ekrem, Burhan Felek
ile birlikte Osman Cemal Kayg›l›'n›n da
flive taklidi, meddah ve karagöz gele-
ne¤ine, alay ve mizaha de¤er verdi¤ini
belirttikten sonra her dört yazarda ro-
mantik ve ince duygulara rastland›¤›n›
belirtir. Kabakl›, Hüseyin Rahmi ve Ah-
met Râsim'i aflamad›klar›n› vurgulad›¤›
bu yazarlar›n yine de edebiyat›m›zda
önemli yerlere sahip olduklar›n› ifade
etmeyi ihmal etmez, haklar›n› teslim
eder:

"Ancak, bu kifliler, yerli gelene¤i
sürdürmek, halk›m›za daha yak›ndan
bakmak, kendilerini halka okutmak ba-
k›mlar›ndan, edebiyat›m›za büyük hiz-
met etmifllerdir."25

AHMET RAS‹M'ÎN ETK‹S‹
Ahmet Rasim'den en iyi istifade et-

mesini bilen edebiyatç›n›n Osman Ce-
mal Kayg›l› oldu¤una iflaret eden Hakk›
Süha Gezgin, romanc›mn çok yönlü ki-
flili¤ine de dikkat çeker:

"Osman Cemal'i yaln›z mizahç› bir
flahsiyet gibi mütalâa etmek ne do¤ru,
ne de hakl› olur. Çünkü onda daha bafl-
ka kabiliyetler de görüyoruz. Ayg›r Fat-
ma, Sandal›m Geliyor Varda, Çingene-
ler gibi roman›ms› eserlerinde önü-
müzde zengin bir muhit, tip ve töre ör-
nekleri sermifltir."26

Kayg›l›'n›n romanlar›nda aksayan
taraflar›n, aceleye gelmifl yapraklar›n,
ihmale u¤ram›fl noktalar›n bulunabile-
ce¤ini kabul eden Gezgin, "Fakat bu
da¤›n›kl›k içinde öyle s›cak, öyle cana
yak›n bir lâubalilik sezilir ki insan onla-
r› okurken, etiketten, külfetten kurtu-
luflun lezzetli geriniflini duyuyor." di-
yor.27 Hakk› Süha, Osman Cemal'in as›l
renkli yönü, zengin çehresi ve kültürü-
müze katk›s›na vurgu yapar. Folkloru-
muzu tespit ve edebiyat sosyolojisi ba-
k›m›ndan önemli hizmetlerin s›rtlay›c›-
s› durumunda olan Kayg›l›'n›n as›l
eserlerinde üzerinde durulacak husus-
lar› iffla eder:

"Osman Cemal'in eserlerinde yar›n-
ki halkiyatç›lar›m›z› sevindirecek bir
vesika k›ymeti, ‹stanbul'un, flu her gün
bir köflesi daha rengini, fleklini ruhunu
kaybeden eski ‹stanbul'un tarih olmufl
çehresi de var."28

Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklopedi-
si’nde de Osman Cemal Kayg›l›, övgü
dolu cümlelerle yer bulur. Maddenin
son cümlesinde, "Osman Cemal, halk
hayat›n›n ayr›nt›lar›na yönelmede,
araflt›rmada, yeni edebiyat›m›z›n yol
aç›c›lar›ndan biri say›lacakt›r" denir. 29

Ansiklopedi maddelerinin yazar›m›za
bak›fllar› oldukça olumlu. ‹flte bu de-
¤erlendirmelerden biri: "Hikâye yazar-
lar› aras›nda gerçek bir 'halk hikayeci-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

21Cumhuriyet'ten Sonra
Hikâye ve Roman 1, s. 96-98.

22Türk Edip ve flâirleri,
Murat Uraz, Tefeyyüz Kitabevi,
‹stanbul 1939, s. 58.

23Ça¤dafl Türk Edebiyat›,
Rauf Mutluay, ‹stanbul 1973.

24Edebiyat›m›zda ‹simler
Sözlü¤ü, Behçet Necatigil, Var-
l›k Yay., 13. bs. ‹stanbul 1989, s.

186.
25Türk Edebiyat› III, Ahmet

Kabakl›, 10. bs. ‹stanbul 2002,
s. 319-320.

26Edebî Portreler, Hakk›
Süha Gezgin, Timafl Yay›nlan,
‹stanbul 1997, s.227.

27a.g.e.
28a.g.e.
29Türk Dili ve Edebiyat› An-

siklopedisi, 5. cilt, Dergâh Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1982, s. 232
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si' kimli¤ini tafl›yan ‹stanbul halk›n›n
yaflam›n›, duyarl›l›¤›n›, yerel özellikle-
rini dile getiren Osman Cemal Kayg›l›
da bir bak›ma Sadri Ertem çizgisinde
yer al›r."30

Türk hikâye ve roman› üzerine ciddi
araflt›rmalar› ve tespitleri olan Selim
‹leri, Osman Cemal'in halk yaflay›fl›n›
dile getirdi¤ini, insan›m›z›n bak›fl›n›
yans›tmaya çal›flt›¤›n› vurgulayarak,
"Osman Cemal'i afl›r› iyimser, politik
bir seçimden uzak kalm›fl sayabiliriz.
Ancak dilin canl›l›¤›, yaflarl›¤› yazar›,
öykücülü¤ümüz için önemli k›lar. Da-
has›, kimi öykülerinde halk bilgeli¤ini
and›ran bulgulara tan›k oluruz." de¤er-
lendirmesini yapar.31

‹K‹ ELEfiT‹RMENDEN FARK-
LI YAKLAfiIM

Osman Cemal Kayg›l› için yaz›lanla-
r›n hepsi olumlu ve yüceltici de¤il tabi-
i. Arada, Cevdet Kudret Solok gibi yaza-
r› k›yas›ya elefltirenler de var. Cevdet
Kudret, Edebiyat›m›zda Hikâye ve Ro-
man kitab›n›n ikinci cildinde Osman
Cemal'e tam 22 sayfa ay›r›r. Kayg›l›'n›n
Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim'in tu-
tumunu sürdürmüfl olabilece¤ini vur-
gulayan elefltirmen, Osman Cemal'in
"inand›r›c›" bulmad›¤› eserlerinin "an›
ile roman aras›" bir nitelik gösterdi¤ini
öne sürer. Solok bu kitaplar›n bafll›ca
kusurunun "çala kalem" oldu¤unu id-
dia eder daha sonra. Cevdet Kudret,
Kayg›l›'n›n sürekli kay›r›ld›¤›n› bile dü-
flünür. Elefltirmenin görüflü flöyle:

"Osman Cemal'in biraz geçinme
kayg›s›ndan do¤an çalakalemli¤i, biraz
roman sanat› üzerindeki bilgisinin k›tl›-
¤›ndan gelme acemili¤i, biraz da yete-
ne¤inin s›n›rl›l›¤›, bugüne de¤in her ne-
dense hep hoflgörürlükle karfl›lanm›fl;
eserlerinde, oldu¤undan çok de¤er

aranm›flt›r. Yazar›n bütün romanlar› bi-
rer folklor gereci (malzemesi) olarak
önemli say›lsa bile, bunlar›n roman sa-
nat› bak›m›ndan bütün bir de¤er tafl›-
d›klar› söylenemez."32

Cevdet Kudret'in aksine Tahir Alan-
gu, baz› flerhlerine ra¤men Osman Ce-
mal'in kendi tarz›nda oldukça baflar›l›
bir yaz›c› oldu¤u kanaatindedir. Alan-
gu'ya kulak verelim:

"Yaz›lar›nda kulland›¤› dil, kiflileri,
konular›, yaflay›fl biçimleri, kendi yafla-
y›fl›ndan ç›kar›lm›fl ö¤elerle doluydu.
Hüseyin Rahmi'lerin ancak karfl›dan
seyredebildikleri Çingenelerin yafla-
malar›na kar›flabiliyor, çad›rlar›nda ya-
flayabiliyordu. Toplumun en afla¤› taba-
kalar›na, inmesine karfl›l›k bunu bir
dâva edebiyat› konusu haline getirme-
mifl, kendisine yaflama ve yazma yolla-
r›n› açan gazetelerin, dergilerin, istek-
lerine uyarak daha çok halk hayat›n›n
e¤lenceli, renkli görüntülerini betimle-
miflti."33 Kayg›s›z'›n edebiyatta öz sanat
yapabilen nâdir kiflilerden biri oldu¤u-
nu vurgulayan Alangu, "kendi s›n›r›
alan›nda güçlü bir yazar" olarak sayd›-
¤› Osman Cemal'in mizahta, hikâyede,
romanda , hep yak›ndan bildi¤i çevrele-
ri anlatt›¤›n› söylüyor ve ekliyor:

"Edebiyat›m›zda daima baflka etki-
ler alt›nda yol seçen, sanat› yabanc›
kültürler ve etkiler alt›nda ortaya ç›ka-
rabilen, sanatç›lar›n yan›nda Osman
Cemal'in bu soy etkilerden uzak kala-
rak yetiflmifl nadir yazarlardan biri ol-
du¤u görülüyordu. Hatta bu yolda usta-
lar› olan iki büyük kifliden, Hüseyin
Rahmi ve Ahmet Râsim'den daha çok,
halka yak›n, kat›fl›ks›z, duru bir kay-
naktan geliyordu."34 Osman Cemal'in
Hüseyin Rahmi ve Ahmet Râsim ölçü-
sünde duru ve güçlü bir Türkçe'ye sa-
hip olmad›¤›n› kabul eden Alangu, yo-
rumuna flu sözleri ekliyor:

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

30Cumhuriyet Dönemi Tür-
kiye Ansiklopedisi-3, s. 622.

31Türk Öykücülü¤ünün Ge-
nel Çizgileri, Türk Dili Dergisi,
Türk Öykücülü¤ü Özel Say›s›,

286, Temmuz 1975,  s. 13.
32Edebiyat›m›zda Hikâye

ve Roman II, Cevdet Kudret,
Varl›k Yay., 3. bs. ,‹stanbul 1978,
s. 251-290.

33Cumhuriyetten Sonra Hi-
kâye ve Roman, Tahir Alangu,
‹stanbul 19590

34a.g.e.
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"Ama s›n›rl› bir alanda da kalsa,
yazd›klar›n› onlar›n ulaflamayacaklar›
yerlere ulaflt›rm›fl, edebiyata canl› bir
hava, yepyeni temalar getirmiflti. Göz-
lemci gerçekçilik yolunda, mizah tonu
fazla tutulmufl küçük hikâyeleri günde-
lik hayat›n canl› ayr›nt›lar›yla doludur.
Hikayecilerimizin son on y›l içinde iyice
yöneldikleri bu yola, o çok önceleri gir-
miflti."35

Osman Cemal'in "Cumhuriyet'in ilk
y›llar›na kadar sürüp gelen ‹stanbul
mesirelerinin e¤lence hayat›n› anlatan
eserlerinin Hüseyin Rahmi-Ahmet Ra-
sim-Sermet Muhtar yolunun de¤erli bir
tamamlay›c›s›" oldu¤unu belirten Tahir
Alangu, Kayg›l›'n›n romanlar› kadar hi-
kâyelerinin de yerli ve millî özellikler
tafl›d›¤›na dikkat çeker. Alangu'ya göre
Osman Cemal'in "Konular›, kiflileri, di-
li, mizah anlay›fl› kadar hikâyeleri de
yerli ve bize has millî bir halk zevkinin
özelliklerini tafl›r."36

B‹R YALNIZ ADAM
Osman Cemal küçük yafllarda anne

ve babas›n› kaybetti. Evlendi¤ine dâir
herhangi bir kaynakta ufak da olsa bir
bilgiye rastlayamad›m. Büyük bir ihti-
malle yaln›zl›¤› tercih etmifl olabilir.
‹çinde bulundu¤u psikolojik durum,
onu bu noktada çekingen k›lm›flt›r
muhtemelen. Hakk› Süha'dan ö¤rendi-
¤imize göre Osman Cemal'in ilk soyad›
"Kayg›s›z"m›fl, ancak yazar soy ismini
daha sonra "Kayg›l›" yapar. Hayat ga-
ilesi, maddi s›k›nt›lar, çekti¤i çileler ve
hastal›klar onu belli ki ürkek, çekin-
gen, içine kapan›k ve titiz yapm›fl, mi-
zac›n› bu flekilde flekillendirmifltir.
Hakk› Süha da, yazar›m›z›n yeni soyad›-
n› münâsip bulur:

"Kayg›l›, Osman Cemal'e biçilmifl
kaftand›r. Kahkahah f›k›rt›larla seke-

rek akan k›vrak, keyifli bir yaz›n›n alt›n-
da bu imza, bir ibret iflareti gibi durma-
l›d›r. Okuyup zevk alanlar, o nüktelerin
nas›l dertli, gaml› bir kaynaktan taflt›¤›-
n› bilsinler diye."37

‹STANBUL VES‹KACISI
Abdülhak fiinasi Hisar, kalburüstü

insanlar›n ve büyük oranda müreffeh
insanlar›n ‹stanbul'unu anlat›rken, Os-
man Cemal Kayg›l› ise kenar mahalle-
lerde yaflayan Müslüman ‹stanbul'un
yoksul insanlar›n› ele al›r. Sur d›fl›, Ha-
liç iskeleleri, Kâ¤›thane, Kas›mpafla,
Unkapan› gibi semtleri, e¤lence yerle-
rini, toplumun orta ve alt seviyelerinde
devam eden hayat›n muhtelif ve daha
ac›l› görüntülerini yazar. O zaman ken-
disine yaz› yazd›ran, romanlar›n› tefri-
ka ettiren gazete ve mecmualar›n is-
tekleri do¤rultusunda külhanbeyleri,
hovarda insanlar›, onlar›n basit ve f›rt›-
nal› aflklar› ile iflledikleri cinayetleri di-
le getirir. Kayg›l›'n›n, roman ve hikâye-
lerindeki diyaloglar çok canl›d›r. Sine-
ma diline rahatl›kla uyarlanabilecek,
'görselli¤i güçlü sahneler yer al›r say-
falar boyu. Türkçe'yi cinaslarla, teflbih-
lerle e¤ip büken, dili argosuyla, flive-
siyle kendine göre evirip çeviren Os-
man Cemal, bir orta s›n›f ve kenar ma-
halle tahkiyecisidir. Eserlerini biraz da
bu yönleriyle ele al›p incelemek gere-
kiyor. 20'nci asr›n ilk çeyre¤inin ‹stan-
bul'unu hikâye ederken, flehir d›fl› ve

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

35a.g.e.
36a.g.e.
37Edebî Portreler, Hakk›

Süha Gezgin, Timafl Yay›nlar›,
‹stanbul 1997, s.227.

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Kültür ‹flleri

Daire Baflkanl›¤› Yay›nlar›.
no:10,1992 

224. Çingeneler. sf. 248
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taflra diyebilece¤imiz ezilmifl, fakir hal-
k›n›n âdeta esasl› bir foto¤raf›n› ç›kar›r
yazar. 

Horlanm›fl, d›fllanm›fl, ezilmifl, yok-
luklara ve yoksulluklara mahkûm edil-
mifl bir efendi insand› Osman Cemal.
Aralar›nda do¤up büyüdü¤ü, flehirdeki
emsâli insanlar› anlatt› b›kmadan
usanmadan. Onu bugün b›rak›n›z ede-
biyat okuyucular›, belki de do¤up büyü-
dü¤ü semti, mahallesi bile unutmufl-
tur. "G›pta" etti¤i "dilenci"ler bile hat›r-
lam›yordur kendisini. Fakat Haliç'in iki
yakas›nda, surlar›n kenarlar›nda,
Eyüp'ün ara sokaklar›nda, Fatih'in ke-
nar mahallelerinde birileri belki de hâ-
lâ ad›n› f›s›ld›yordur.. Kimbilir belki de
Osman Cemal, art›k 'kayg›s›z'ca uzan-
d›¤› serin topraklardaki mezar›nda,
onu hâlâ unutamayanlar› tebessümle
selâml›yordur... Bakars›n›z, duyarl› bir
yay›nc› ç›kar, bu eski zaman adam›n›n,
bu yitik yazar›n bütün eserlerini esasl›
bir flekilde yay›nlar. Biz de ‹stanbul'un
ilginç bir tan›¤›n› okuyarak yaflad›¤›m›z
flehrin geçmifline sahici bir yolculuk
yapar›z. Eh ne diyelim, ümit dünyas›...

HAKKINDA 
YAZILANLARDAN

Osman Cemal Kayg›l› hakk›nda yaz›
yazanlar›n veya kitaplar›nda ona yer
ay›ranlar›n büyük bölümü, yazar›m›z›
öve öve bitiremiyor. Bu de¤erlendirme-
lerden yapaca¤›m›z k›sa bir seçme bile
Çingeneler yazar›n›n ne kadar çok se-
vildi¤ini göstermeye yeter de artar bile.

HAKKI SÜHA GEZG‹N: "Osman Ce-

mal'in mizah› genifl çapl› bir hamledir.
Fâz›l Ahmed'i, Halil Nihad'›, Ziya Pa-
fla'y› a¤dalanan bir zevk içinde oku-
mak, ancak belli bafll› bir kültür mer-
halesine varanlara nasip olur. Osman

Cemal ise hem halk›, hem münevveri
hoflnut edecek bir mizah›n sahibidir."
(Edebî Portreler, Hakk› Süha Gezgin,
Timafl Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s.226)

HAL‹T FAHR‹ OZANSOY: "Zavall›

Osman Cemal! Bütün maddî hayat s›-
k›nt›s›na ra¤men ne nefleli ve nükteli
adamd›. Bir kere olsun yüzünü as›k
görmemifltim. Severdim Osman Ce-
mal'i. O, bütün dostlar›n› severdi. Bu
halk› gören, halk› anlatan iyi kalpli halk
çocu¤unda, bütün ilerlemifl yafl›na ra¤-
men, zaman zaman gerçekten çocuksu
bir taraf da bulurdum. Biraz ortaoyu-
nuna kaçan esprilerine hayrand›m. Bir-
den, öyle bir espri savururdu ki, sene-
ler geçse insan unutamazd›. Bu zekâ
ifllenmek için çok daha müsait flartlar
içinde yetiflmek lâz›md›.... Osman Ce-
mal yaln›z Osman Cemal'di. ‹stan-
bul'un yoksul ve bak›ms›z köflelerine
flatareti ile teselli veren ve eserlerine
için için kendini de yakan ayn› mizah
kudretile bu hayatlar› aksettiren hikâ-
yeci." (Edebiyatç›lar Çevremde, Sü-
merbank Kültür Yay›nlar›, Ankara 1970,
s. 106)

RAUF MUTLUAY: "Gazetecili¤in ge-

rektirdi¤i günlük gerçekçilikle mizah-
ç›l›¤›n›n elefltiri bak›fl› birleflince, halk
yazar›, güçlüklerden gelmifl Osman
Cemal'in yazarl›k özellikleri ortaya ç›-
kar. Halk›n yaflay›fl›n› halk›n diliyle an-
latarak baflar› kazanacakt›r." 

(50 Y›l›n Türk Edebiyat›, T ‹fl Banka-
s› Yay., ‹stanbul 1973, s. 416-417) 

fiÜKRAN KURDAKUL: "Osman Ce-
mal, yaflamlar›n› yans›tt›¤› insanlar gi-
bi, kendini özgürce b›rakt›¤› sayfalarda
duyarl›¤›na kap›l›p giderken -özene be-
zene bu kurallara uyma çabas› gösteri-
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len birçok romanda rastlamad›¤›m›z-
bir anlat›m zenginli¤iyle ola¤anüstü
kap›lar›na ulaflm›flt›r." 

Ça¤dafl Türk Edebiyat›, ‹stanbul
1976 

‹BRAH‹M DEM‹RC‹: "Osman Cemal
Kayg›l›, Çingeneler, Bekri Mustafa ve
Ayg›r Fatma romanlar›yla k›y›daki ha-
yatlara ve tiplere ayna tutar."

Hece Roman Özel Say›s›, May›s, Ha-
ziran, Temmuz 2002, s. 64.

KAYGILI'DAN UNUTULA-
MAYAN B‹R HÂTIRA: NAMUS-
SUZ HERUF

Necdet Rüfltü Efe, Osman Cemal
Kayg›l›'ya dâir bir hât›ras›n› tatl› bir dil-
le anlat›rken bizleri de hayretlere sü-
rüklüyor:

"‹flgal y›llar›nda, ‹stanbul'da kitapç›
Semih Lütf›'nin ç›kard›¤› Zümrüdüanka
isimli mizah gazetesini idare ediyor-
dum. Bir gün, muharririmiz bulunan
Osman Cemal telâflla odama girdi:

- Aman kardeflim, dedi. Geçende
gazetede ç›kan Lâz taklitli bir yaz›ma,
bal›kç› Rüstem ad›nda bir Karadenizli
fena halde k›zm›fl... Herif kendine al›n-
m›fl bu yaz›y›... flayet buraya gelir ve
ben de burada olursam beni gösterme-
yin, flimdi hemen kaç›yorum!...

Ertesi gün, gerçekten belâl› adam
yaz›haneye gelip balta olmaz m›?

- Nerdeymifl bu Osman Cemal
tenen namussuz heruf? Lâz takac› eli
b›çakl›, beli kuflakl› cinsten.
Nezaketle,

- Burada yok... Ne yapacaks›n›z
Osman Cemal'i?.. deyince difllerini g›-
c›rdatt›:

- Parçalayaca¤um; yiyece¤üm
oni!... 

Sonra, tam Karadeniz flivesiyle an-

latt›:
- Palukçu Rüstem'dür penim

adum... Ha bu b›çakla deflece¤üm kar-
nimi!..

Bu s›rada muharrir Konsolitçi Asaf
ve gazetecili¤e hevesli Sait Çelebi de
odada bulunuyorlard›... Sait merhum
pek muzip oldu¤undan belây› Semih
Lütf›'nin bafl›na sard›:

- Afla¤›daki dükkânda bu gaze-
tenin sahibi Semih Beyi bul! Ç›kan
yaz›lardan o mes'uldür!...

Lâz›n ifltah› pek aç›lm›fl olacak ki,
ba¤›rd›:

- Onu da yiyeece¤um, nerde o?...
Tam o aral›k Semih merhum içeri gir-
mez mi... Sait Çelebi gösterdi:

- ‹flte gazetenin sahibi!...
Bal›kç›, bir küfürle meseleyi anlat-

t›ktan sonra, b›ça¤› çekince, Semih
Lütfî düflüp bay›ld›.

Tam o zaman, bizi ziyarete gelen
eski subay ve meflhur cesur Bombac›
R›fk› tabancas›n› çekmez mi. Ortal›k bir
anda kar›flt›. Biz bir cinayete mani ol-
mak isterken, büyük bir sürpriz: Yü-
zündeki takma b›y›¤› ç›kar›p makyaj›n›
silen bal›kç› bafllad› gülmeye. Me¤er
böyle harikulade rol yapan Osman Ce-
mal imifl."

ÖNCE BORÇ
Osman Cemal Kayg›l›, Mahmut Ye-

sârî ve ‹brahim Çall›, Çemberlitafl'ta
Ruslar›n iflletti¤i bir lokantaya giderler.
Çall› ‹brahim, garsona nazikçe sorar:
"Arkadafl, bize ne tavsiye edersin?"
Adam s›r›tarak cevap verir: "Beyefendi,
önce bir 'borç'..." Haddini aflan ve müfl-
terileri istiskal eden garsonu, Osman
Cemal kibarca tersler ve yanlar›ndan
uzaklaflt›r›r: "Teflekkür ederiz. Gerisini
bize b›rak art›k!"

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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EYÜP’ÜN

PLANLANMASINDA 

ADIMLAR

Prof. Dr. Zekiye Yenen

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve
Bölge Plalama Bölümü ö¤retim üyesidir. Lisans ve
yüksek lisans ö¤renimini Orta Do¤u Teknik Üniver-

sitesi’nde mimarl›k ve kentsel tasar›m alan›nda,
doktora ö¤renimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde
flehircilik alan›nda yapm›fl, 1975-79 y›llar› aras›nda

mimar olarak çal›flm›flt›r. 1980 y›l›ndan buyana Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak bulun-

maktad›r. Uzmanl›k alan› kent tarihi kapsam›nda
Türk kentleri ve koruma alanlar›nda kentsel

tasar›md›r. Osmanl› döneminde kentlerin oluflumu,
geliflimi ve özellikleri, kültürel birikimin planlamada

de¤erlendirilmesi, turizm sektörü – planlama
iliflkileri, ‹stanbul’un mekânsal geliflimi ve genel

biçiminin de¤iflimi konular›nda bilimsel çal›flmalar›
ve Türkçe ve ‹ngilizce yay›nlar› vard›r. 1995-2006

y›llar› aras›nda ‹stanbul 1 Numaral› Kültür ve Tabiat
Varl›klar› Koruma Kurulu’nda üyelik yapan Z. Yenen
halen bölümde fiehircilik Anabilim Dal› baflkanl›¤› ve

üniversitede Akademik De¤erlendirme ve Kalite
Kurulu üyeli¤i görevlerini sürdürmektedir. 

Dr. Elif Örnek Özden

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
fiehir ve Bölge Planlama Bölümü ö¤retim üye-

sidir. Lisans, yüksek lisans ve doktora ö¤renimini
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde tamamlam›flt›r.
1995 y›l›ndan buyana Y›ld›z Teknik Üniversite-
si’nde akademisyen olarak bulunmaktad›r. ‹lgi
alanlar› kentsel koruma, turizm-planlamad›r.

Kentsel koruma, koruman›n yasal ve kurumsal
boyutlar› üzerine yay›nlar› bulunmaktad›r. 
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Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü e¤itim faaliyetlerinde 1998 y›l›n-
dan buyana Eyüp’e yer vermektedir. Bir
yerleflmenin tan›nmas›, ö¤renilmesi,
anlafl›lmas›, yorumlanmas› ve planlan-
mas› ö¤retisi amaçl› birinci aflama ça-
l›flmalar›m›z ilk ürünlerini, Eyüp Bele-
diyesi’nin katk›s› ile bas›lan, Eyüp’ün
sosyal, ekonomik ve fiziksel çözümle-
mesini ele alan bir kitap 1 ve birk›sm›
Eyüpsultan  Sempozyumlar›nda sunu-
lan bildiriler ile vermifltir _.  O tarihte
Haliç’ten Karadeniz k›y›lar›na uzanan
ilçe bütününden gelerek Gaziosman-
pafla – Alibeyköy – Eyüp üçgeninde dü-
¤ümlenen, giderek Bayrampafla ile Ha-
liç aras›nda Kentsel Sit Alan› ve çevre-
sine odaklanan ‘Eyüp’ü planlama’ he-
defimiz 2004 y›l›nda yeni bir merhaleye
tafl›nm›fl bulunmaktad›r. 2005-2006
Akademik döneminde bölümümüzde
son s›n›f e¤itiminde Planlama 72 ve
diploma çal›flmas› 3 aflamas›nda ele
al›nan Eyüp, ülkemiz kentlerinin gün-
demine oturan, ‹stanbul Metropoliten
Alan›’nda da sözkonusu olan kentsel
dönüflüm hareketi koflutunda, bu kez
Alibeyköy’de ve Kentsel Sit Alan›’nda
yo¤unlaflm›flt›r. Bu do¤rultuda; 

• Eyüp yerleflim alan›na Haliç co¤-
rafî mekân› bütünlü¤ünde yaklafl›m,

• Kentsel Sit Alan›nda Eyüp’ün kim-
li¤i ile uyuflmayan oluflumlar›n iyileflti-
rilmesi,

• kaliteli bir kentsel yaflam çevresi
hedefi do¤rultusunda plans›z yap›lafl-
m›fl Ç›rç›r ve Karadolap altbölgesinde
kentsel sa¤l›klaflt›rma, kentsel yenile-
me ... projeleri elde edilmesi,

• planlama – dönüflüm sürecinin
modellenmesi 
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. 

Bu yaz› kapsam›nda, gelinen afla-
mada, Haliç bütününden yaklafl›mla
Eyüp’ün güncel kentsel meseleleri ko-
nusunda sorular aç›lacak, e¤itim prog-
ram› kapsam›nda yap›lan çözümleme -
de¤erlendirme çal›flmalar› ve proje ör-
nekleri arac›l›¤›yla aç›klamalar yap›la-
cak,   - Alibeyköy’de seçilen çal›flma
alanlar› ve Eyüp merkezde Kentsel Sit
Alan› örnekleri özelinde -  flehir planc›
ve mimar akademisyenlerin Eyüp’ün
planlama konular›na yaklafl›m› ile ilgili
bilgi verilecektir.    

1. Haliç bütününden yaklafl›m

‹stanbul’un Haliç’e k›y›s› olan ilçele-
ri özelindeki akademik çal›flmalarda  -
bir süredir-     meselelere Haliç co¤ra-
fî mekân› bütünlü¤ünde yaklafl›lmas›
ilkesinden hareket edilmektedir 4. Ha-
liç co¤rafî mekân› Haliç do¤al suyolu-
nun güneyindeki, kuzeyindeki ve bat›-
s›ndaki karalar› parçalayan akarsu va-
dilerinin yönlendi¤i, tepeler ve Haliç’e
yönelen yamaçlarla tan›ml›, bütünlük
arzeden do¤al bir mekând›r.  (bak›n›z:
flekil 1)  Bu mekândaki her olumsuzluk
ya da her yap›c› yaklafl›m tüm Haliç
co¤rafî mekân›n› etkilemektedir.

flekil  1 - Haliç Co¤rafî Mekân›

kaynak: E. Yücetürk, 2001: 14

Haliç co¤rafî mekân›nda; sanayileflen

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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ülkelerdeki uygulamalar›n benzeri
yaklafl›mla k›y›da sanayi tesislerinin
yap›lanmas›, ‹stanbul kent nüfusunun
h›zl› art›fl› ve kente göçenlerin öncelik-
le mevcut yerleflim alanlar›nda ve sa-
nayi alanlar› yak›n›nda yo¤unlaflmas›
sürecinde her türlü çevre  kirlili¤i (su
kirlili¤i, hava kirlili¤i, fizikî yap›laflma
kirlili¤i ... ) sorunu yaflanagelmektedir.
Haliç’in çevresinin yo¤un bir iskân ve
çal›flma alan› olmas› arazi kullan›fl ha-
talar›na, ba¤l› olarak ulafl›m (trafik kir-
lili¤i, eriflebilirli¤in k›s›tlanmas› vb.)
sorunlar›na yolaçm›flt›r. Bu sorunlu
durum iki yakas›nda do¤al ögelerin ve
tarihi yerleflmelerin yer ald›¤› Haliç ve
çevresinin köhnemesine, prestij yitimi-
ne ve uzun y›llar ihmal edilmesine ne-
den olmufltur. 

Ancak yak›n geçmiflte yaflanan; 
*  Haliç k›y›lar›n›n sanayi tesislerin-

den ar›nd›r›lmas›, 
* ba¤l› olarak sanayinin at›klar› ve

evsel at›klarla koku ve kirlilik kayna¤›-
na dönüflen Haliç’in temizlenmesi ça-
l›flmalar›n›n bafllat›lmas›, 

* Haliç’e yönelen tarihi yerleflmele-
rin (Eyüp, Beyo¤lu, Tarihi Yar›mada)
kentsel ve tarihi sit alan› ilân edilmesi
Haliç co¤rafî mekân›n› kuran do¤al ya-
p›n›n güçlendirdi¤i kentsel peyzaj›n
özelliklerinin yeniden farkedilmesine,
bu do¤al suyolu ve onu çevreleyen yer-
leflik alanlardaki korunacak de¤erlerin
sundu¤u potansiyellerin ‹stanbul’un
kimli¤i aç›s›ndan tafl›d›¤› önemin anla-
fl›lmas›na neden olmufltur. 

Bu do¤rultuda, afla¤›da örneklenen
baz› geliflmeler, örne¤in; 

* ‹stanbul Metropoliten Alan› ölçe-
¤indeki planlarla Haliç çevresindeki ta-
rihî çekirde¤e yönelik arazi kullan›m

kararlar›, 
* sit alanlar›n›n planlanmas› gerek-

lili¤i, 
* Haliç k›y›lar›ndaki eski sanayi ar-

salar›n›n ve dolgu alanlar›n›n yeflil
alanlara dönüfltürülmesi ve giderek
planlanmas› giriflimleri kamuoyunun
ilgisinin Haliç’e yönelmesini sa¤lam›fl-
t›r. 

‹stanbul Metropoliten Alan›’n›n
1995 tarihli 1:50000 ölçekli Ana Pla-
n›’nda Haliç’e biçilen rol ‘bar›nma +
kültür + turizm’ oda¤›d›r. Haliç ve çev-
resi, günümüzden kabaca üçbin y›l ön-
cesine uzanan geçmifliyle, tarihsel, es-
tetik, mimarl›k ve sanatsal özelli¤i bu-
lunan ve birarada bulunmalar› sebe-
biyle teker teker tafl›d›klar› k›ymetten
daha fazla önemi olan kültürel ve do¤al
çevre elemanlar›n›n potas› durumun-
dad›r. Bu özelliklerin sürdürülebilmesi
için tarihsel çevrenin ça¤dafl yaflant›ya
uygun ifllevler kazand›r›larak ve gelifl-
me ile bütünleflerek korunmas› baflar›-
l› bir planlaman›n esas›d›r.  

Planl› çevre; çevresel kalitenin, es-
tetik kentsel görünümün sa¤lanmas›
ve Haliç co¤rafî mekân›n›n metropoli-
ten alan›n prestij bölgesi olarak ifllev
görmesi için yaflamsal gerekliliktir.
Afla¤›daki bölümlerde Eyüp ile ilgili
akademik çal›flmalar bu bak›fl aç›s›yla
aktar›lmaktad›r. 

2. yap›lan çal›flmalar eflli¤inde ko-
nuya yaklafl›m›n aç›klanmas› 

Bu çerçevede Haliç co¤rafî mekân› bü-
tünlü¤ünde yap›lacak ifller;

* çevre kirlili¤ine neden olan arazi
kullan›fl›n planl› bir flekilde iyilefltiril-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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mesi,
* siluet de¤erleri ve görünüm aç›-

s›ndan ‹stanbul’un tarihi çekirde¤inin
kimli¤ine sayg›l› yaklafl›mlar gelifltiril-
mesi,

* su yüzeyinin ve k›y›n›n rekreasyon
amaçl› kulan›m›n›n planlanmas›,

* k›y›n›n geri bölgesi ile birlikte ele
al›nmas›,

* planlaman›n uygulama ve iflletme
safhalar›n›n programlanmas›,

* tüm bu içeri¤in modellenmesi
bafll›klar›nda s›ralanabilir.

2.1. çevre kirlili¤ine neden olan
arazi kullan›fl 

Haliç k›y›lar› sanayiden ar›nd›r›lm›fl
ve Haliç suyolu temizlik çal›flmalar›
bafllat›lm›flt›r ancak, konuya Haliç co¤-
rafî mekân› bütünlü¤ünde yaklafl›lma-
d›¤›ndan, Haliç’e akan Ka¤›thane ve
Alibey derelerinin havzalar›ndaki yasa-
d›fl› sanayi alanlar›n›n at›klar› ve
Eyüp’ün bat›s›nda Rami - Topçular Sa-
nayi Bölgesi içerdikleri ateflli-gürültülü
ve çevre kirlili¤i yarat›c› imalât türleri
ile bu çevreyi kirletmeye devam etmek-
tedir. (bak›n›z: flekil 2) Eyüp ‹lçe mer-
kezinin flehirleraras› ve kentiçi ana
ulafl›m arterleri ve ba¤lant› yollar› ile

kuflat›lm›fl olmas›, sanayinin bu yollar-
la komflulu¤u ve Haliç sahil yolu ile ke-
sintisiz ba¤lant›s› bu vehameti art›r-
maktad›r. (bak›n›z: flekil 3)  Yukar›da
sözü edilen ana planda “sanayiden dö-
nüflecek hizmet alan›” olarak belirle-
nen Rami - Topçular Sanayi Alan› için
desantralizasyon planlar› k›smen ya-
p›lm›fl olmakla birlikte Alibey Baraj›
havzas›n› kirleten sanayi ile ilgili tasar-
ruflar taraf›m›zdan bilinmemektedir. 

flekil  3 - Eyüp’te ‘plans›z’ sanayi alanlar› ve çev-

re arazi kullan›fl, mevcut durum, 1:10000 (mor

renk sanayi alanlar›n› göstermektedir)

kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme – De¤er-

lendirme – Model Çal›flmas›, 2005, C.Öngel

Sözü edilen bu ‘plans›z’ konumlanm›fl
ve plans›z büyüyen / yay›lan sanayi
alanlar›n›n önemli di¤er etkisi çal›flma
alanlar›n›n hemen yak›n çevresinde
yerseçen ‘plans›z’ konut alanlar›d›r.
Sanayi çal›flanlar›n›n bar›nma talebi,
Eyüp ve çevresinde olmak üzere, Sa¤-
malc›lar’da (Bayrampafla), Tafll›tar-
la’da (Gaziosmanpafla), Alibeyköy’de,
Ka¤›thane’de gecekondu mahallelerini
ve hisseli oluflan, halen yasallaflma sü-
recinde olan yo¤un bar›nma alanlar›n›
ortaya ç›karm›flt›r. ‹stanbul ‹l merke-
zinde ve Eyüp ‹lçe merkezinde çal›flan-
lar›n sektörel da¤›l›m› grafiklerinin
karfl›laflt›r›lmas› sanayi çal›flan› aç›s›n-
dan Eyüp’ün metropoliten alan içindeki
yerine (bak›n›z: flekil 4), ba¤l› olarak
Eyüp’te plana muhtaç konut alanlar›n›n

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil  2 - Rami - Topçular Sanayi Bölgesinde sana-
yi türleri ve kaplad›klar› alan
kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme – De¤er-
lendirme – Model Çal›flmas›, 2005
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varl›¤›na iflaret etmektedir  (bak›n›z:
flekil 5).

Tüm bu plans›z oluflumlar, havza,
vadi, manzara noktas›, yap›laflma için
uygun olmayan zemin, de¤erli tar›m
arazisi, orman, koru, mezarl›k alan› ve
mülkiyet ayr›m› gözetmeksizin, çevreyi
tüketmifltir. Haliç’in yan›bafl›nda soluk-
suz yay›lan, kentsel yaflam›n gerektir-
di¤i donat› ve hizmet alanlar›ndan yok-

sun, ulafl›m sorunlar› da yaflanan bu
çevrenin sorunlar› Eyüp’ün de sorun-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

flekil  4 - ‹stanbul ve Eyüp sektörel da¤›l›m karfl›-

laflt›rmas›:  
‹stanbul ‹l merkezinde sanayi sektörü çal›flanla-
r›n›n toplam kay›tl› çal›flanlara oran› %32 iken
bu oran Eyüp ‹lçe merkezinde % 46’d›r.
kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme – De¤er-
lendirme – Model Çal›flmas›, 2005

flekil  6a  - Haliç Bütününde De¤erlendirme
Planlama 8, 2005, O.Günüç 

flekil  6b  - Eyüp - Alibeyköy  Mevcut Durum
De¤erlendirmesi
kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme –
De¤erlendirme – Model Çal›flmas›, 2005, 
M. Kulabafl, R.Oflafl, ‹.Ç›kr›k, T.Kayacan,
C.Öngel 

flekil  5  -  Bu çal›flmada sözü edilen sanayi alan-
lar›nda çal›flanlar›n 
ikamet ettikleri ilçeler içinde 3030 say›l› Yasa
(1984) çerçevesinde Eyüp’ten ayr›lan
Gaziosmanpafla ile Bayrampafla ilçelerinin
paylar›n› gösteren grafik
kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme –
De¤erlendirme – Model Çal›flmas›, 2005
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lar›d›r. (bak›n›z: flekil 6a, 6b)          
Çevre kirlili¤ine neden olan arazi

kullan›fl›n planl› bir flekilde iyilefltir-
ilmesi amac›yla örne¤in; 

* Haliç’e at›klar›n› b›rakan
sanayinin desantralizasyonu planlan-
mal›, 

* ça¤dafl ulafl›m sistemleri tercih
edilmelidir.  

Haliç’e at›klar›n› b›rakan sanayinin
desantralizasyonu üst ölçekte (ülke-
bölge ölçe¤i ve metropoliten alan
ölçe¤i) yap›lacak planlar ve program-
larla desteklenmesi beklenen bir
konudur. ‹stanbul Metropoliten Alan
planlar›nda organize olmayan
sanayinin yerleflik alan çeperlerine
yönlendirilmesi öteden beri (1981
onayl› 1:50000 plan›n haz›rl›k
aflamas›ndan itibaren) kararlaflt›r›la
gelmektedir (arzulanan bir durumdur).
Yine ülke ve bölge ölçe¤inde gelifltir-
ilen “‹stanbul’un küresel iliflkiler için
kültür ve hizmet kenti olarak haz›rlan-
mas›”, bu yönde “kent ekonomisinde
sektörel da¤›l›mda sanayinin pay›n›n
azalt›lmas›” kararlar› sözkonusudur.
Ancak  ‹stanbul halen bir sanayi ken-
tidir, bu nedenle k›rsal alandan nitelik-
siz iflgücü çekmektedir. Bunun yan›s›ra
‹stanbul’un önceki belediye s›n›rlar›
d›fl›nda geliflen beldeler ile giderek
yay›lan yerleflik alan›, bu durumun
büyükflehir ve yerel yönetimler mar-
ifetiyle gelifltirilen konut alanlar› ile
destekleniyor olmas›, hatta yeni strate-
jik plan yaklafl›mlar›nda metropoliten
alan›n artmas› öngörülen nüfusun
iskân alan› olarak da sözü edilen alan-
lar›n iflaret edilmesi bu konudaki
engeller olarak ortada durmaktad›r. 

‹stanbul’da kentiçi ulafl›mda lâstik
tekerlekli ulafl›m›n egemenli¤i

sürmekle beraber son dönemlerde
ça¤dafl ulafl›m sistemlerine, örne¤in
rayl› ulafl›m sistemlerine de kaynak
ayr›lmaktad›r. Kara ulafl›m›nda rayl›
ulafl›m modlar›na geçilmesi arazi kul-
lan›fl› önemli ölçüde etkileyecek bir
geliflmedir. Bu durum f›rsat bilinerek
örne¤in; 

* naz›m planlarda 1º arter olarak
yer alan sahil yollar›n›n h›zl› seyrüsef-
fere izin vermeyecek flekilde tasarlan-
mas›, düzenlenmesi, kademesinin
düflürülmesi, 

* denizyolu ulafl›m›n›n teflvik
edilmesi, bu çerçevede; gezi tad›ndaki
seferlerin yan›s›ra özellikle sabah ve
akflam saatlerinde h›zl› seferler konul-
mas›, dolgu alanlar› nedeniyle
yerleflmeden ayr› düflen iskelelerin
yerleflme merkezleri ile iliflkilerinin
yeniden tesisi,  (bak›n›z: flekil 7a-b)

* rayl› ulafl›m modlar›n›n di¤er
ulafl›m modlar› ile iliflkilendirilmesi 
gerekmektedir. 
flekil  7a - Haliç Sahil Yolu ve Eyüp ‹skelesi ile

ilgili mevcut durumdan farkl› planlama

yaklafl›m› örne¤i, 

Planlama 8, 2006, O. Günüç

2.2. siluet  ve  görünüm  ile
ilgili konular

Haliç co¤rafî mekân›, ‹stanbul’un
k›rsal alandan yo¤un göçe maruz

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil  6c  - Eyüp - Alibeyköy Sentez

Planlama 8, 2006, S.Öztürk
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kald›¤› 20. yüzy›l›n son yar›s›na de¤in,
gravürlere ve tablolara esin kayna¤›
olan estetik ve panoramik görünüm-
lerin de mekân›d›r. Ancak sanayinin bu
do¤al limanda konumlanmas› ve
yo¤unlaflmas› sürecindeki plans›z
oluflumlar›n yan›s›ra yasal mevzuatta
da destek bulan ve ‘co¤rafyadan kay-
naklanan do¤al özellikler’, ‘kentsel
görünüm’, ‘kent esteti¤i’, kentin kimli¤i
ile özdeflleflen ‘siluet de¤erleri’, kentin
alg›lanmas›nda önemli ‘imaj ögeleri’
(simge yap›lar, odak noktalar› vd.) ...
gibi kavramlarla desteklenmeyen ‘imar
planc›l›¤›’ (!)  koflullar›nda bu güzellik-
lerin yitirilmesi riski ile karfl›karfl›ya
kal›nm›flt›r. Nitekim, Alibeyköy ve

Ka¤›thane baflta olmak üzere, Haliç
co¤rafî mekân›nda konumlanan
yerleflmeler çirkin, ayn› zamanda
sa¤l›ks›z yap›laflma alanlar›na

dönüflmüfltür.  (bak›n›z: flekil 8)

Siluet de¤erleri ve görünüm aç›s›n-
dan ‹stanbul’un tarihsel çekirde¤inin
kimli¤ine sayg›l› yaklafl›mlar gelifltiril-
meli, Haliç co¤rafî mekân›nda ilginç
bak› noktalar›na sahip olan, bu neden-
le Haliç siluetinde önemli pay› bulunan
Eyüp’ün planlanmas›nda da bu konu
önemsenmelidir. Tepelerde ve yamaç-
larda yerseçen kentlerimizin oluflum
ve geliflimindeki ilkelerin ay›rd›na var-
mak, yönelifl, manzara de¤erleri, su
yüzeyini seyretmek ... gibi Anadolu yer-
leflmelerinde binlerce y›ld›r uygulan-
makta olan tasar›m yaklafl›mlar›n› an-
lamak Haliç’te estetik kentsel görünü-
mü hedefleyen yap›c› uygulamalar için
yeterli olabilecektir. 

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

flekil  8  - Eyüp ve Alibeyköy’den görünüm

flekil  7b - Haliç Sahil Yolu ve Eyüp ‹skelesi ile

ilgili mevcut durumdan farkl› planlama

yaklafl›m› örne¤i, fi.Çelebi
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2.3. su yüzeyinin ve k›y›n›n
kullan›m›

Marmara Denizi, ‹stanbul Bo¤az› ve

Haliç ile çevrelenmifl bir yar›madada

konumlanan, 1970’lere de¤in su yüzeyi

ile do¤rudan iliflki içinde k›y›ya koflut

geliflen ‹stanbul metropolitenleflme

sürecinde kuzeydeki do¤al efliklere

do¤ru büyümüfltür / büyümektedir.  Bu

yay›lma sonucunda, artan mesafeler

nedeniyle, ‹stanbul’da yaflayanlar›n su

yüzeyleri ile iliflkisi giderek k›s›tlanm›fl,

kentliler rekreasyon amaçl› dahi k›y› ve

deniz ile iliflki kuramaz olmufllard›r.

Bunda k›y›larda sanayi, depolama,

mezbaha, hal ... gibi genifl alan gerek-

sinen ve çevrelerini kirleterek olumsuz

etkileyen ifllevlerin yerseçmesinin ya-

n›s›ra ulafl›m için acele çözüm yakla-

fl›mlar›n›n da önemli pay› vard›r. Yerel

yönetimler ana ulafl›m arterlerinin ve

çok düzlemli kavflaklar›n sahil fleridin-

den ve k›y›daki dolgu alanlar›ndan ge-

çirilmesini, otobüs, minibüs, dolmufl,

taksi duraklar›na sahilde yer gösteril-

mesini uzun zamand›r uygulamakta-

d›rlar. 

Bu durum Haliç k›y›lar›n› ve ba¤l›

olarak Eyüp’ü de etkilemifltir. ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi Tarihi Yar›ma-

da’y› dolaflan ve Eyüp sahilinden kuze-

ye uzanan sahil yolunu kentiçi 1º arter

olarak kabul etmektedir. Çok fleritli bir

h›z yolu olarak düzenlendi¤inden bu

yol; geniflli¤i, üzerinde akan h›zl› ve yo-

¤un araç trafi¤i, çevre araziden farkl›

kotu ... gibi nedenlerle gerideki bölgeyi

sahilden ay›rmaktad›r. Bu olumsuzlu-

¤u bir ölçüde gidermek üzere, farkl›

çözümler gelifltirilebilir. Örne¤in, kül-

türel ifllev verilen Silâhtara¤a Termik

Santrali ile Piyer Loti manzara teras› –

günübirlik turizm alan› ve Ka¤›thane’de

tarihi mezbaha alan›nda infla edilen

Sütlüce Kongre Merkezi bir sacaya¤›

gibi düflünülerek Haliç’in bitti¤i nokta-

da, k›y›da ve su yüzeyine hakim bir nok-

tada, etkin bir ‘kültür – rekreasyon –

seyir’ üçgeni kurgulanabilir. (bak›n›z:

flekil 9)  Haliç’e ve Anadolu Yakas›’na

do¤ru ‹stanbul’un tarihi çekirde¤ine

müstesna bir görüfl aç›s›na sahip olan

Piyer Loti Tepesi halen k›y› ile teleferik

arac›l›¤›yla iliflkilendirilmifl bulunmak-

tad›r; Feshane an›t yap›s›n›n yak›n›nda-

ki bu hat, Haliç adalar›n› da seyrettire-

rek, Sütlüce Kongre Merkezi’ne uzat›-

labilirse Eyüp bu üçgende kültürel

odaklar›n yeme-içme-dinlenme alan›

olarak ifllevlendirilebilir. Silâhtara¤a

kültür oda¤›n›n, Sütlüce Kongre Mer-

kezi’nin ve Eyüp k›y›s›n›n denizyolu ula-

fl›m› ile desteklenmesi bu oda¤› metro-

politen alan içinde güçlü k›laca¤› gibi

karayolu ulafl›m a¤›na yüklenilmesini

de önleyecek, kentlilerin deniz ile ilifl-

kisizli¤ine ise bir çözüm olabilecektir. 

3. Eyüp  bütününden yaklafl›m
Bu yaz› kapsam›nda örneklenen ça-

l›flmalar Eyüp ‹lçesi’nde Kentsel Sit

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil  9 a- Silâhtara¤a Kültür Oda¤› – Piyer Loti

– Sütlüce Kongre Merkezi : 

‘kültür – rekreasyon – seyir’ üçgeni
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Alan›n›, Alibeyköy ile Gaziosmanpafla’y›

ve Silahtara¤a’y› içine alan, Haliç ve

Bayrampafla aras›nda kalan bölgede

yo¤unlaflm›flt›r.  

‹stanbul Metropoliten Alan› ölçe¤in-

den yaklaflarak ve bu bölgeye odakla-

narak Eyüp için gelifltirilen vizyon, sa-

nayi alanlar›n›n -planlama gere¤i- de-

santralizasyonu sürecinde, “hizmet

üreten kültür merkezi”dir. Bu cümle

ile özetlenen; ‹stanbul’da sanayi tesis-

lerinin çat›lmas›ndan buyana Eyüp’ün

sanayi alanlar› ve sanayi çal›flanlar›n›n

bar›nma alanlar› ile özdeflleflen kimli-

¤inin / rolünün, üst ölçekli plan karar-

lar›ndan da etkilenerek, dile getirilen

bu vizyon do¤rultusunda yak›n gele-

cekte de¤iflece¤idir. 

Bu de¤iflim öncelikle sektörel bazl›

olarak vazedilmektedir. fiöyle ki; 

Rami – Topçular Sanayi Bölgesi’nin ifl

bölgesine dönüflümü, akarsu vadilerin-

deki yasad›fl› sanayi tesislerinin kald›-

r›lmas› vb. plan kararlar›n›n uygulan-

mas› sürecinde Eyüp’teki sakinlerin

profili de de¤iflecektir. Zira bu çal›flma

alanlar›nda istihdam edilen vas›fs›z,

dolay›s›yla düflük gelir grubu iflgücü

Eyüp’ten ayr›larak sözkonusu tesisle-

rin yeniden yap›lanaca¤› alanlar›n yak›-

n›ndaki konut alanlar›n› tercih edecek-

tir. Bu sanayi tesislerinde istihdam edi-

len e¤itimli çal›flanlar›n birk›sm›

Eyüp’te geliflmesi planlanan hizmet

sektörüne kayacakt›r. Bu süreçte

Eyüp’teki iskân alanlar›na hizmet sek-

törü çal›flan› talep gösterecektir. Sözün

k›sas›, “sektörel da¤›l›mda hizmet sek-

törünün a¤›rl›k kazanmas›”n›n öngö-

rülmesi ‘sakinlerin sosyo-ekonomik

düzeyinde farkl›laflma’ demektir. Bu

ise konunun “sosyal dönüflüm modeli”

ile ele al›nmas›n› gerekli k›lmaktad›r. 

Sosyal dönüflüm modeli çerçevesin-

de, Eyüp’te belirlenen çal›flma alan›n-

da, çözüm bekleyen konular (afla¤›da); 

* konut alanlar›, 

* merkez,                                   

* donat› alanlar›                               

vurgusuyla tart›fl›lmaktad›r.                     

Konut alanlar›n›n -Kentsel Sit Alan›

ve Alibeyköy bazl›- incelenmesinden

çal›flma alan›nda; plan› yap›lm›fl alan-

lar (örne¤in sit alan›), planla geliflmifl

alanlar (örne¤in toplu konut alan›, ge-

cekondu önleme bölgesi) ... gibi yasal

statüdeki konut alanlar›n›n yan›s›ra ge-

cekondu alan›, hisseli tapu ile geliflmifl

alanlar ... gibi plans›z oluflmufl bar›nma

alanlar›n›n da varoldu¤u anlafl›lm›flt›r.

(bak›n›z: flekil 10)  Yine bu alanlar›n ir-

delenmesinden  Eyüp’te  -yasal ya da

yasad›fl›-  tüm konut alanlar›nda görü-

len ortak sorunlar›n yan›s›ra belli bir

konut alan›na özgü sorunlar›n da varl›-

¤› saptanm›flt›r. Eyüp’te tüm yerleflim

alan›ndaki (konut alanlar› ve merkez)

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

flekil  9 b - ‘kültür –
rekreasyon – seyir’

odaklar›
Planlama 8, 2006,

fi. Çelebi
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ortak sorunlardan biri mahalle ölçe-

¤inde gerekli donat› alanlar›n›n bulun-

may›fl›, varolanlar›n ise alan büyüklü¤ü

ve nitelik olarak yetersizli¤idir. (bak›-

n›z: flekil 11) Bunda öngörüleri aflan ni-

celik ve yo¤unluktaki nüfusun rolü ol-

du¤u kadar bu olumsuzlu¤a yolaçan

plans›zl›¤›n, yasad›fl› oluflumlara göz-

yuman politik tercihlerin de önemli pa-

y› vard›r. 

flekil 10 -  Eyüp’te bölgeler

kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme – De¤er-

lendirme – Model Çal›flmas›, 2005

flekil 11 -  Eyüp’te donat› irdelemesi

kaynak: Planlama 7, Eyüp Çözümleme – De¤er-

lendirme – Model Çal›flmas›, 2005

‹stanbul bütününde 3º kademe ola-

rak nitelendirilen Eyüp merkezi hizmet

üretimi aç›s›ndan kendi hinterland›na

egemen olamad›¤› gibi yak›n çevresin-

de bulunan ve kolay eriflilebilen mer-

kezlerin etkisi alt›ndad›r. Manevi aç›-

dan ülke ölçe¤inde hinterlanda sahip

olan Eyüp merkezi ne bu rolünün ge-

rektirdi¤i yeterli donat›ya ne de her

yafltan sakinlerinin periyodik ihtiyaçla-

r›n›n giderilmesi, e¤itim - kültür - spor

- dinlenme - e¤lenme gereksinmeleri-

nin karfl›lanmas› donat›s›na sahiptir.

Bunda flüphesiz Eyüp’ün metropoliten

bir alanda, üstelik tarihi çekirde¤e ya-

k›n konumlanmas›n›n, üst kademe yol-

larla kuflat›lm›fl olmas›n›n ve Haliç sa-

hilinden kopar›lm›fl olmas›n›n etkisi

vard›r. Bu durumu etkileyen bir faktör

de Eyüp’ten 3º  merkez olarak yararla-

nabilecek bat›s›ndaki yerleflmelerin

h›zl› eriflim yollar› ve toplu tafl›ma sis-

temleri ile do¤rudan daha üst kademe

merkezlere ba¤lan›yor olmas›d›r. Bu

olumsuz durum rayl› sistem hatlar›n›n

konumland›r›lmas› ve programlanma-

s›nda da sürdürülmektedir. Oysa Eyüp; 

* konumu itibariyle, 

* sanayi tesislerinden boflalacak,

merkez olarak geliflmesi öngörülen

alanlar gözetilerek Eminönü’nde s›k›-

flan ve Tarihi Yar›mada’dan desantrali-

ze edilmesi uygun olacak sektörler için

altmerkez olarak planlanabilir. Bu yak-

lafl›m Eyüp bütünlü¤ünde merkezler

kademelenmesinin planlanmas› çal›fl-

malar›n› bafllatacak, Eyüp’te program-

lanan dönüflüm projelerini ateflleye-

cektir.  (bak›n›z: flekil 12)

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil 12 - Eyüp’de sentez çal›fl-
malar›ndan örnek

Planlama 8, 2006, R.Oflafl
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4. detayl› çal›flmalar  /  ör-
nek alanlar

Yaz›n›n girifl bölümünde sözü edilen

proje çal›flmalar› alt ölçekte Kentsel Sit

Alan›nda merkez bölgesinde ve sit ala-

n› kapsam›nda güneyde yeralan ma-

hallelerde (Niflanc› Mustafa Pafla ve

çevresi), Alibeyköy’de ise Emniyettepe

ve Ç›rç›r, Karadolap mahallelerinde yo-

¤unlaflm›flt›r. 

Kentsel Sit Alan›; Haliç k›y›s›nda

Eyüp Sultan Külliyesi’nin ve çevresinde

geliflen merkezin konumland›¤› deniz

kotuna yak›n rak›mdaki düz alan› ve bu

düzlükte k›y›ya aç›lan vadi tabanlar› ile

konut alanlar›n›n konumland›¤› yamaç-

lar› kapsamaktad›r. Vadiler aras›ndan

bat›ya do¤ru yükselen, e¤im oran› yer

yer %40 ve üzeri de¤erlere sahip bu to-

po¤rafyada Haliç’e ve çevreye panora-

mik bak›fl aç›lar›na sahip tepeler bu-

lunmaktad›r. Eyüp yerleflimi merkez-

den çevreye do¤ru aç›lan vadi tabanla-

r›n› izleyen ›fl›nsal yollar (bugünkü ‹s-

lambey Caddesi, Eyüp Bulvar›, Dü¤me-

ciler Caddesi) boyunca geliflmifltir.

1979 y›l›ndan buyana ‘sit’ statüsü ile

an›lan 168 hektar büyüklü¤ündeki Eyüp

Kentsel Sit Alan› an›t yap›lar›n, tarihî

mezarl›klar›n ve mezarlar›n, sivil mi-

marl›k ürünlerinin yo¤unlaflt›¤›, özgün

yol dokusu e¤imli alanda, organik yap›-

da ve ç›kmaz sokakl› büyük yap› adala-

r› tan›mlayarak geliflmifl bir aland›r.  

Perakende ticaret birimleri ve kifli-

sel hizmetler a¤›rl›kl› kent merkezi de

›fl›nsal akslar üzerinde ve genellikle

zemin katlarda yerseçmifl, kentsel do-

nat›lar merkezde yo¤unlaflm›flt›r.

Alanda tek yap› ölçe¤inde yap›lan sap-

tama çal›flmalar›nda ilginç bulgular el-

de edilmifltir. Örne¤in, ‘sit alan›’ s›fat›

ile çeliflkili bir biçimde yap›lar›n

%60’›ndan fazlas› betonarme yap›lar-

d›r, yine 1993 tarihli koruma plan›nda 3

katl› yap›lara izin verilen kentsel sit

alan›nda yap›lar›n kabaca % 35’i 4-7

katl› yüksek yap›lard›r. Bu yap›lar›n ya-

tay boyutlar› Eyüp’ü kentsel sit alan›

mertebesine yükselten an›t eserlerin

ve geleneksel yap›lar›n ölçülerine uy-

maktad›r ne de tarihî çevreye ifllevsel

uyum ve siluet endiflesi tafl›maktad›r.

“Çivi çakt›r›lmad›¤›”ndan yak›n›lan

kentsel sit alan›nda halen yap›lar›n en

az 1/3’ü 1980 y›l›, yani sit ilân› sonra-

s›nda, infla edilmifltir; 1930 öncesinden

varl›¤›n› sürdürebilen yap›lar yap› sto-

kunun ancak %7’sini teflkil etmektedir.

Kentsel sit alan›ndaki yeni yap›laflma

cephe karakteri ( aç›kl›k oranlar›, mal-

zeme seçimi, renk, zemin kat yüksekli-

¤i ... ) bak›m›ndan da geleneksel çevre-

ye uyumsuzdur. ‘Korunmas› gerekli

kültür varl›¤›’ olarak an›lan yap›larda

geliflen merkez ifllevleri ise genifl vitrin

talepleri, envai çeflit tabelâlar› ... ile bu

yap›lar›, tescil edilme nedenleri aç›s›n-

dan, tahrip etmekte, kentsel estetik bu

yönden de zedelenmektedir. 

Eyüp merkezinde önemli konular-

dan biri de ulafl›m kademelenmesinin

bulunmay›fl› ve bunun tezahürü olarak

merkezde otopark alanlar›na yer veril-

mifl olmas›d›r. Oysa yerel yönetimin ve

sorumlu mimar ve planc›lar›n çabalar›

ile Eyüp Sultan Külliyesi çevresi yolla-

r›n özgün kotlar›na indirilerek uygun

malzeme ile döfleme kaplamalar›n›n

yenilendi¤i, yayalaflt›r›lm›fl bir aland›r.

‹stanbul’da yaflayanlar›n pek sahip ola-

mad›klar›, kentlilerin kentsel ortam›

araçlardan ar›nd›r›lm›fl güvenli mey-

danlarda yaflama olana¤› Eyüp’te sa¤-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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lanm›flt›r, bu özelli¤in daha da uygar

seviyelere tafl›nmas› gerekir. (bak›n›z:

flekil 13a – 13f) 

flekil 13a -  Eyüp Kentsel Sit Alan›’nda merkez,

analizler

Planlama 8, 2006, C. Öngel

Bunun için sit alan› bütününde an›t

yap›lar›n yer ald›¤› / tan›mlad›¤› odak-

lar›n iliflkilendirilmesi, ziyaretçiler için

güzergâh önerileri gelifltirilmesi, mer-

kezin k›y› ile iliflkilendirilmesi, ulafl›m

planlamas› ile kademelenme, farkl›

ulafl›m türleri aras›nda entegrasyon

sa¤lanmas›, merkezin hinterland› ile

iliflkilerinin yo¤unlaflt›r›lmas›, otopark

alanlar›n›n merkezin çeperlerinde çö-

zümlenmesi gerekmektedir.

flekil 13b -  Eyüp, sentez, 1: 4000

Planlama 8, 2006, R. Oflafl, T. Kayacan

flekil 13c -  Eyüp’te tescilli yap› özellikleri, 1:

1000

Planlama 8, 2006, R. Oflafl

flekil 13d -  Eyüp Kentsel Sit Alan›, sentez, 1:

1000

Planlama 8, 2006, T. Kayacan

flekil 13e -  Eyüp Kentsel Sit Alan›’nda siluet ça-

l›flmalar›

Planlama 8, 2006, T. Kayacan

Eyüp ‹lçe nüfusunun ~%24’ü kentsel

sit alan›nda ve çevresinde (bat›s›nda ve

güneyinde), nüfusun büyük ço¤unlu¤u

ise Alibeyköy’de ve kuzeyinde TEM oto-

yoluna do¤ru geliflen alanda yaflamak-

tad›r. Bunlardan Emniyettepe Mahalle-

si Silâhtara¤a’n›n komflulu¤unda, Ç›r-

ç›r ve Karadolap mahalleleri ise Alibey-

köy ile Akflemsettin mahalleleri ara-

s›nda yer almaktad›r. 

Emniyettepe Mahallesi; 1/5’i

%30’un üzerinde e¤imli, % 60’› jeotek-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil 13f -  Eyüp Kentsel Sit Alan›’nda 1979 Ko-
ruma Plan›na göre irdeleme
Planlama 8, 2006, R. Oflafl
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nik aç›dan yerleflilemez ya da kritik,

dalgal› bir topo¤rafyada yer almakta-

d›r. Arazinin % 14’ü kamunun mülkiye-

tinde bulunan, %42’si özel mülkiyete

konu olan, %44’ü ise hisseli tapu ile

oluflan bu mahalle yasad›fl› yap›laflma

ile oluflmufl, süreç içinde af yasalar› ile

yasall›k kazand›r›lmaya çal›fl›lan sa¤-

l›ks›z ve niteliksiz bir konut alan›d›r.

Dere vadilerindeki istimlâk karar› uy-

gulanmam›fl sanayi tesisleri ile alanda-

ki bar›nma ifllevi ile uygun olmayan kü-

çük sanayi türleri de çevresel kaliteyi

olumsuz etkilemektedir.  

Emniyettepe’de arazi kullan›fl de-

¤erleri aç›s›ndan; konut alan› 20 hektar

büyüklü¤ünde bir alana azami hektar-

da 170 kifli yo¤unlukta yay›lmakta, e¤i-

tim, sa¤l›k, dini tesis, ticaret donat›lar›

38 hektar büyüklü¤ündeki, 2000 y›l› sa-

y›m›na göre 6000 nüfuslu mahallede,

sadece %7 alan iflgal etmektedir. Kul-

lan›labilir yeflil alan ve kültürel donat›

aç›s›ndan da yoksunluk çekilen mahal-

lede tüm hanelerde telefon ba¤lant›s›

bulundu¤u halde hiçbirinde internet

kullan›lmamaktad›r. Mahallede ulafl›m

kademelenmesinin bulunmay›fl›, plan-

s›z gelifligüzel oluflumlar›n topo¤rafya-

y› dikkate almamas› nedeniyle basa-

makl› yollar›n varl›¤› altyap›n›n ve bele-

diye hizmetlerinin eriflimi ve mahalleli-

nin kentsel hizmetlere eriflmesi yönün-

den sorunlar yaflanmas›na neden ol-

makta, bu durum da mahallede sosyal

iletiflim ortam›n›n oluflumunu olumsuz

etkilemektedir. 

Yap› stokunun 1/3’ü onar›lamaz,

1/3’ü ise tafl›y›c› sistem onar›m› gerek-

tiren durumda olan Emniyettepe Ma-

hallesi günümüzde yerel yönetimce dö-

nüflüm alan› olarak kabul görmektedir.

Mahallenin kültür oda¤› ilân edilen Si-

lâhtara¤a Termik Santrali alan› ile

komflulu¤u f›rsat bilinerek, planlanan

bu ateflleyicinin Haliç’in boynuzlar›n›

oluflturan k›s›mdan dereler boyunca iç

k›s›mlara uzanan bir kültür ve rekreas-

yon vadisi ile kuzeydeki tüm konut

alanlar›n›n aç›k ve yeflil alan gereksin-

mesini karfl›layabilecek potansiyelin-

den ve iyilefltirici etkisinden yararlan›l-

mak gerekir. Yap›lan hane halk› anket-

lerinden; Emniyettepe’de halen çal›-

flanlar›n %60’dan fazlas›n›n hizmetler

sektöründe istihdam edildi¤i, %30’nun

gelirinin asgari ücret seviyesinde oldu-

¤u, bu nedenle mahallenin yenilenme-

si için gerekli kayna¤›n sakinlerden

sa¤lanamayaca¤›, ancak önemli bir

k›sm›n›n yaflad›¤› bu çevreyi de¤ifltir-

mek istedi¤i, yar›dan ço¤unun koflulla-

r› bir nebze daha iyi olan Eyüp merkez-

de yaflamay› tercih etti¤i bulgular› da

dikkate al›narak ve Eyüp’te sanayiden

dönüflecek hizmet alanlar› potansiyeli

bu iflgücü aç›s›ndan da de¤erlendirile-

rek dönüflüm için uygun bir ortam›n va-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

flekil 14 a-  Alibeyköy, sentez, 1: 5000   

Planlama 8, 2006, M. Keser

flekil14b-  Alibeyköy, sentez, 1: 5000   

Planlama 8, 2006, B.Bafl
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roldu¤u anlafl›lmaktad›r.  (bak›n›z: fle-

kil 14a-b,15) 

Ç›rç›r ve Karadolap Mahallelerinin

kaplad›¤› alan›n 1/5’i %30’un üzerinde

e¤imli, % 8’i  yerleflmeye uygun olma-

yan bir topo¤rafyada yer almaktad›r.

Mülkiyeti Büyükflehir Belediyesi ve va-

k›f elinde bulunan arazide geliflen

plans›z konut alanlar› sonradan yasal-

laflt›r›lma sürecine girmifltir.  Yap›lan

hane halk› anketlerinde sakinlerin

%55’i konutlar›n›n tapu tahsis belgeli

oldu¤unu bildirmifl, %45’i soruyu yan›t-

s›z b›rakm›flt›r. Bölgedeki yap› stoku

genelde 1970 sonras› dönemde yap›l-

m›fl niteliksiz yap›lardan oluflmakta,

mahallede bar›nma ifllevi ile uyuflma-

yan metal sanayii de yer almaktad›r.

Ç›rç›r ve Karadolap mahallelerinde 65

hektar büyüklü¤ündeki alanda 2000 y›-

l› say›m›na göre 40000 kifli yaflamakta-

d›r.  (bak›n›z: flekil 16 a-b)

Ayr›nt›l› bilgi toplama, araflt›rma,

çözümleme ve sentez çal›flmalar› son-

ras›nda konut alanlar›, müdahale bi-

çimleri bak›m›ndan; 

• korunacak, sa¤l›klaflt›r›lacak

planl› konut alanlar›,

• çevresi ile iliflkilendirilecek planl›

toplu konut alan›,

• dönüflüme tabi olarak yenilenecek

gecekondu alanlar›,

• ›slah / sa¤l›klaflt›rma operasyonu-

na tabi olacak gecekondu önleme alan›

fleklinde gruplanm›fl, proje çal›flmalar›

da bu kurgularla yönlendirilmifltir. 

Fiziksel yap›n›n yeniden üretim sü-

recinde sözkonusu bölgelerde yap›lan

çal›flmalarda, dönüflüm için uygun

alanlar›n saptanmas› ve model geliflti-

rilmesi sürecinde;

• yerleflilemez alanlar oran›,

• dönüflümün sosyal boyutu,

konut arz›n›n eski sakinler için mi yap›-

laca¤› ya da hitap edece¤i sosyal grup,

• arsa üretiminin mi, konut üretimi-

nin mi uygun olaca¤› konusu ve 

• etaplama

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

flekil 16 a-  Ç›rç›r Karadolap mahallesinden do-
ku örne¤i
Planlama 8, 2006, C. Okman

flekil 16 b-  Ç›rç›r Karadolap mahallesinden do-
ku örne¤i, 1: 500  
Planlama 8, 2006, M.Keser

flekil15-  Emniyettepe, sentez, 1: 1000   
Planlama 8, 2006, B.Bafl
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dikkate al›nan etkenler olmufltur.  

5. Bitirifl

Kent planlamada e¤itiminde ilke

çevresel kalitenin planlama yoluyla el-

de edilmesinin araflt›r›lmas› ve ö¤retil-

mesidir. Eyüp’ün planlanmas› ile ilgili

olarak son dönemde kurumumuzda ya-

p›lan çal›flmalarda da temel yaklafl›m

bu olmufltur. Bu ö¤reti çerçevesinde,

çözümleme - de¤erlendirme çal›flma-

lar› yap›lm›fl, seçilen problemlerle ilgi-

li proje önerileri gelifltirilmifltir. Eyüp-

Sultan sempozyumlar›n›n 10.sunda yer

alan bu bildiri arac›l›¤›yla flehir planc›

ve mimar akademisyenlerin Eyüp’ün

planlama konular›na yaklafl›m›  -k›s-

men-  özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r.  

Eyüp için Haliç co¤rafî mekân› bü-

tünlü¤ünden yola ç›karak gelifltirilen

bu sistemli yaklafl›m›n baflar›s›; 

* Haliç k›y›lar›n›n ‘sürdürülebilir

kültür vadisi’ anlay›fl›yla, geri bölgesi

ile birlikte / bütünlük içinde ele al›nma-

s›,

* planlaman›n uygulama ve iflletme

safhalar›n›n programlanmas›,

* tüm bu içeri¤in modellenmesi

ile olanakl›d›r.

Planlama modelinde etaplama

önemli bir bileflen olarak yer al›r. Konu

ile ilgili etaplama önerisi;

1. sit alan›n›n + siluete giren

plans›z konut alanlar›n›n + Silâhtara¤a

Termik Santrali alan›n›n öncelikle ele

al›nmas›, bu do¤rultuda sit alan› bütü-

nünde an›t yap›lar›n yer ald›¤› / tan›m-

lad›¤› odaklar›n iliflkilendirilmesi, ziya-

retçiler için güzergâh önerileri geliflti-

rilmesi,  koruma plan›n›n bu anlay›fl› da

içerecek kapsamla güncellenmesi, Ali-

beyköy’ün Haliç görünümüne giren ya-

maçlar›ndaki bar›nma alanlar›n›n ça¤-

dafl konut alanlar› olarak dönüflümü-

nün planlanmas›, k›y›da at›l alanlar›n

ifllevlendirilerek kamunun yararlan-

mas›na sunulmas›,

2. merkez bölgesinin + niteliksiz

konut alanlar›n›n sa¤l›klaflt›r›lmas›, bu

amaçla kentsel sit alan›ndaki merkezin

kentsel tasar›m›n›n gerçeklefltirilmesi,

merkez geliflme alanlar›n›n ‹stanbul

bütününde ve Eyüp ‹lçesi bütününde

kademelendirilerek, donat› gereksin-

mesinin de karfl›lanabilece¤i bir yakla-

fl›mla planlanmas›, çevreye zarar veren

her türlü ifllevin bölge d›fl›na yönlendi-

rilmesi, boflalan alan ve yap›lar›n ifllev-

lendirilmesi,

3. kuzey ulafl›m ba¤lant›lar›, Gazi

Osman Pafla ba¤lant›s›, Haliç sahil yolu

ve Rami’den geçerek bat›ya uzanmas›

planlanan rayl› sistem için farkl› seçe-

nekler ve/veya düzenleme önerileri

üretilmesi, farkl› ulafl›m türleri aras›n-

da, arazi kullan›fl iliflkileri gözetilerek,

entegrasyon kurgulanmas› 

fleklinde gelifltirilebilir.

Eyüp ‘hizmet üreten kültür merkezi’

olarak gelece¤e haz›rlan›rken ödün ve-

rilmeyecek yönler; Eyüp’ün ülke, ‹stan-

bul ve Haliç bütünü içindeki uhrevi ni-

teli¤inden kaynaklanan kimlik öznellik-

lerin sürdürülmesi, bunun için tarihsel

çevrenin korunmas› ve Haliç siluet de-

¤erlerinin yeniden kazan›lmas›, k›y›la-

r›n, akarsu vadilerinin, havzalar›n ko-

runmas›, aç›k ve yeflil alanlar olarak

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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düzenlenmesi, böylelikle yerleflmenin

drenaj›n›n sa¤lanmas›, dinlenme ve

spor alanlar› donat›s›n›n karfl›lanmas›,

... ça¤dafl yaflam koflullar›nda bir mer-

kez ve konut çevresi düzenlenmesidir. 
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fiah Sultan, Yavuz Sultan Selim’in
k›z›, Kanuni Sultan Süleyman’›n karde-
flidir. Annesi Ayfle Hafsa Sultan’d›r.1

Kaynaklarda ismi fiâhî Sultan, Devlet-
flâhî, flehzade-flâhî olarak ta geçen fiah
Sultan’›n do¤um tarihi belli de¤ildir.
900/1494’de do¤an fiehzade Süley-
man’dan küçüktür. Çocuklu¤u, annesi
ve k›z kardeflleri ile birlikte Kanuni’nin
sancak beyliklerini yapt›¤› Kefe ve Ma-
nisa’da geçmifltir.2

fiah Sultan ibadetine düflkün, is-
metli, iffetli, gönlü zengin ve hay›rhah
bir sultand›.  Evâs›t-› fiaban 977/ 19–28
Ocak 1570 tarihli vakfiyesinin giriflinde
fiah Sultan flöyle tavsîf, edilmektedir:

“ …Hâtûn-› azîmî. bânûy-› Kübra.
Sâhibetü’l-hayrât. Sâhibetül izyâle’l-
müberrât. Bânî-i mebâniü’l-hasenât.
‹kîiletü’l-havâtîni’z-zemân. Tâc-i far-
ki’l-nisvân. Zühdde Meryem-i basard›r.
Salâh ve takvâ da Râbi’atü’l-adeviyye.
El -mahfûfetü bi- merâsim-i mekâri-
meallahü’l hayyü’l-müste’ân Hazret-i
fiâhî  Sultan ibnet-i ekremü’s-selâtin-i
fi’z-zemân. E‘zâmü’l-havâkin-i fî uhde-
i vâvend. Es- sultan ibnü’s sultan el-
merhûm Hazret-i Sultan Selim
Han…”.3

Bu özellikleri d›fl›nda fiah Sultan
genç yafltan itibaren tasavvufa ilgi duy-
mufl ve Halveti tarikat›n›n Sünbülî kolu
fleyhlerinden Merkez Efendi olarak bili-
nen Musa Muslihiddin el- Germiyanî’ye
(ö.959/1551) intisap etmifltir.  Her ikisi
aras›ndaki fleyh – mürit iliflkisi bir süre
sonra evlilikleriyle sonuçlanm›flt›r.  Ev-
liliklerinin nerede ve ne zaman oldu¤u,
kaç y›l devam etti¤i ile alakal› yeterli
bilgi olmay›fl› bir yana; bu evlilikten ço-
cuk sahibi olup olmad›klar›na iliflkin de
tam bir aç›kl›k yoktur. Ancak mevcut
bilgilerle fiah Sultan’›n hayat›n›n saf-
halar›n› okumaya çal›flarak; bu evlilikle
alakal› olarak bir tak›m saptamalar

yapmak mümkündür.
Merkez Efendi ile fiah Sultan’›n ev-

lenme ve ayr›lma tarihleri ile ilgili eli-
mizde herhangi bir kay›t bulunmamak-
tad›r. Her ikisinin vakfiyelerinde birbir-
lerine olan yak›nl›klar›n› gösteren ifa-
delere rastlanmaktad›r. Merkez Efendi
Vakfiyesinde geçen flu cümle “… o¤lum
Ahmet Bey’in Validesi fiâhsultan ‹bnetü
Sultan Selim Han…”,4 her ikisinin evle-
nip ve Ahmet (Çelebi) Bey5 ad›nda bir
de çocuklar›n›n oldu¤unu gösterir.  fiah
Sultan da, vakfiyesinde Ahmet Efendi
ile alakal› olarak flöyle bahseder:

“…Ve merhûm ve merkûm fieyh
Merkez Efendi kerimeleri Ümmî Hâtû-
na hayâtta oldukça yevmî iki akçe ve
o¤lu fahr-i erbâbu’s- salâh zehr-i es-
hâbi’l-felâh Merhûm fieyh Ahmed Çe-
lebi’nin K›z› Selime Hatuna dahi hayat-
ta oldukça yevmi iki akçe i’tâ oluna…6”

Yukar›daki sat›rlar, fiah Sultan ile
Merkez Efendi’nin ailesi ile olan yak›n-
l›k ve münasebetini daha da aç›k hale
getirmektedir. Merkez Efendi’nin vakfi-
yesine göre fiah Sultan’›n, o¤lu olan
Ahmet Çelebi ve onun k›z›, kendisini de
torunu Selime Hatun’a tahsisatta bu-
lunmas› normal gözükürken; buna ila-
veten Merkez Efendi’nin k›z› Ümmî Ha-
tun’a da ayn› flekilde gelir ba¤lamas›
dikkat çekmektedir. Ümmî Hatun’un-
da, Ahmet Efendi gibi Merkez Efendi ile
fiah Sultan’›n bir di¤er evlad› olabilece-
¤i flüphesini bizde uyand›rmaktad›r.  Zi-
ra Merkez Efendi’nin bu ikisinden bafl-
ka çocuklar› daha vard›r.7 Yaln›zca bu
iki çocu¤a yönelik tahsisatta bulunuyor
olunmas›, flüphemizdeki hakl›l›¤›m›z›
biraz daha art›rmaktad›r.

fiah Sultan’›n Merkez Efendi ile olan
evli¤inin bafllang›ç ve bitifl tarihleri
mechûl kalmaya devam etse de, Lütfi
Pafla ile olan ikinci ve son evlili¤i hak-
k›nda daha etrafl› bilgiye sahibiz. Buna

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Yavuz Sultan Selim’in güzel-
li¤i, iyi kalplili¤i, cömertli¤i ve
hay›rseverli¤i ile tan›nm›fl olan
baflkad›n›d›r.  Vakfiyelerinde
isminin “Hafsa binti  Abdulmuin”
olarak geçmesi câriye oldu¤unu
gösterir.  Ça¤atay Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›,
TTK, Ankara 1992, s. 29-30.
Nazif Öztürk,  “fiah Sultan veya
fiah Sultanlar”, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu-6, C.6, ‹stanbul
2003, s. 147.  Ayr›ca fiah
Sultan’›n Eyüp’teki türbesinde
bulunan bir mezar›n ayak tafl›
kitabesinde “ Sâhibetü’l- kabr/
Ümmetü’l-kabr/Vâlide-i fiah
Sultan/ Bint-i Selim Han”
yaz›l›d›r.  Emel Esin, " Merkez
Efendi (H.870/1465 S›ralar›
959/1551) ile fiah Sultan
Hakk›nda Bir Hafliye” Türkiyat
Mecmuas›, ‹stanbul 1980,  C.XIX,
s.80’de, bu kitabedeki bilgiye
dayanarak, fiah Sultan’›n
annesinin Hafsa Sultan’dan
baflka biri oldu¤unu iflaret
etmektedir.   

2Ulucay, a.g.e., s. 30,32; Ali
Haydar Bayat, “Hafsa Sultan
(ö.940/1534)”, D‹A, 15, ‹stanbul
1997, s.122. 

3Topkap› Saray› Müzesi Arflivi
(TSMA), Emanet Hazinesi
Kitapl›¤› (EH), nr.3032, vr.3/a.

4Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Arflivi(VGMA), Merkez Efendi
Vakfiyesi, nr. 959: 623/329-
156’den  Nazif Öztürk;  Sultan
veya fiah Sultanlar”, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla  Eyüp
Sultan Sempozyumu-6, C.6,
‹stanbul 2003, s. 149.

5Ahmet Çelebi,
951/1544’den önce hilafet alm›fl,
959/1551’de babas›n›n yerine
Davutpafla’daki zaviyeye fleyh
olmufltur. 970/1562’de vefat
etmifltir. Bkz. Mahmud
Cemaleddin Hulvi, Lemazât-›
Hulviyye ez- Lemeat-›
Ulviye(Büyük Velilerin Tatl›
Halleri) (Yay. Haz:Mehmet
Serhan Tayfli), ‹stanbul 1993,
s.470’den Nazif Öztürk, a.g.m., s.
149. Bursal› Mehmet Tahir,
Osmanl› Müellifleri, I, ‹stanbul
1333, s. 23’de Ahmet Bey’in anne
ve babas› olarak fiah Sultan ve
Merkez Efendi’yi vermektedir.

6TSMA, EH, nr.3032,
vr.14/b–15/a.

7Mehmet Tahir, a.g.e., I,
s.23.
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göre, Lütfi Pafla ile onun Yanya Sancak
Beyli¤i esnas›nda,  929/1522-1523’de
evlenmifl ve bu evlilikten ‹smihan Sul-
tan dünyaya gelmifltir.8

Lütfi Pafla ile on dokuz y›l evli kalan
fiah Sultan, efliyle yaflad›¤› bir tart›flma
sonras› ondan boflanm›flt›r. Eflinin bir
fahifleyi kad›nl›k uzvundan ameliyat et-
tirerek, ona iflkencede bulunmas›n› ö¤-
renen fiah Sultan, buna çok üzülmüfl ve
kocas›n› bundan dolay› elefltirmifltir.
Lütfi Pafla, eflinin verdi¤i tepkiye hid-
detlenmifl ve hançerini çekerek onun
üzerine yürümüfltür. fiah Sultan’›n yar-
d›m›na köflkün a¤alar› ve cariyeleri ge-
lerek; onu, eflinin sald›r›s›ndan kurtar-
m›fllar. Hâdiseyi haber alan Kanuni
Sultan Süleyman, k›z kardefline yönelik
bu sald›r›dan dolay› çok müteessir ol-
mufl ve Sadrazam› Lütfi Pafla’y›, önce
sadrazaml›ktan atm›fl, ard›ndan fiah
Sultan ile boflanmalar›n› sa¤lam›flt›r.9

fiah Sultan, 1541’de Lütfi Pafla ile
boflanmas›n›n ard›ndan bir daha da
kimseyle evlenmedi. Geri kalan ömrü-
nü ibadet ve hay›r iflleriyle geçirdi.
980/1572 tarihinde taun hastal›¤›na ya-
kaland› ve bir süre sonra vefat etti. Ce-
nazesi Eyüp’te yapt›rd›¤› caminin ya-
n›ndaki türbeye defnedildi.10

fiAH SULTAN’IN EYÜP’TEK‹ 
HAYRÂTI :

fiah Sultan, Evâs›t-› fiaban 977/
19–28 Ocak 1570 tarihli vakfiyesinden
ve di¤er kaynaklardan göre ‹stanbul’un
farkl› yerlerinde hay›r eserleri yapt›r-
m›flt›r. Bunlar; Davutpafla’da cami, tek-
ke/medrese, mektep, Yenikap› haricin-
de Merkez Efendi türbesi yan›nda cami,
Yenibahçe’de çifte hamam, Eyüp’te ca-
mi, zaviye, mektep, türbe, sahilhane
(saray/köflk) ve hamamd›r. Sahilha-
ne’nin, vefat›ndan sonra muallimhane-
ye dönüfltürülerek kullan›lmas›n› vak-
fiyesinde flart koflmufltur.11 fiimdi, fiah
Sultan’›n Eyüp’teki Hay›r eserlerini s›-
ras›yla inceleyelim: 

1- fiah Sultan Camii: Eyüp ‹lçesi

Merkez Mahallesi, Silahtar A¤a Cadde-
si ile Haliç k›y›s› aras›nda bir yerde bu-
lunmaktad›r. Camiye, cadde taraf›nda
bulunan kap›dan içeriye girilir. Kap›n›n
sa¤ taraf›nda iki k›s›mdan oluflan hazî-
re, sol tarafta ve köflede çeflme bulun-
maktad›r. Cami, Mimar Sinan taraf›n-
dan 963/1555-1556’de infla edilmifltir.12

Halen ibadete aç›k olan camiin infla ki-
tabesinde flunlar yaz›l›d›r:

Bulub Hakk’a giden râh›
‹der seyr-i ‹lallah›

Binâ k›ld› kabûl eyle 
Ki fiâh bint-i Selim fiâhî

Didi Hâtîf ana târih
Ve inne’l-hayri’l - lillah
963(1555/1556
Cami, geçen yüzy›llar boyunca defa-

larca tamir geçirmifl ve bugüne gel-
mifltir. Tespit edebildi¤imiz kadar›yla
caminin geçirdi¤i belli bafll› tamiratlar
flunlard›r:

— Cami, 1766 Büyük ‹stanbul Dep-
reminde büyük hasar görmüfl; y›k›lan
ve zarar gören yerleri III. Mustafa
(1757–1774) taraf›ndan tamir ettiril-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

8Mehmet Nermi Haskan, Eyüp
Tarihi,I,  ‹stanbul 1993, s. 264,
Uluçay, a.g.e., s.33.

9Uluçay, a.g.e., s. 32;
Mehmed Süreyya , Sicil-i
Osmanî Yahud Tezkire-i
Meflâhir-i Osmaniye, C. I, (Yay.
Haz: Ali Aktan vd., ‹stanbul
1995, s.42.

10Haskan, a.g.e., I, s.86,
264, Esin, a.g.m., s.81.

11TSMA, EH, nr.3032,vr.
12a.

12Haskan, a.g.e., I, s.86.

fiahsultan
Mektebi, 1943. 
H. ILDIZ. Eyüp

Belediyesi 
arflivinden.
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mifltir. Buna ilave olarak, Cami’ye
Mahfîl-i Hümâyûn ve Mahsûs Tevhid-
hâne bölümleri de eklenmifltir.13

— Cami, 1251/1835 y›l› bafl›nda II.
Mahmut (1808–1839) taraf›ndan tamir
ettirilmifltir.14

— Cumhuriyet Döneminde ise, 1953
ve 1971 y›llar›nda Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü’nce iki kez tamirden geçiril-
mifltir. Son tamirat s›ras›nda, caminin
iki katl› ön bölümü kald›r›lm›fl ve yerine
flimdi bulunan ahflap direkler konmufl-
tur.15

II. fiah Sultan Tekkesi: 
Tekke, on alt›nc› yüzy›l›n ikinci çey-

re¤inde, 1533 veya 1537’den biraz son-
ra yap›lm›flt›r. Tekke, fiah Sultan’›n sa-
hip oldu¤u ve “Hançerli Sultan Saray›”
olarak bilinen sahilhânenin bahçesinin
bir bölümünde infla edilmifltir.  Bir sü-
re sonra tekkenin etraf›na cami, mek-
tep ve türbe infla edilmifl; böylece bir
külliye meydana ç›km›flt›r.16

fiah Sultan, bu tekkeyi Merkez Efen-
di için yapt›rm›flt›r. Merkez Efendi ken-
disi için yap›lan bu tekkede kalmay›p;
Koca Mustafa Pafla Külliyesi içindeki
tekke de kalmaya devam etmifltir.17

Merkez Efendi, yeni tekkenin postniflin-
li¤ine, halifesi Gömleksiz fieyh Mehmet
Efendi’yi (ö.951/1541) getirmifltir.18

1227/ 1812’de tekkenin 17. postnifli-
ni olan Merkez-zade fieyh Ahmet Efen-
di (ö.1813) kendisi için caminin sol ta-
raf›na bir türbe infla ettirmifltir. Tekke,
cami ile beraber III. Mustafa ve II. Mah-
mut dönemlerinde tamir ettirilmifltir.19

Vakfiye’de tekke ile ilgili olarak flöyle
bahsedilmektedir:
“….Ve bir taraf› câmi-i flerîf-i merkûma
ve bir taraf› hücre ve bir taraf› tarîk-i
âmme ve bir cânibi vâk›fe-i müflâru’n
ileyhân›n mülküne müntehî olub içeri-

sinde iki oda bir matbah› ve bir f›r›n› ve
d›flar›s›nda iki oda  ve iki sofa müfltemil
olan evlere zâviye-i merkûmenin fleyhi-
ne vakf eylediler ve flart eylediler ki
zikrolunan bir evde ve bir sofa fleyh-i
mezbure selaml›k ve bir oda ve bir so-
fa dervifllere taamhane ola…”.20

Tekke 1251/1835 y›l›nda Halvetî olmak-
tan ç›k›p bir Nakflibendî tekkesi haline
gelmifltir.  Bu hususa iliflkin Hadikatü’l
Cevâmi’de flöyle bahsedilmektedir:   
“... Bu zaman da fieyh Ubeyd Efendi

tekye de fleyh olarak görev yapm›fl
onun bir kaç ay sonra ayr›lmas›n›n ar-
d›ndan Nakfliyyeden fieyh Necati Efen-
diye sezâ görülmüfltür. Tekye-i mezbû-
run devrân› çarflambalarda icra olunur
iken mezkur Necati Efendi Sal› gününe
tahvîl edip her hafta Cami-i fierîfte ic-
rây› âyîn-i Halvetiyye olunmaktad›r”.21

1840 tarihli “Asitâne-i âliye ve Bilâd-›
Selâsede kain el’an mevcut ve muhte-
rik olmufl tekyeler” listesinde, fiah Sul-
tan tekkesi “Sünbüliye’den fiah Sultan
Tekyesi der Bahariye el- meflhur Tek-
ye-i Necati Efendi” olarak zikredilmek-
tedir.22

III. fiah Sultan Türbesi:
Halihaz›rda bir hazîre olarak varl›-

¤›n› sürdüren yerde, daha evvelden bir
türbenin oldu¤u bilinmektedir. Türbe,
yan› bafl›nda bulunan yolun seviyesi

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

13Ayvansarayi Hüseyin
Efendi - Ali Sat› Efendi vd.,
Hadikatü’l Cevami/‹stanbul
Camileri ve Di¤er Dini - Sivil
Mimari Yap›lar, ‹stanbul 2001,
s. 344.

14Haksan, a.g.e., s. 87.
15Ayn› yer.
16M. Baha Tanman, “fiah

Sultan Camii ve Tekkesi”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi (DB‹A), 7, s. 125.

17Tanman, “Merkez Efendi
Külliyesi”, DB‹A, 5, s.396.

18Haskan, ag.e., I, s. 87.
19Ayvansarayi, a.g.e, s.344
20TSMA, EH, nr.3032,

vr.11a-b.
21Ayvansarayi, a.g.e,

s.344.
22Haskan, a.g.e., I, s. 89.

fiah Sultan Türbesi ve
Haziresi, Eyüp Belediyesi

arflivi, 1997, K. Zaim
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yükseltildi¤inden biraz çukurda kal-
m›flt›r. Vakfiye’de türbenin varl›¤›, yeri,
türbedar tayini bilgisi ve Neslihan Sul-
tan’›n burada medfûn oldu¤u yaz›l›-
d›r.23

fiah Sultan’›n orijinal olmay›p daha
sonra yeniden yaz›lan ayak flâhidesin-
deki kitabede flunlar yaz›l›d›r:

Sahibetü hâzâ el-kabr
Bâniyatü mescid-i hangah 
fiah Sultan bint-i Yavuz Sultan Se-

lim Han
fiah Sultan’›n bafl tac›n›n iç yüzünde
ise,

Sultan Selim Hân-› Gâzi
Evâilü’l- Zilkâ’de
Sene selas ve sittin ve tis’a mie
El- maâni’t taûn

fiah Sultan’›n bafl tafl›n›n d›fl yüzündeki
kitabede de flunlar yaz›l›d›r:

Hüsn içinde bu adni bu ki misal
K›lm›fl idi hakk bunu sâhib-i cemal
Soldurup Bâri hûda gonce iken
Vermedi mevt…24

Türbede ilk önceleri fiah Sultan’›n
kendisi ve ‹smihan Sultan’›n k›z› Nesli-
han Sultan medfun iken, daha sonrala-
r› yanlar›na Kanuni’nin o¤lu fiehzade
Beyaz›t’›n k›z› Ayfle Sultan (ö. Rebîulev-
vel 1110/ Eylül 1601) defnedilmifltir.
Vakfiyede bunlar›n ve Hafsa Sultan’›n
ruhlar› için cüzler tilavet edilmesi flart

koflulmufltur. Bu husus vakfiye-
de flöyle geçer:
“…Kasaba-i Hazret-i Eba Eyyüb
el Ensâri aleyhimür-rahmetü’l -
bâri kurbunda bina buyurduklar›
cami-i flerîf hareminde olan tür-
belerinde her sabah kendi ruhla-
r› için üç cüz ve valideleri ruhu
için bir cüz ve merhûme ve
ma’fûre Neslihan Sultan ruhi için
bir cüz tilavet olunup, yevmi iki-
fler akçe vazife verile ve zikr olu-
nan eczâ-i hamsenin birini câmi-

i mezbûr imam› ve birini müezzini ve
birini bu sûn-i mezbûrda vaki olan
mektebin muallimi ve birini halifesi ve
birini kasaba-i mezbûrede sakin olan
sulehâdan kayyim olan kimse tilâvet
eyleyeler…” 25

Yine vakfiyede türbe ilgili olarak
günlük iki akçe ücretle bir kiflinin tür-
bedar ve hem de noktac› olarak vazife-
lendirildi¤i, vazifesine özürsüz üç gün
gelmeyip yerine naib gönderdi¤inde azl
edilece¤i hususu yer almaktad›r.26

Türbenin ne zaman y›k›ld›¤›na dair
elimizde net bir bilgi bulunmamakta-
d›r. Ancak 1802 tarihli Nakkafl Hasan
Pafla türbesindeki bir mezar tafl› kita-
besinde “fiah Sultan Teberdârlar›ndan
Odabafl› ‹brahim A¤a”27 kayd›ndan, tür-
benin on dokuzuncu yüzy›l›n bafllar›nda
varl›¤›n› sürdürdü¤ü anlafl›l›yor.

IV. Mektep / Muallimhane: 
Hali haz›rda mevcut olmayan Mek-

tep, Camii’nin Silahtar A¤a Caddesine
aç›lan avlu kap›s› üzerinde bulunmak-
tayd›.  Mektep, cami ile birlikte
963/1555 tarihinde yapt›r›lm›flt›r.  Mek-
tep ve muallim ile ilgili olarak vakfi-
ye’de “…ve camii mezbûr kurbünde va-
ki olan muallimhanenin muallimine
yevmi 4 akçe ve halifesine yevmi 2 akçe

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

23TSMA, EH, nr.3032,vr.
8a.

24Geri kalan k›s›m
s›vanm›fl oldu¤undan okuna-
mam›flt›r.

25TSMA, EH, nr.3032,vr.
8a-b.

26Ayn› Vakfiye, vr.10a.
27Haskan, a.g.e., I, s.241.

fiah Sultan Tekkesi
Cami. 

Eyüp Belediyesi 
arflivinden. 

1997. K. Zaim
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vazife verile. Ve has›r›na ve avdan›n› ve
ibrikine yevmi 1 akçe sarf oluna... Bir
taraf› balaban mülküne ve iki taraf› ta-
rik-i amme ve bir taraf› tarik-i hassa
müntehi olan iki bab odan›n birini mu-
allime…”28 tahsislerle alakal› bahis
bulunmaktad›r. 

Vakfiyede, mektebe bir muallim ve
ona yard›mc› olmak üzere bir halife ta-
yini ile ö¤rencilere her senenin Rama-
zan Bayram›nda birer adet kaftan ve
arâkiyye (külah) al›n›p, da¤›t›laca¤› flart
koflulmufltur.29

V. Hamam:
fiah Sultan’›n Eyüp’te bir hamam

yapt›rd›¤› kaynaklarda zikredilir. Fakat
hamam›n bugün  varl›¤›n› devam ettirip
ettirmedi¤i hakk›nda kesin bir bilgi
yoktur. Vakfiyede hamamla ilgili olarak
“….Kaza-i Hazret-i Eba Eyyüb el- ensa-
ri aleyhimurrahmeti’l bâri civâr-i rah-
met fîrâc›nda vaki olan Hamam› dahi
vakf ve habs eyledi…”30 geçen bu ba-
his, hamam›n Eyüp Sultan’›n kabrinin
civar›nda oldu¤unu bize ifade eder. Bu
hamam›n bugün de kullan›lmaya de-
vam eden Eyüp Türbe Hamam› olabile-
ce¤ini düflünüyoruz. Zira ad› geçen ha-
mam, ikinci defa olarak Mimar Sinan
(ö.1588) taraf›ndan yap›lm›flt›r.31 fiah
Sultan’›n Camisi ve tekkesini de ayn›
mimar infla etmifltir. Vakfiye’deki ha-
mam›n yerinin Eyüp Türbe Hamam› ile
örtüflmesi; onun, fiah Sultan’›n hama-
m› olabilece¤i düflüncemizi pekifltir-
mektedir.  

VI. Sahilhane: 
fiah Sultan, camisinin oldu¤u

mahallede bir de sahilhane (sa-
ray/köflk)  yapt›rm›flt›r. Bu sahilhane-
nin 939/1533’te vefat eden Hançerli
Sultan’a ait oldu¤u,32 onun vefat›ndan

sonra buran›n fiah Sultan’a geçti¤i bi-
linmektedir. Vakfiyede bu husus flöyle
geçmektedir:  
“…Ve mahall-i mezbûre’de vâk›fe-i âli-
ye intimâ ile tecdîden müsta¤ni olan
köflkü bade vefatiha muallimhane ol-
mak için vakf eylediler…”33

Sahilhanenin II. Mahmut döneminde
varl›¤›n› devam ettirdi¤ini bilmekteyiz.
Ancak daha sonra bina y›k›lm›fl ve yeri-
ne Müsteflar Sadedin Bey ve Müsahip
Said Efendi yal›lar› yap›lm›flt›r.34

SONUÇ:
Yavuz Sultan Selim’in k›z› olan fiah

Sultan, sahip oldu¤u zenginli¤i insan-
lar›n faydalanaca¤› eserler yaparak de-
¤erlendirmifltir. Hayrat›n›n büyük k›s-
m›n›n Eyüp’te oldu¤u görülür. Eyüp’te-
ki hay›r eserleri, bir cami, zaviye, mek-
tep, türbe, hamam ve sahilhane (sa-
ray/köflk)’dir. Bunlardan cami ve ha-
mam günümüze kadar varl›klar›n› de-
vam ettirmifl; türbe, hazîre’ye dönüfle-
rek mevcudiyetini sürdürmüfl; ancak
mektep/muallimhane, tekke ve sahil-
hane ise zaman içinde y›k›larak orta-
dan kaybolmufltur.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

28TSMA, EH, nr.3032,
vr.10a-b

29Ayn› Vakfiye, vr.8a, 20a-b.
30Ayn› Vakfiye, vr. 5b.
31Haskan,a.g.e., II, s.86.
32Ayvansarayi, a.g.e., s.

247.
33TSMA, EH, nr.3032,vr.

12a.
34Haskan, a.g.e., II, s.70.

Eyüp iskelesi.
‹stanbul Anıları. S. Hakkı Eldem.  sf. 210

Kartpostallarda ‹stanbul.
Ahmet Eken. 

‹BB yay›nlar›. 95.
sf.114
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Bilindi¤i üzere Türklerin ölü ve me-
zar gelene¤i Karahanl›lar›n (992-1211)
büyük y›¤›nlar halinde ‹slamiyeti kabul-
lerinden sonra da k›smen devam etti.
Bununla beraber yeni inanca, sanat an-
lay›fllar›na ve bölgelere ba¤l› olarak
de¤iflik tipte yeni mezarlar ortaya ç›kt›.
Halk tipi basit mezarlar›n d›fl›nda kalan
ünlü kiflilerin mezarlar› “türbe” (küm-
bet) ad›yla simgelefltirildi. Bu durum ilk
Türk-‹slam devletleri Karahanl› ve
Gazneli devletleri ile nihayet Büyük
Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler
ve Osmanl›lar döneminde de çok say›-
da zengin örnekler verdi.1 Bu an›t me-
zarlar d›fl›nda kalan mezarlar ise yer-
leflme merkezlerinin yak›n›nda  veya
bir cami, medrese, tekke ve türbe gibi
yap›lar›n çevresinde tarihî süreç içinde
olufltu.2

‹stanbul’un fethinden sonra ‹stan-
bul ve Bilad-› Selase denen Galata, Üs-
küdar ve Eyüp m›nt›kas›nda baflta cami
ve mescitlerin etraf›nda olmak üzere
bir çok yer mezarl›k olarak ayr›ld›. Ta-
rihî aç›dan ve büyüklük bak›m›ndan
bak›ld›¤›nda ise Eyüp’te Eyüp mezarl›-
¤›, Üsküdar’da Karacaahmet Mezarl›¤›
ve Galata m›nt›kas›nda Büyük mezarl›k
dikkati çeker. Bunlardan ilk ikisi hala
bir flekilde varl›¤›n› sürdürmekle bera-
ber Galata m›nt›kas›nda bulunan Bü-
yük Mezarl›k ancak an› kitaplar›, gra-
vürler ve eski haritalarda görülebil-
mektedir.3

Bu tebli¤e konu olan Osmanl› Dev-
leti’nin resmi tarih yaz›c›s› Vakanüvis
Ahmed Lütfi Efendi’nin hususi telifi
“Makabir-i Müslimine Dair Hat›ra-› Ka-
s›ra” adl› layihan›n en önemli özelli¤i
‹stanbul’da bulunan tarihî Müslüman
mezarl›klar›n›n yeniden tanzimine dair
kaleme al›nan ilk raporlardan olmas›-
d›r. Tarihsiz olan bu layiha muhteme-
len Lütfi Efendi’nin Sultan II. Abdülha-

mid’i ziyaretinin ürünüdür. Nitekim bu
ziyarette Müslüman mezarl›klar›n›n
bak›ms›z durumu da gündeme gelir ve
bu üzüntü verici durumun devam›n›n
dost ve düflmana karfl› vicdani bir
üzüntüye sebep olaca¤› kanaati payla-
fl›l›r. Padiflah›n da Müslüman mezarl›k-
lar›n›n iyi bir düzene kavuflturulmas›
arzusunda olmas› üzerine Lütfi Efendi
bu raporu kaleme al›r.4

Her biri birer sanat eseri olan tarihî
mezarlar›m›z ile adeta birer aç›k hava
müzesi olan hazire ve mezarl›klar›m›-
z›n tarihî serüveni ibret vericidir. Lütfi
Efendi’nin layihas›nda verdi¤i bir bilgiyi
do¤ru kabul etmek gerekirse mevcut
mezarlar›n kaz›lmas›nda belli bir süre
yoktu. Zengin birinin bir cenazesi geldi-
¤inde mevcut eski bir kabrin tafllar› sö-
külüp da¤›t›larak yerine di¤eri defin
olunabilirdi. Ayr›ca temizlik ve muhafa-
zalar›na bak›lmad›¤›n›, yaln›z gücü ye-
tenler ve flöhret sahiplerinin mezarla-
r›n›n bir müddet korundu¤unu ve za-
manla sahipsiz kalan mezarlar›n  pek
ço¤unun yok oldu¤unu belirtmektedir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Mo¤alistan’›n Altay da¤lar›
çevresinde bulunan ve  fiaman-
izm inanc›na sahip Hunlara ait
olan en eski Türk mezar yap›s›
“kurgan” gözle görülebilen
toprak y›¤ma bir tepe ve toprak
alt›nda kabir (mezar odas›) olmak
üzere iki k›s›md› (M.Ö. IV ve II.
Yüzy›llar).  M.S. VI ve VIII.
Yüzy›llarda ayn› inanc› benim-
seyen Göktürklerde ise kurgan
fleklindeki mezar›n üzerine
“bengütafl” denilen büyük bir tafl
dikilir ve ölünün sa¤l›¤›nda
öldürdü¤ü düflman say›s› kadar
“balbal” ad› verilen portre karek-
terinde heykeller daire fleklinde
s›ralan›rd›. Göktürklerden sonra
fiemanizmi terk ederek Budizmi
devlet dini olarak kabul eden
Uygurlar’da ise (745-840) “stupa”
ad› verilen kubbe ile örtülü
mezar an›tlar yap›lmaya
baflland›. Bunlar Türk sanat›nda
yayg›n olarak görülen “kümbet”
mimarisinin de ilk örnekleri oldu
(Gül Tunçel, Bat› Anadolu
Bölgesinde Cami Tasvirli
Mezartafllar›, Ankara 1989, 5-7).

2Bu mezarlardan; dikdört-
gen bir prizma biçiminde yekpare
tafl veya tafl plakalardan yap›lan-
lar›na “lahit”, tafl malzemenin
kapakl› ve yekpare fleklinde
ifllenenine “sanduka”, bafl ve
ayak ucuna veya sadece bafl
ucuna dikilen tafla da “flahide”
denir. fiahidelerin tafl, çini, alç›
ve ahflap gibi yap› malzemesi,
ifllenifl tarz› ve süsleme özellik-
leri de Türk sanat›n›n geliflim
çizgisine paralel bir seyir izler.
Kitabeli flahideler ise tarihî bir
vesika özelli¤i tafl›malar›
bak›m›ndan ayr› bir önem tafl›r.

3Br›an Johson, “Bat›l›lar›n
Gözüyle Büyük Mezarl›k”, (Çev.
Handan Cinci), Tarih ve Toplum,
232, (Nisan 2003), s. 290-97. 

4BOA, Y›ld›z Arflivi, Y›ld›z
Esas Evrak›, nr. 8/10. Ayr›ca bu
layihan›n faksimile metni için
ekler k›sm›na bak›n›z. Ahmed
Lütfi Efendi’nin Tarih-i Lütfi
olarak bilinen Osmanl› tarihi,
‹mam-› Gazali’nin Talimü’l-
müteallimin’i Tefhimü’l-muallim
unvan›yla Türkçe tercümesi,
Lugat-› Kamus’un alfebetik
olarak düzenlenmesi, Robenson
tercümesinin tashihi gibi
çal›flmalar›n›n yan›nda fliirleri,
kasideleri, hususi mektuplar› ve
resmi yaz›lar› vard›r. Müellifin
biyografisinin tamam› için bkz.
Ahmed Lütfi Efendi, Tarih, I, s. V-
VIII.
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Fakir kabristanlar›nda ise ölülerin süp-
rüntü gibi birbiri üzerine y›¤›ld›¤›n›,
üzerlerinde hayvanlar›n otlat›ld›¤›n› ve
içlerinden yollar aç›larak kabristanlara
zarar verildi¤ini kaydetmektedir. Bu
kötü uygulamalara mezarl›klar›n bekçi
ve çevre duvarlar›n›n olmamas›n› da
ekleyebiliriz. Bu bilgiler bat›l› seyyah-
lar›n mezarl›klar›m›zdan övgü ve hay-
ranl›kla söz etmelerinin aksine Os-
manl›n›n mezar ve mezarl›k kültürüyle
ilgili mezarl›klarda “nöbet ve süre ile
zengince ve fakirce mezar” kavramla-
r›n›n ifade etti¤i baz› geleneksel kötü
uygulamalar›na iflaret etmesi bak›m›n-
dan ilginçtir. Ancak bu uygulamalar da-
ha sonra yap›lan tahribatla iliflkilendi-
rildi¤inde sadece ilginç de¤il çok da an-
laml›d›r. 

Osmanl› kurumlaflma, ihtisaslaflma
ve yeniden yap›lanmas›n›n fiilî bafllan-
g›c› kabul etti¤imiz yeniçeri oca¤›n›n il-
ga tarihî olan 1826 y›l› da Osmanl› tefl-
kilat tarihi, iktisat tarihi ve di¤er alan-
lar için yeniden yap›lanma dönemi ol-
mas›na ra¤men Osmanl› mezar ve me-
zarl›klar› için yukar›da ifade etti¤imiz

geleneksel kötü uygulamalar›n çok
ötesinde tahrip ve y›k›m›n bafllang›c›-
d›r. Nitekim 1826 y›l›nda yeniçeri oca¤›-
n›n ilgas›ndan sonra yeniçerileri hat›r-
latan her fleyin silinmesi amac›yla yeni-
çerilere ait mezar tafllar›nda bulunan
hususi yeniçeri sembolleri de tahrip
edildi. Bu durum ‹stanbul’da mezar
tafllar›n›n do¤rudan ve kasten tahribiy-
le ilgili bilinen ilk örnektir.5

Bu tarihten sonra ikinci mezar ve
mezarl›k tahribat› ise Osmanl› Devle-
ti’nin yo¤un bir flekilde karayolu, de-
miryolu, köprü, kanal ve bend (baraj)
gibi bay›nd›rl›k hizmetlerine yöneldi¤i
Tanzimat sonras› döneme rastlar. Bu
y›llardan itibaren ise istisnai baz› du-
rumlar hariç flehir içindeki mezarl›kla-
ra yeni ölü gömülmesi yasaklan›r. Faal
mezarl›klar flehrin d›fl›ndaki Eyüp,
Edirnekap›, Hasköy ve Üsküdar gibi sur
d›fl› alanlara kayd›r›l›r. Ayr›ca harap
mezarl›k duvarlar›n›n yap›lmas› gibi
kararlar al›n›r, di¤er yandan da tarihî
dokuya uygun geleneksel türbe ve ha-
zirelerin yap›m›na devam edilir. fiehir-
cilik aç›s›ndan ve mevcut tarihî hazire-
lerin korunmas› bak›m›ndan al›nan bu
olumlu kararlara ra¤men tahribat da
devam eder. Bu süreçte tarihî üç büyük
mezarl›ktan Eyüp ve Üsküdar u¤rad›¤›
tahribata ra¤men bir flekilde varl›¤›n›
sürdürür. Ancak Galata bölgesindeki
k›rsal alan yo¤un bir flekilde yerleflim
alan›na dönüfltürülür ve 1840-1910 y›l-
lar› aras›nda yaklafl›k yetmifl y›l içinde
Büyük mezarl›k yok edilir.6

Lütfi Efendi, Kas›mpafla ile Beyo¤-
lu’nda bulunan kabirlerin ac› sonunu
örnek olarak göstererek bu ‹slam kabir
yerlerinin zamanla gayrimüslimlere
mesken oldu¤unu ve tafllar›n›n civarla-
r›ndaki binalarda kullan›ld›¤›n› kaydet-
mektedir. Tahribattan kurtulabilen ka-
birlerin büyük k›sm›n›n da çok kötü

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

5Semavi Eyice, ”Tarihi
Mezarlar ve Mezarl›klara Dair
Notlar, Geçmiflten Günümüze
Mezarl›k Kültürü ve ‹nsan
Hayat›na Etkileri Sempozyumu,
‹stanbul 1998, s. 496. Tahripten
kurtulabilen çok k›ymetli baz›
yeniçeri mezar tafl› örnekleri
için bkz. Faz›l Ayano¤lu, “Essiz
Mezar Tafllar›”, Tarih Hazinesi,
12, (1951), s. 598-602.

6Büyük mezarl›¤›n yok
edilifli için bkz. Johson,
“Bat›l›lar›n Gözüyle Büyük
Mezarl›k”, s. 290-97. Nitekim
II. Meflrutiyet döneminde
Cemal Pafla’n›n (1872-1922)
Bahriye Naz›rl›¤› s›ras›nda çok
genifl bir alana yay›lan
Kas›mpafla’da fiiflhane-
Tepebafl› mezarl›¤› acemi erler
çal›flt›r›larak yok edildi (Eyice,
”Tarihi Mezarlar ve
Mezarl›klara Dair Notlar”, s.
529.
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flartlar alt›nda bulundu¤unu ve baz›la-
r›n›n flöhretli insanlara ait oldu¤unu
vurgulamaktad›r.  Bu mezarl›ktaki aile
kabristan›nda mezar› bulunmas› gere-
ken Türk medeniyet tarihinin önemli
flahsiyeti Evliye Çelebi’nin mezar›yla
beraber pek çok flöhretli denizcimizin
de mezarlar› di¤erleriyle beraber yok
edilir. 

Cumhuriyet dönemi ise imar ve ifl-
gal faaliyetleri çerçevesinde mezarl›k
tahribat›n›n daha da yo¤unlaflt›¤› dev-
redir. Bu dönemde de mezarl›k tahri-
bat›n›n en önemli sebebi imar çal›flma-
lar›d›r ve en kolay flekilde mezarl›kla-
r›n arsaya dönüfltürülebilmesidir. Bu
tahribat neticesinde tarihî mezarl›kla-
r›m›zdan olan Karacaahmet’teki paha
biçilmez mezar tafllar›n›n 1975 y›l› iti-
bariyle yüzde doksan befli kaybolmufl-
tur. Ancak devrinin siyasi olaylar›n›, ta-
rihî flahsiyetlerini, kültürünü, sanat›n›,
modas›n› ve hemen hemen her fleyini
gelece¤e aktaran ve her biri birer arfliv
vesikas› olan mezar tafllar›m›z ve me-
zarl›klar›n tahribat›na dair uygulama-
lar sadece ‹stanbul ile s›n›rl› de¤ildir.

Osmanl›n›n tarihî flehirlerinden Sela-
nik’teki Müslüman Türk mezarlar› Yu-
nanl›lar taraf›ndan yok edilmifltir. Bunu
tahrip edenlerin niyetini biliyor ve anla-
yabiliyoruz. Fakat 1919 y›l›nda Erzu-
rum’un bir Türk flehri mi? yoksa bir Er-
meni flehri mi? oldu¤u tart›flmalar›nda
buran›n bir Türk flehri oldu¤u yönünde
kullan›lan argümanlardan biri oldu¤u
ifade edilen tarihî Erzurum mezarl›¤›
da imara aç›l›p di¤er flehirlerimizin pek
ço¤undaki gibi yok edildi.7 Böylece ade-
te kifliliksiz ve köksüz flehirler meyda-
na getirildi. 

Bu tezi do¤rulayan ilginç örnekler-
de biri de 28 May›s 1927 tarihinde kabul
edilen ve yaklafl›k bir ay sonra 15 Hazi-
ran’da resmi gazetede yay›nlanarak
yürürlü¤e giren “Türkiye Cumhuriyeti
Dahilinde Bulunan Bi’l-umum Mebani-
i Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tu¤ra
ve Methiyelerin Kald›r›lmas› Hakk›nda
Kanun” adl› düzenlemedir.  Bu kanunla
resmi kurum binalar›nda bulunan ve
Osmanl› saltanat›n› temsil eden tu¤ra
ve armalar ile sultanlar›n methiyelerini
ihtiva eden kitabelerin kald›r›lmas› ve-
ya bir flekilde örtülmesi kararlaflt›r›ld›.
Ayr›ca kald›r›lan bu tu¤ra, arma ve ki-
tabelerin müzelere konulmas› istendi.
Ancak kald›r›lmalar› durumunda gerek
bunlar›n gerekse binalar›n “edebî ve
tarihî” k›ymetine zarar verilecek olan-
lar›n örtülmesi önerildi. Yap›lacak ta-
lepler üzerine tu¤ra, arma ve kitabele-
rin kald›r›lmas› veya örtülmesine Maa-
rif Nezareti karar verecekti.8

Bu kanunun yürürlü¤e girmesinin
ard›ndan baz› iflgüzarlar›n da gayretiy-
le tahribat›n ucu türbelere de ulaflt›.
Nitekim bugün Eyüp Sultan’da bulunan
tarihî imaret ve türbelerin üzerindeki
tu¤ra ve armalar da bu vesileyle tahrip
edildi.9 Yukar›da yapt›¤›m›z izahlardan
da anlafl›laca¤› gibi tarihî mezar ve me-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

7Eyice, ”Tarihi Mezarlar ve
Mezarl›klara Dair Notlar, s.
497-504; ‹smail Hakk› el Üskü-
dari, Merakid-i Mutebere-i
Üsküdar- Ünlülerin Mezarlar›,
(haz. Bedi N. fiehsuvaro¤lu,
‹stanbul 1976, s. 7-8; Hikmet
Turhan Da¤l›o¤lu, “Mezar
Folkloru”, I. Uluslar aras› Türk
Folklor Kongresi Bildirileri,
Ankara 1976, III, 35-36; 

8Düstur, Tertip III, C. 8, s.
664. 1930 y›l›nda ç›kar›lan 1580
say›l› bir kanunla mezarl›klar
belediyelere devredildi (Hikmet
Turhan, “‹stanbul Mezarlar›”,
Yeni Türk Mecmuas›, 23-24,
(1934), I, 1538. Bu düzenleme
tahribat› h›zland›rd›. Bu çarp›c›
bir örnek ise belediye
taraf›ndan mezar tafllar›n›n bir
mermer atölyesine sat›ld›¤›na
dair resmi evrak›n kay›tlara
geçmesidir (Eyice, ”Tarihi
Mezarlar ve Mezarl›klara Dair
Notlar”, s. 529.

9Bu tahribattan önceki
devre ait olup müellifi ve telif
tarihi bilinmeyen ‹stanbul tür-
belerini, mevkilerini ve mevcut
durumlar›n› gösteren,
Osmanl›ca elyazmas› bir eser
için bkz. A. Nezih Galitekin-
‹lhami Yurdakul, “‹stanbul
Türbeleri”, ‹stanbul
Araflt›rmalar›”, ‹stanbul 1997,
s. 91-146.
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zarl›klar›n tahribi sadece Türkiye Cum-
huriyeti devrinin bir zihniyet dönüflü-
münün de¤il, halefi oldu¤u Osmanl›
döneminin hususi olarak da klasik son-
ras› yeniden yap›lanma devrinin ortak
ürünüdür.

Ahmed Lütfi Efendi’nin ‹stanbul ve
Bilad-› Selase’deki mezarl›klar›n iyi bir
idareye kavuflturulmas›, muhafaza ve
bak›mlar› için teklif etti¤i önerileri
özetle flöyledir;

1. ‹stanbul ve Bilad-› Selase’de bu-
lunan tarihî mezarl›klar›n iyi bir flekilde
idaresi için merkezi bir idare kurulma-
s› ve bunun kazalarda flubelerinin bu-
lunmas›

2. Kabristanlar›n çevre duvarlar›n›n
tamir ve inflas› 

3. Kabristanlar›n girifl-ç›k›fl kap›la-
r›n›n bulunmas›

4. Kabristanlar›n iç yollar›n›n dü-
zenlenmesi ve yol kenarlar›n›n gül fi-
danlar› gibi münasip a¤açlarla bezen-
mesi 

5. Kabristanlarda y›k›lan mezar tafl-
lar›n›n düzeltilmesi 

6. Kabristanlar›n güvenli¤i ve ko-
runmas› için girifl kap›lar›na kap›c›
atanmas›

7. Kabristanlar›n temizlik ve güzel-
lefltirilmesi için bahç›van atanmas›

8. Finansman giderlerinin ise ‹stan-
bul’da yaflayan Müslümanlardan topla-
nacak cüzi bir mebla¤ ile oluflturulacak
bir sand›k taraf›ndan karfl›lanmas›

Ahmed Lütfi Efendi’nin lahiyas›nda
ifade etti¤i ve bizim de burada özetle
sayd›¤›m›z önerileri hayata geçirilmifl
olsayd› mezarl›klar›m›z bu gün bu hal-
de olmazd›. Aradan yaklafl›k yüz y›l
geçmesine ve tarihî mezar ve mezar-
l›klar büyük ölçüde tahrip edilmesine
karfl›l›k hala geç kal›nm›fl say›lmaz.
Çünkü birer sanat eseri olan türbeler
ve mezar tafllar› ile adete birer aç›k ha-
va müzesi niteli¤inde bulunan hazirele-
rimiz tamamen yok edilememifltir. 

Bu yüzden ‹stanbul’un tarihî hazire
ve mezarl›klar›n›n çevre duvarlar›n›n
yap›lmas›, mezarlara zarar vermeye-
cek teknik donan›m sa¤lanarak mezar-
lara zarar veren bu a¤açlar›n kesilme-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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si veya zarar gören mezar tafllar›n›n
uygun flekilde nakilleri de eklen-
melidir.10 Ayr›ca y›k›lan mezar tafllar›-
n›n düzeltilmesi, her bir hazirede bulu-
nan mezarlar›n birer katalo¤unun ha-
z›rlanmas›, hazire ve mazarl›klar›n
mezarlara zarar vermeyecek bitkilerle
süslenmesi, tarihî hazirelere yeni de-
finler yap›lmamas›, gerekli olanlar›na

mutlaka birer bekçi ve bahç›van atan-
mas› ve mezarl›klarla ilgili uzman bir
ekip taraf›ndan belli aral›klarla teftifl-
lerin yap›lmas› ve haz›rlanan raporla-
r›n b›kmadan gerekli mercilere iletil-
mesi bu tarihî eserlerin korunmas› ba-
k›m›ndan zorunludur.11 2010 y›l› için ‹s-
tanbul’un kültür baflkenti seçilmesini
türbe ve hazirelerin de  tanzimi bak›-
m›ndan önemli bir f›rsatt›r. Hiç kimse-
nin sorumluluktan kaçmaya ve maze-
ret beyan etmeye hakk› yoktur. Yapt›¤›-
m›zdan daha fazlas›n› yapmaya ve üret-
meye mecburuz. Çünkü tarih yapt›kla-
r›m›z ve yapmad›klar›mla bizi de yarg›-
layacakt›r .

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

10Bunun en bariz örne¤i
ise Eyüp Karakolunun
karfl›s›nda Ferhat Pafla
Türbesi’nde bulunan genifl
gövdeli bir a¤ac›n yaklafl›k on
tarihî mezar› tahrip ediyor
olmas›d›r. Bu konuda çok
say›da örnek vard›r.

11Prof. Dr. Örcün Bariflta
ve Prof. Dr. Gönül Cantay’›n
yapt›klar› çal›flmalar net-
icesinde Eyüp’te kurtar›lan
hazire örne¤inin di¤er
hazirelere de uygulanmas›
zaruridir. Alman Arkeoloji
Enstitütüsü, Frans›z Anadolu
Araflt›rmalar› Enstitüsü ve
Frans›z Bilimsel Araflt›rma
Merkezi taraf›ndan Osmanl›
mezar tafl› kitabelerinin
okunup arflivlenmesi ve
de¤erlendirilmesi çal›flmalar›n›
da takdirle anmak gerekir.
Yap›lan çal›flmalarla ilgili bir
de¤erlendirme için bakz. Jean-
Lou›s Bacque-Grammont,
Hans-Peter Laqueur, N›colas
Vat›n, “Tarihsel Kaynak Olarak
Osmanl› Mezarl›klar›”, Erdem,
(1990), VI-16, 197-214. 
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EYÜP VAKIF

AB‹DELER‹NDEN TÜRK

VAKIF HAT SANATLARI

MÜZES‹NE GET‹R‹LEN

ESERLER

Dr. Zübeyde Cihan Özsay›ner

‹stanbul Süleymaniye’de do¤du.
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ‹slam Sanat› Tarihi Bölümü’nden mezun

oldu. Ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt›. 1983 y›l›ndan beri Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktad›r.
Bir çok milli ve uluslararas› kongrelere kat›lm›flt›r. Antik Dekor, Art Dekor, ‹lgi, Antika,

Sanat Tarihi Araflt›rmalar›, Vak›flar Kültür ve Sanat Dergilerinde makaleleri
yay›nlanm›flt›r. “Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müsesi’nde Bulunan Bezemeli Kur’an-›

Kerimler” isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)
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Son zamanlarda artan eski eser h›rs›z-

l›klar›ndan dolay›, ‹stanbul ili içinde ve

d›fl›nda ( Bursa, Konya, Beyflehir, Aksa-

ray vs.) bulunan tarihi de¤ere haiz, mü-

zelik tafl›n›r Vak›f eserleri, sanat tarih-

çilerinden oluflan komisyon marifeti

ile, emniyet  tedbirleri alt›nda, foto¤-

rafl› Eski Eser Envanter Fiflleri yap›la-

rak , 1974 tarih ve 14931 say›l› Resmi

Gazetenin, Mazbut ve Mülhak Vak›f Ca-

mi ve Mescitlerdeki Teberrükat Eflyas›

Hakk›ndaki Teberrükat Yönetmeli¤i ‘

nin 23. maddesinde yer alan : Vak›flar

Genel Müdürlü¤ünce lüzumlu görülen

tarihi ve bedii de¤eri haiz eflya, vak›flar

müzesine konulmak amac›yla, bulun-

du¤u cami veya mescitten, yerine vak-

f›n flart› ve gayesi göz önünde bulundu-

rularak, yenisi koyulmak sureti ile, ilgi-

li Müftülü¤ün bilgisi dahilinde al›nabilir

hükmü çerçevesinde , bulunduklar› ya-

p›lardan ( cami, türbelerden ) Vak›flar

Genel Müdürlü¤üne ba¤l›, ‹stanbul’da

bulunan Vak›f Müzelerine ( Hal›, Türk

‹nflaat ve Sanat Eserleri, Türk Vak›f Hat

Sanatlar› Müzeleri ) intikal ettirilerek,

teflhir edilmektedir.

Bu araflt›rmada, ‹stanbul Bayezit

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Mü-

dürlü¤ünde bulunan, Eyüp Camisi,

Eyüp Sultan, Zal Mahmud Pafla, fiah

Sultan Türbelerine Vakfedilmifl, 6 adet

yazma Kuran-› Kerim, 1 adet Kuran-›

Kerim Cüzü ile, 1 adet hat levhas›, sa-

nat tarihi disiplini içinde tan›t›lmaya ça-

l›fl›lacakt›r.

1. Hat Levhas›
Envanter numaras› 496 olan, 407x

105 cm ebad›ndaki hat levhas›, !9. yüz-

y›lda Sultan Mahmut II ( 1785- 1839 )

taraf›ndan, koyu yeflil renkli tahta ze-

mine sar› yald›z ile, celi sülüs hat kul-

lan›larak, malakari tekni¤inde yaz›lm›fl

olup, Her yönü ile Allah bize kafidir.

Vekillerinde en iyisidir. ‹lah olarak

ilahlar›n en iyisidir. Ve yard›m edicile-

rin en güzelidir anlam›n› içermektedir. 

Sol altta istifli olarak Sultan Mah-

mud II. nin imzas› görülmektedir.

Yaz›n›n etraf›nda sar› yald›z çerçeve

bulunur.Bunun d›fl›nda da zikzaklar›n

alt›ndan ve üstünden geçen, yaprakl›

k›vr›ml› dallar›n oluflturdu¤u bir bordür

yer almaktad›r.

Eser Eyüp Sultan Camisinden geti-

rilmifltir.1

2. Kuran-› Kerim Cüzü
1. Envanter numaras› 692 olan,

24,5x 17x 1 cm ebad›ndaki, flemseli ve

salbekli, viflneçürü¤ü renkli deri ciltli,

Kuran-› Kerim Cüzü 16. yüzy›la  aittir.

Fatiha sayfas›nda, sure ismi, alt›n ze-

minli kartufl formundaki alan üzerine

beyaz mürekkep ile yaz›lm›flt›r. Bunun

d›fl›ndaki k›s›mlarda, lacivert zemin

üzerine alt›n ile, k›vr›ml› dallardan 

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Zübeyde Cihan
ÖZSAYINER, Hattat Osmanl›
Padiflah› II. Sultan Mahmut ’’,   
Vak›flar, ‹st.1984, s: 65.

496 Hat levhas›
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692 Servlevha sayfas›

692 Süre bafl›

692 Sayfa düzeni 692 Vak›f sayfas› 

692 Fatiha sayfas› 

692 Kuran-› Kerim Cüzü
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ç›kan, hatayi ve yaprak motiflerinden

oluflan bitkisel bezeme yer almaktad›r.

Ayn› tezhip, alt k›s›mda aynen tekrar-

lanm›flt›r. Alt, üst ve yan da bulunan te-

pelikler de ayn› üslupta bezenmifltir.

Bu bölümün etraf›nda, lacivert renkli

t›¤lar yer almaktad›r.

Fatiha sayfas›nda 6 sat›r, di¤er say-

falarda 9 sat›r halinde yaz›lan nesih ya-

z›lar›n,  Allah, (C.C) lafz› geçen k›s›mlar

alt›n mürekkep ile yaz›lm›flt›r. Durak-

lar, serlevha sayfas›nda 5 dilimli alt›n

çiçek,  di¤er sayfalarda ise, daha sade

alt›n daire formundad›r.Yaz›lar›n etraf›

alt›n ve siyah cetvel ile çevrilmifltir.

Cetvel d›fl›nda alt›n ile afler isimleri

yer almaktad›r.

Kuran-› Kerim Cüzü,  ‹brahim Hem-

zevi’ nin o¤lu Muhammed taraf›ndan

Eba Eyyup el Ensari Türbesine vakfe-

dilmifltir.

3. Kuran-› Kerimler
1. Envanter numaras› 707 olan, 41x

27x 8 cm ebad›ndaki, flemseli ve sal-

bekli, viflneçürü¤ü renkli deri ciltli Ku-

ran-› Kerim, 16. yüzy›la ait olup, reyha-

ni hat ile yaz›lm›flt›r.

Serlevha sayfas›nda sure isimleri,

alt›n zeminli kartufl formunda alanlar

üzerine,  beyaz mürekkep ile yaz›lm›fl-

t›r. Bu form, alt k›s›mda aynen tekrar-

lanm›flt›r. 

Ayn› sayfada, 7 sat›rl›k reyhani hat-

lar›n aras›nda alt›n ile, daire formunda

duraklar bulunmaktad›r. Yaz›lar›n sa¤

ve solunda ise, alt›n zemin üzerinde

k›rm›z› ile, bitkisel motiflerin yer ald›¤›

5 dilimli rozet ile, lacivert zemin üze-

rinde alt›n ile, bitkisel motiflerin bulun-

du¤u kartufllar yerlefltirilmifltir . Yaz›-

n›n etraf›nda, alt›n ve lacivert rengin

hakim oldu¤u t›¤lar vard›r.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

707 Kuran-› Kerim

707 Serlevha sayfas› 
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Serlevha sayfas›n›n d›fl›nda, sure

isimleri k›rm›z› mürekkep ile yaz›lm›fl-

t›r. 11  sat›rl› sayfadaki duraklar, k›rm›-

z› renkte, üç veya tek nokta olarak dü-

zenlenmifltir. Yaz›n›n etraf›nda k›rm›z›

ince cetvel yer almaktad›r.

Son k›s›mda,  Abdülmennan o¤lu

Mustafa Kethüda taraf›ndan  Eyüp te

fiah Sultan ve Zal Mahmud Pafla Tür-

besine vakfedildi¤ine dair, Vak›f kayd›

bulunmaktad›r.

2. Envanter numaras› 712 olan,

34,5x 25x 8,5 cm ebad›ndaki, bordo

renkli salbek bezemeli, deri ciltli Ku-

ran-› Kerim, 14. yüzy›la ait olup, nesih

hatl›d›r. Serlevha sayfas›nda sure isim-

leri, lacivert zeminli kartufl formunda

alanlar üzerinde, alt›n tahrirli  beyaz

mürekkep kullan›larak yaz›lm›flt›r.  Ze-

minde, alt›n ile boyanm›fl, bitkisel be-

zemeler yer almaktad›r. Bu k›sm›n sa¤

ve solunda, lacivert zemin üzerinde, al-

t›n bezemeli iki rozet yerlefltirilmifltir.

Bu düzen alt k›s›mda aynen tekrarlan-

m›flt›r.

Befl sat›r halinde yaz›lan nesih hat-

lar›n, aras›nda olmas› gereken, alt›n ile

çiçek formunda düzenlenmifl duraklar,

sat›r›n üstlerinde yer almaktad›r. Yaz›-

n›n sa¤ ve solunda, alt›n ve lacivert

rengin hakim oldu¤u bezemeli cetvel-

ler bulunmaktad›r. Cetvelin sa¤›nda,

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

712 

712 Kuran-› Kerim

707 Kuran-› Kerim cildi
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alt›n ve lacivert rengin kullan›ld›¤›, te-

pelik motifi yer almaktad›r. Tepeli¤in

alt ve üstünde, ayn› tarzda bezenmifl

rozetler bulunmaktad›r.

Sayfan›n en üstünde Vakf Mustafa

Kethüda yaz›l›d›r.

Serlevha sayfas›n›n d›fl›ndaki cet-

velsiz sayfalarda, sure isimleri, k›rm›z›

mürekkep ile yaz›lm›flt›r. Duraklar, 11

sat›rl› nesih hatlar›n aras›nda, k›rm›z›

ile üç nokta fleklinde düzenlenmifltir.

Nas suresinin alt›nda, lacivert ze-

min üzerine, etraf› alt›n tahrirli beyaz

mürekkep ile yaz›lm›fl, 3 sat›rl›k Arap-

ça hatlar›n yer ald›¤›, rozet fleklinde bir

bezeme bulunmaktad›r. Yaz›n›n d›fl›nda

kalan bu k›s›m, lacivert zemin üzerine

alt›n ile boyanm›fl, bitkisel motifler ile

doldurulmufltur.

Kuran-› Kerim, Mustafa Kethüda ta-

raf›ndan Zal Mahmut Pafla Türbesine

vakfedilmifltir.

3. Envanter numaras› 1322 olan, 22x

15x 4 cm ebad›ndaki, kahverengi renk-

li deri ciltli Kuran-› Kerim, nesih hat ile

yaz›lm›flt›r.

Fatiha sayfas› orijinal olmay›p, son-

radan ilave edilmifltir. Bakara sayfas›, 8

sat›r halinde yaz›lm›fl olup, duraklar

k›rm›z› nokta formunda düzenlenmifl-

tir. Yaz›n›n etraf›n›, üç adet,  ince k›rm›-

z› beflgen  cetvel çevirmektedir. 

Di¤er sayfalarda, 13 sat›r halinde

yaz›lan nesih yaz›lar›n aralar›nda, k›r-

m›z› nokta fleklindeki duraklar›n tek-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1322 Kuran-› Kerim’in vak›f sayfas› 

1322 Kuran-› Kerim serlevha yaz›s›

1322 Kuran-› Kerim
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rarland›¤› görülmektedir. Sure isimle-

rinde ve yaz›n›n etraf›n› çeviren cetvel-

lerde de k›rm›z› renk kullan›lm›flt›r.

Kuran-› Kerim, Eyüp Sultan Cami-

sinde okunmak üzere, Rumi 1331 se-

nesinde, Rusçuk’lu Gülli Han›m tara-

f›ndan vakfedilmifltir.

4. Envanter numaras› 1154 olan, 20x

13x 4,5 cm ebad›ndaki,  köflebentli,

flemseli, kahverengi meflin ciltli, Ku-

ran-› Kerim,  Hasan bin Osman Tuzlavi

taraf›ndan, Hicri 1239 tarihinde, nesih

hat ile yaz›lm›flt›r.

Fatiha sayfas›ndaki nesih yaz›lar, 7

sat›rl› olup, duraklar koyu yeflil renkli-

dir. Tezhipler geç devir özelli¤i tafl›-

maktad›r.

Di¤er sayfalarda, 15 sat›r halinde

yaz›lan nesih yaz›lar›n aralar›nda, k›r-

m›z› nokta fleklindeki duraklar bulun-

maktad›r. Süre isimleri,  k›rm›z› mü-

rekkep ile yaz›lm›flt›r. Yaz›n›n etraf›n-

da, ince k›rm›z› renkli cetvel yer al-

maktad›r.

Kuran-› Kerim, Refika Han›m tara-

f›ndan, 12 Rebiülevvel 1338 tarihinde

Eyüp Sultan Camisine vakfe dilmifltir.

5. Envanter numaras› 898 olan,

30x 20x  5 cm ebad›ndaki, flemseli me-

flin ciltli Kuran-› Kerim nesih hat ile ya-

z›lm›flt›r. 

Bezemesiz olan serlevha sayfas›ndaki

nesih yaz›lar, 7 sat›rl› olup, durak kul-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

898 Kuran-› Kerim

1154 Kuran-› Kerim serlevha sayfas› 

1154 Kuran-› Kerim
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lan›lmam›flt›r. Yaz›lar›n etraf›n›,  k›rm›-

z› renkte cetvel çevirmektedir.

Di¤er sayfalarda, 13 sat›r halinde

yaz›lan nesih yaz›lar›n aralar›nda, k›r-

m›z› nokta fleklindeki duraklar bulun-

maktad›r. Süre isimleri k›rm›z› mürek-

kep ile yaz›lm›flt›r. Yaz›n›n etraf›nda, in-

ce k›rm›z› renkli cetvel yer almaktad›r.

Kuran-› Kerim, Cemile Han›m tara-

f›ndan, 11 A¤ustos 1344 tarihinde Eyüp

Sultan Camisine vakfedilmifltir.

6. Envanter numaras› 722 olan, 41x

29x 6 cm ebad›ndaki, ciltsiz Kuran-›

Kerim nesih hat ile,  Hasan Hayri tara-

f›ndan, muhtemelen XV. yüzy›lda yaz›l-

m›flt›r.

Serlevha sayfas›nda sure ismi lacivert

zemine beyaz mürekkep ile yaz›l›p, et-

raf› alt›n ile tahrirlenmifltir. 

Sure bafll›klar› farkl› flekilde bezenmifl

olan di¤er sayfalarda, 15 sat›r halinde

yaz›lan nesih yaz›lar›n aralar›nda, alt›n

ile rozet fleklinde yap›lm›fl duraklar bu-

lunmaktad›r.

Kuran-› Kerim, Mustafa Kethüda tara-

f›ndan, Zal Mahmud Pafla Türbesine

vakfedilmifltir. Vak›f tarihi bilinmekte-

dir.2

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesinde

ayn› Vak›f taraf›ndan vakfedilen bir Ku-

ran-› Kerim daha bulunmaktad›r.3

Görülüyor ki, Osmanl› da mimari

eserleri ( selatin camileri, Sultan ve ri-

cal türbeleri ) vakfeden atalar›m›z, bu

eserlerin içinde okunmak üzere, yazma

Kuran-› Kerimler, Cüzler ve hat levha-

lar›n› da vakfetmeyi ihmal etmemifller-

dir.

Bu vak›f yazma eserleri yazan, tez-

hipleyen, ciltleyen, vakfeden, vak›f ru-

huna sahip de¤erli sanatç› ve vak›flar›

rahmet ve sayg› ile an›yorum. Ruhlar›

flad olsun, nur içinde yats›nlar. Onlara

lay›k bir nesil olmak için, ayn› ruhla,

çok çal›flmam›z gerekti¤ine inan›yo-

rum.

Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER  

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürü

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

2Zübeyde Cihan
ÖZSAYINER, Türk Vak›f Hat
Sanatlar› Müzesinde Bulunan
Tezhipli Kur’ an- › Kerimler,
Ankara 1999, sayfa:51- 52.

3 A.g.e, sayfa: 10

722 Kuran-› Kerim
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Bir toplumun en önde gelen temel
dinamiklerinin bafl›nda kültürel ö¤eler
hiç flüphesiz ki önemli bir mevkiye sa-
hiptirler. Osmanl›-Türk flehirlerinin
kendilerine has muhtevaya sahip bir
flehir kimlikleri vard›r. Toplumun bir-
likte yaflay›p birlikte a¤layan, birlikte
gülen toplum fertleri, kaderlerini ve ta-
salar›n› birlikte paylaflman›n sevinciyle
varl›klar›n› ortaya koymaktad›rlar. 

Osmanl› Türk toplumunun önemli
kültürel ö¤esine sahip kentlerinden bi-
risi olan Eyüp flehri XVIII. Yüzy›ldan iti-
baren gözlemlenen h›zl› ve köklü de¤i-
flim süreci içerisindeki kentlerin yaflam
yap›s›na kendisini uydurmufltur. Bu
h›zl› de¤iflim süreci 

Toplumun tüm katmanlar›ndaki in-
san unsurlar›n› derinden etkileyen bir
yaflam unsuruna ve dinami¤ine sahip-
tir. Siyasi, ticari, sosyal, ekonomik, kül-
türel, vb. alanlarda köklü de¤iflimler
toplumsal yaflamdaki etkilenme ve de-
¤iflim süreci bu ba¤lamda toplumsal
yap›y› da h›zl› bir  biçimde de¤ifltirmifl-
tir. Çok çeflitli de¤iflim süreçleri top-
lumsal yap›n›n çok çeflitli boyutlar›n›
etki alan› içerisine alm›flt›r. Bu ba¤-
lamda Anadolu’nun bütününde görülen
Osmanl› devletinin gerileme sürecinde
yaflanan olumsuzluklar›n, ‹stanbul’un
tarihi mekanlar›ndan olan Eyüp’te de
yafland›¤›n› tespit etmekteyiz. Savafllar
ve ard› arkas›na tükenmek bilmeyen bu
sosyal olgunun yaflanmas›ndan do¤an
s›k›nt›lar bütün mekanlar› etkiledi¤i gi-
bi Eyüp’üde etkilemifl bulunmaktayd›. 

Toplumlar›n yaflam›nda ve kültürel
yap›lanmas›nda önemli etkenlere sahip
olan baz› do¤al afetlerin toplumsal an-
lamda önemli sonuçlar do¤urdu¤u kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. XIX. Yüzy›l ‹stan-
bul’unun önemli do¤al afetlerinden bi-
risi olan 1894 y›l›ndaki büyük deprem,
pek çok aç›dan önemlilidir.

‹stanbul’da 1894 depremi tüm yer-
leflim birimlerinde büyük bir y›k›ma ne-
den oldu¤u gibi Eyüp’te de bu anlamda
y›k›mla sonuçlanan neticeler ortaya ç›-
kartm›flt›r.. Toplumda kültürel etkilefli-
min en önemli merkezi hüviyetindeki
Eyüp’ün bu anlamda flehir statüsünde
kutsal mekan olarak tafl›d›¤› önem mu-
vacehesinde Eyüp sultan caminin bu
deprem sonras›nda zarar gördü¤ü gö-
rülmektedir. Bu y›k›mdan sonra  kutsal
mekan,  temellerine kadar y›kt›r›lm›fl
ve yeniden infla edilmifl bulunulmakta-
d›r. Y›k›mla birlikte kültürel etkileflim
azalmakta, caminin yeniden infla edil-
mesiyle birlikte, Eyüp’ün sosyal hayat›-
n›n çok renkli olarak geçti¤i ve flahs›
nev’ine münhas›r bir yap›lanma içeri-
sinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

T›pk› günümüz flartlar›nda oldu¤u
gibi, önemli günlerde Eyüp Sultan’›n
önemli bir ziyaretgah olman›n ötesinde
toplumun de¤er verdi¤i inanç sistemi
içerisinde önemli bir yere sahip oldu-
¤unu görmekteyiz. Bütün sosyal etkin-
liklerin bu dini merkez çevresindeki ya-
p›lanma ile ba¤dafl›r flekilde cereyan
edildi¤i görülmektedir. Türk toplumsal
hayat›n›n bütün zengin içeri¤inin
Eyüp’te yafland›¤› gözlenmektedir.
Eyüp’ün bu anlamda sosyal hay›r ku-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

‹stanbul anıları.
S.Hakk› Eldem. Eyüp iskelesi, sf. 202
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rumlar›yla da donat›lm›fl oldu¤u kendi-
li¤inden anlafl›lacakt›r…

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bafl-
kentinde yaflamsal alan›n en önemli
merkezleri olarak görülen ve birkaç di-
ni hareketlenmenin etkin oldu¤u mer-
kezlerden birisi olan, Eyüp ve çevresi
ayn› zamanda mesire yeri olarak sosyal
katmanlar›n özel önem vererek de¤er-
lendirdikleri bir mekan hüviyetindedir

Esas›nda dikkatle bak›ld›¤›nda
Eyüp’ün Osmanl› siyasi tarihinde çok
önemli bir mevki oldu¤u ve flehrinde
buna paralel olarak bir geliflme çizgisi
gösterdi¤i kendili¤inden anlafl›lacakt›r.
Siyasi anlamda Osmanl› sultanlar›n›n
bu yerleflim birimine verdikleri önem
kendi siyasal gelecekleri aç›s›ndan da
büyük önem arz etmekteydi. K›l›ç ku-
flanma merasimlerinin Eyüp Sultan
türbesi çevresindeki dini eksende icra
edilmesi buras›n›n kutsall›¤›n› ve fleh-
rin büyümesindeki rolünü kendili¤in-
den ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamdan
bak›ld›¤›nda Eyüp Sultan›n tarîhi ve
kültürel yerleflim dokusunun ortaya
ç›kmas›n›n nedeni de kendili¤inden ay-
d›nlanm›fl olmaktad›r.

Osmanl› sultanlar›n›n kendi iktidar
mücadelelerini sa¤lamlaflt›rmak ve di-
ni otoriteyi buradan ald›klar› manevî
güçle betimlemeleri bu yerleflim biri-
minin bu ve bundan sonraki yaflant›s›n›

da etkin biçimde ortaya koyacak ve de-
¤ifltirecektir. Kültürel yaflam bu ba¤-
lamda buna özgü ortaya ç›kan geliflme
çizgisini takip ederek uygun bir seyir
takip ede gelecektir. Bir ba¤lamda
Eyüp tam anlam›yla bir kültürel cazibe
merkezidir. 

Eyüp kültürel yap›lanmas›nda
önemli bir yere sahip olan mahalleler
XIX. Yüzy›l itibariyle flu mahalle yerlefli-
mi birimlerinden oluflmaktayd›. 

fiah sultan
Ali Pafla-y› Cedit
fiah Sultan
Defterdar Kara Süleyman Çelebi
Kas›m Çavufl
Emir Buhari
Ülice Çavufl
Süleyman Subafl›
Zeynep Hatun
‹slam Bey
Aflç›bafl›
Niflanc› Atik Mustafa Pafla
K›z›l Mescid
Baba Haydar
Cami-i Kebir
Dere ya da Nazperver
Servi
Cezeri Kas›m Pafla
Topçular
Silahi Mehmed Bey
Defterdar Mahmud Efendi
Takyeci
Dü¤meciler
Mehmed Bey
Zal Mahmud Pafla

Yine XIX. Yüzy›lda Eyüp(Sofular) ma-
hallelerini görecek olursak, bunlar;

Cebecibafl›
Otakç›bafl›

XIX. Yüzy›l sonlar›nda Eyüp bölge-
sinde 28 mahalle olup, bunlardan 22
tanesi Eyüp’te, dört tanesi Çömlek-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A
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çi’lerde ve iki tanesi Sofular’dad›r.
Eyüp semtinde, XVIII. Yüzy›la ait fier’iy-
ye Sicillerinde yer alan mahalleler ade-
di  ise 15 tanedir. Mahalle say›s›n›n bu
ba¤lamda bir önceki yüzy›la göre art›fl
gösterdi¤i görülmektedir.  XIX. Yüzy›l›n
ilk yar›s›nda Osmanl› Sultan› II. Mah-
mut taraf›ndan Eyüp s›rtlar›nda Rami
Çiftli¤i’nde infla ettirilen Rami K›fllas›
yeni bir yerleflim biriminin bu merkez
çevresinde odaklanmas›n›n bafllang›c›
olmufltur. Daha sonra ise, Osmanl›
Sultan› II. Abdülhamit döneminde dev-
let erkan›n›n bu m›nt›kada yerlefltiril-
mesi ile Rami tepelerinde bafllayan is-
kan, nihayetinde Balkan co¤rafyas›n-
daki geri çekiliflimize paralel olarak
1876 ile 1877 y›llar›nda Bulgaris-
tan’dan gelen göçmen Türklerin bu
s›rtlarda yerlefltirilmesi ile geliflmifltir.
Bu ba¤lamda, Rami, Yeni Mahalle ve
Rami Cuma mahalleleri XIX. Yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan sonra oluflmufl ma-
halleler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r-
lar. Bu yeni mahallelerin kurulmas›
neticesinde, kent kültürü ve yaflam bi-
çimi gelen göçmenlerin yaflam  biçim-
leri örnek al›narak geliflme göstermifl-
tir.

Kültürel yap›lanman›n ilk koflulu
mahalle ise bunun iç mekan› muhak-
kak ki aile içi yaflamd›r. XIX. Yüzy›l Eyüp
yerleflimi evlerinde Eyüp evlerinin ken-
di iç dünyas›na kapal› bir yap›lanma
içerisinde aile son derece içine kapan›k
bir konumdad›r. Kültürel ve sosyal fa-
aliyetler dar mekanlarda ancak, canl›
ve heyecan doludur. Aile içi yaflam aile
fertlerinin kadar ve tasada birlikteli¤iy-
le adeta iç içe girmifltir. Evlerde çok çe-
flitli sohbetler yap›lmakta, çocuklar için
farkl› türden sosyal pro¤ramlar icra
edilmektedir. ‹stanbul fler‘iyye sicille-
rindeki verilere göre, emlak olarak
al›p-sat›lan evlerin özellikleri fler’iyye

sicillerinde s›ralanmaktad›r. Ortak ya-
flam alan› olan ev mekan› mekansal ya-
flam biçimin merkezi ise avlu ve sokak
kap›s› kavramlar› bu yap›lanman›n te-
mel unsurlar›d›r.  Bu yap›lanma içeri-
sinde klasik Türk evi tipinin yap›lanma
biçimini ve bunun sosyo-kültürel haya-
ta yans›mas›n› görmek mümkün olabil-
mektedir. Bu türden bir yap›lanma kar-
fl›l›kl› olarak komfluluk iliflkilerini ge-
lifltirdi¤i gibi Türk-‹slam yap›s›ndan ge-
len kaynaklanmayla mahremiyeti de
içerisinde bar›nd›rm›fl bulunmaktad›r.
Buradaki avlu mekan olarak, adeta
Türk evinin d›flar›ya aç›l›m›nda önemli
bir fonksiyonellik oluflturdu¤u gibi, ha-
neyi d›flar›dan denetleyen unsurlardan
uzaklaflt›rm›fl olmaktad›r. 
Eyüp kültürel yaflam›nda Müslimler ile
gayr-i Müslimler aras›ndaki hukuksal
ifllemlerde yo¤un biçimde Osmanl›
fler’i aile hukukunun tercih edildi¤i gö-
ze çarpmaktad›r. 
Eyüp ailesinde klasik Osmanl› ailesinde
görülen yap›lanma biçimine rastlan-
maktad›r. Ve bu yap›lanma sonras›nda
ortaya ç›karak mahkemeye intikal eden
hukuksal olaylardan ve bunlar›n mah-
kemeye intikal eden davalar›ndan an-
lafl›ld›¤›na göre sadece müslim aileler
de¤il ayn› zamanda gayr-i müslim aile-
lerde hukuksal sorunlar›n çözümünde
Osmanl› aile hukukunu ve fler‘i mahke-
meyi tercih etmektedirler. Esas›nda bu
durum sadece ‹stanbul mahkemeleriy-
le  ilgili s›n›rl› olmay›p bütünüyle Ana-
dolu’daki di¤er flehirlerde de çok yay-
g›n olarak karfl›lafl›lan hukuki bir sü-
reçtir. Eyüp’ün zaten Osmanl› idari tefl-
kilat›nda önem atfedilen bir merkez
hüviyetinde olmas› onun bu durumunu
oldukça önemli k›lmaktayd›. 
Osmanl› Saray›n›n yönetimsel ifllevinin
tarihi surlar d›fl›nda Befliktafl-Y›ld›z’da
ve Befliktafl sahilinde yerleflmesi bir-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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çok ifllev alan›n›n yer seçiminde ve
flehrin tarihi kentin parçalar› aras›nda
kurulan iliflkiler sisteminde en önemli
paya sahiptir. Gayrimüslim nüfusun
kesif olarak ikamet etti¤i, Galata-Pe-
ra’n›n Suriçi’ne yeni mekanlarla ba¤-
lanmas›, Galata-Pera’da gayrimüslim
ülkelerin elçiliklerinin çevresinde yeni
bir kent merkezi hüviyeti geliflmesi ve
bu ba¤lamda yeni yerleflim iskan böl-
gelerinin Beyo¤lu’na ve Bo¤az k›y›lar›-
na yönelmesi kentin tarihi kimli¤inin
yeni merkezi hüviyetini de etkilemifl
bulunmaktayd›.
Kent kimli¤i ve kültürel yaflam› yeni ya-
p›lanmalardan ve kentin sosyal yap›s›-
n›n yeni oluflumlar›ndan yo¤un biçimde
etkilenmekteydi.

XVIII. yüzy›lda bafllayan yenileflme
hareketleri ve onu takiben, 1834 y›l›nda
Mustafa Reflit Pafla taraf›ndan ilan edi-
len Tanzimat Ferman› yapt›¤› at›l›mlar-
la,  bilimde, sanatta ilerleyen, sömür-
geleflme ve sanayileflme ile sermaye
birikimi sa¤lay›p tüm dünyada zengin-
leflen ve bunu tüm dünyada hissettiren
Bat› ülkelerinin ve kültürlerinin etkile-
rinin Osmanl› ülkesinde de yaflanmaya
bafllanmas› neticesinde ‹stanbul’un

kültürel biçimlenmesini de
önemli ölçüde yönlendir-
mifltir

Pek çok alanda oldu¤u
gibi, yeni al›flkanl›klar ve
kültürel yap›laflmada bat›
ülkeleri yoluyla ülkemizin
bat›s›ndan girmifltir. Özel-
likle, yeni ekonomik eylem-
lerde rol alan gayrimüslim
nüfusun Haliç’in kuzeyine
tafl›nmas›, Anadolu yaka-
s›’nda k›y›larda ve Avrupa
Yakas›’nda Eyüp’ün bat›s›n-
da ortaya ç›kan  yeni askeri
amaçl› k›fllalar, kentin fark-

l› ifllev alanlar›n›n belirginleflmesini
beraberinde getirmifl, ayn› zamanda bu
farkl› ifllev alanlar› aras›nda araçl› ula-
fl›m sistemleri ve ulafl›m hatlar›n›n ku-
rulmas›na gereksinme do¤mufltur.

XIX. yüzy›l dünyas›nda sosyo-kültü-
rel yaflam mekan› olarak baz› tasvirler-
de Eyüp yerleflimi tasvir edilmifltir.
Eyüp Sultan’a ulaflmak için takip edil-
mesi gereken en k›sa yolun Ayvansaray
kap›s›nda bafllad›¤›, bu yol üzerinde bir
s›ra mezarl›k ve civardaki çiçek bahçe-
lerinde yetifltirilen çiçeklerin sat›ld›¤›
Gül Pazar› ile karfl›lafl›ld›¤›, daha sonra
dikkati çeken ilk yap›n›n fiah Sultan
Türbesi oldu¤u, onun hemen karfl›s›n-
da Esma Sultan’›n Metruk Saray›’n›n
yer ald›¤›, daha ilerde büyük ulema
fleyh ve devlet ricalinin yatt›¤› bak›ms›z,
yar› harap bir çok mezar›n bulundu¤u
anlafl›lmaktad›r.

1880 y›l›nda ünlü Frans›z Pierre Lo-
ti ad›na Haliç ve çevresinin manzaras›-
na bakan bir tepede kurulan kahve
Eyüp’ün yabanc›lar taraf›ndan tan›n-
mas› ve ziyaret edilmesinde farkl› bir
yer edinmifltir. Bu kahve kültürü
Eyüp’ün yaflam›nda hiç kuflkusuz
önemli ve derin izler b›rakm›flt›r. Türk
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kültür unsurlar›n›n Pierre Loti arac›l›-
¤›yla tan›nmas›na vesile oldu¤u unutul-
mamal›d›r. 

Bu dönemde Eyüp ile ilgili as›l gelifl-
me yak›n çevresinde ortaya ç›km›flt›r.
Sultan II. Mahmut’un orduyu yenileme
çal›flmalar› s›ras›nda kurulan Rami
K›fllas› (1829) ile Balkan Savafllar› ne-
deniyle buradan gelen göçmenlerin
yerleflti¤i Tafll›tarla, sonraki geliflme-
lerin ilgi merkezlerini oluflturmufltur. 

Sirkeci’ye ilk demiryolu tafl›mac›l›-
¤›n›n ve dolay›s›yla demiryolunun geti-
rilmesi, Silahtara¤a’da ülkenin ilk
elektrik enerji santralinin kurulmas›,
yine Feshane, ‹plikhane, Defderdar
Yünlü Fabrikas› ve di¤er sanayi ve de-
polama yap›lar›n›n bir merkez etraf›n-
da yo¤unlaflmas› Kas›mpafla, Hasköy
ve Eyüp’te sanayi çal›flanlar›n›n yerlefl-
me dokusunu ortaya ç›karm›flt›r. ‹stan-
bul’un eski hayat›nda oldu¤u kadar,
bugün de önemli bir yer olan Haliç ve
Eyüp Sultan, semt olarak tafl›d›klar› ta-
rihi ve manevi de¤erler ölçüsünde, kut-
sal an›lar›yla, ‹stanbul turizminin oldu-
¤u kadar folklorunun da önemli konu-
lar›ndand›r. Eyüp Sultan, baflta Padifla-
ha ait Ça¤layan saray› olmak üzere,
Sultan Çiftlikleri, Köflkleri, Pafla Ko-
naklar› ile, ‹stanbul’un en gözde ve en
renkli bir semtiydi. fiehir ve flehir kül-
türü ile o flehirdeki sosyal ve ekonomik
yaflam kent kimli¤inin en önemli gös-
tergeleri olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›rlar. Do¤al olarak bu temel özellikle-
rinin yan›nda flehirler birde dini siluete
bürünmüfllerse bu kentleri daha da
baflka bir anlaml› k›lmaktad›r. Eyüp’ün
bu ba¤lamda tamamen bir Türk-‹slâm
kenti olarak ortaya ç›kmas› büyük
önem arzetmektedir.
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ESK‹ ‹STANBUL HAR‹TALARI:

EYÜP VE C‹VARI

Prof. Dr. Mahmut H. fiakiro¤lu 

‹stanbul do¤umlu olup bütün tahsilini bu flehirde tamamlad›.
Bir süre ö¤retmenlik yapt›ktan sonra, 1969 senesinin flubat ay›nda, Ankara üniver-

sitesi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde kariyere bafllad›. 1984 y›l›nda doçent,
1990 y›l›nda profesör oldu.

‹htisas sahas› XV. ve XVI. as›rlarda, Türk-‹talya iliflkileri olup kitap tan›tmalar›,
ayr›ca Türk tarihi ve kültürüne katk›da bulunan yerli ve yabanc›lar üzerine yapt›¤›

bio-biblio¤rofik çal›flmalar› vard›r. En son üzerinde çal›flt›¤› mevzu, tan›nm›fl bizan-
tolog Agostino Pertusi taraf›ndan kaleme al›nan ‹stanbul’un Fethinin Kaynaklar›

üzerine adl› eserin, ilavelerle Türkçeye nakledilmesidir. ‹talyan hükümeti 1988 sen-
esinde, Cavaliere madalyas› tavcih etmifltir.
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H a r i t a c › l › ¤ › n

ehemmiyeti ve insan

topluluklar› üzerin-

deki tesiri, tarihin ilk

devirlerinden beri

hissedilir, bundan

dolay› da Sümer’ler-

den bafllamak üzere

ortaya çok say›da

k›ymetli kal›nt›lar

ç›km›fl, insanlar›n

içinde yaflad›klar› or-

tama ve civara ver-

dikleri ehemmiyet ve

sonra da hangi taraf-

lara yönelmek iste-

diklerine dâir muh-

telif eserler ça¤lar

boyunca yarat›lm›fl,

ihtisas sahibi kifliler

kadar, tüccar, tar›m-

c›, yat›r›mc›lar her zaman bu miras›

kullanm›fl ve daha da ileri götürmüfl-

tür. Haritalar›n en baflta denizcilerin

ifline yarad›¤› akla gelir, bununda sebe-

bi, aç›k bir alana ç›kan insanlar›n ken-

dilerine yol gösterecek bir klavuz ya-

ratt›klar› araflt›r›c›lar taraf›ndan ortaya

konulmakda ve her zaman istifâde

edilmektedir. Böylece bilinmeyen veya

az bilinen arazilerin, topluluk ve kuru-

lufllar›n bulunmas› ve sonra da tan›n-

mas›, bunu uzant›s› olarak da insanlar

aras› flahsi temaslar›n ilerlemesi ka-

dar, flehirlerin ve devletlerin birbirle-

riyle olan temaslar›, tarih çal›flmalar›-

na kaynak teflkil eder. Kültür çal›flma-

lar› da bundan nasibini alm›flt›r ve her

bir estetik yap› yan›nda edebi ve bunun

ba¤lant›s› olan din mevzuuda bu çal›fl-

malar› tamamlar. Haritalarda, mühim

kaynaklar kadar tar›m alanlar› ve bun-

lar› muhafaza eden insanlar, bunlar›

müdafaa eden sa¤lam eserler ve dinî

varl›klar›n da iflâret edilmesi kaç›n›l-

maz kay›tlar aras›nda yerini al›r.

Mevzu olan harita üzerinde durmak

araflt›rmam›z›n hâricindedir. Fakat ‹s-

tanbul mevzu edildi¤i ve bâhusus da

Eyüb ve civâr› üzerinde durmak istedi-

¤imiz zaman gayemize baflka bir istika-

met verilir. 

‹stanbul haritalar› diye hususi bir

mevzu senelerden beri ele al›n›r, yara-

t›lanlar kadar bunlar› yapt›ranlar, mu-

hafaza edenler, hattâ bulunduklar› kü-

tüphaneler bile hakl› bir flöhret sahibi

olurlar. Bu tarz k›ymetli vedialar›n mu-

hâfazas› da, yarat›lma kadar de¤er ta-

fl›r, zira bir tek basit envanter de¤il fa-

kat bulunduklar› mahallere de bir fleref

bahfledilir. Haritalar aç›s›ndan da Top-

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Harita-1
Haritalar›nda ‹stanbul

Axa Oyak Sigorta 
sf.173
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kap› Saray› Müzesi hususi bir ehemmi-

yete sahibdir. Kütüphaneleri ve arflivin-

de muhafaza edilen ve as›rlar boyunca

tahribden uzak tutulub insanl›k hizme-

tinde arz edilen varl›klar, memleketi-

mizde oldu¤u kadar, d›fl ülkeler ve ilmi

çevrelerde de hak etti¤i yeri alm›fld›r.

Tek talihsizlik, katalo¤ çal›flmalar›n›n

geç bafllamas› ve bilinen eserlerin ba-

zan yanl›fl veya

eksik kodlanma-

s›, bir an için

araflt›r›c›lar› fla-

fl›rtm›fl ise de Pi-

ri Reis taraf›n-

dan yarat›lan

haritan›n ilim

â l e m i n e

arz›ndan sonra

birbirlerini takip

e d e n i l m î

ç a l › fl m a l a r ,

yaratan kadar bunu

müteâkip as›rlara

aktaran ve en

nihâyetinde ilim

âlemine tan›tanlar

için, bir iftihâr kay-

na¤› teflkil eder.

‹stanbul’un te-

sis ediliflinden sonra

geçirdi¤i safhalar ve

eflsiz kal›nt›n›n ta-

rihde oynad›¤› etki,

Bizans ‹mparatorlu-

¤u zaman›nda h›zl›

geliflir ve ortaya bol

say›da malzeme arz

edilmesi sonras›nda

29.5.1453 günü bir

Türk flehri hüviyetine

bürünüp de, k›sa bir

zaman sonra  baflflehir yap›lmas› yeni

bir Türk flehri karekterini de berâbe-

rinde getirdi. ‹lk Osmanl› kroniklerin-

den bafllay›p ve hatta devrin yabanc›

kaynaklar›na da geçen malûmâta göre,

Osmanl›lar yapt›klar› yat›r›mlar, ger-

çeklefltirdikleri sürgünler, yaratt›klar›

kal›c› eserler sâyesinde epey malze-

menin ortaya ç›kmas›na, devrin tariçi-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Harita-2
Haritalar›nda ‹stanbul

Axa Oyak Sigorta 
sf.174

Harita-3 Eyüp Defderdar civar› 
(Eyüp Bld. planlama arflivi)
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lerinin ve müflahitlerinin

teferruatl› haberler ya-

ratmlar›na yol açar ve

zengin arfliv malzemesi

‹stanbul’un baflflehir ya-

p›l›fl›ndaki gayretin pe-

kifltirilmesini sa¤lar. Ar-

fliv malzemesi, en eski-

lerden bafllayarak de-

¤erlendirilme¤e tabi tu-

tulmufl, en küçük kay›t-

lar bile araflt›r›c›lar›n ti-

tiz çal›flmalar› üzerine

ayd›nlat›lm›flt›r. Bu bil-

gileri görüntü halinde

de¤erlendiren eserler

aras›nda haritay› mevzu

ederken daha baflka bir

husus üzerine de e¤il-

mek kaç›n›lmazd›r.

Harita mevzuu, Bizans ‹mparatorlu-

¤u devrinden bafllay›p, günümüze ka-

dar devam eder. Bu flehrin tesisinde

dikkat edilen ço¤rafya flartlar›, sonraki

as›rlarda ve hatta günümüzde bile

a¤›rl›¤›n› hissettirir. Bu flehrin methi-

yesini kaleme alanlar, tavsirlerinde bu

meziyete temas ederler. Harita ile u¤-

raflanlar da, bu müstesna flehrin tarihi

tesirinin nereden kaynakland›¤›na dik-

kat ederken, denizler ve verimli top-

raklara da hayranl›kla de¤inirler, Haliç

gibi bir tabiat hârikas›na da Alt›n Boy-

nuz gibi isim vermekle, hayranl›k hissi

yan›nda g›pta dolu sat›rlar›n› da ilâve

ederler. Seyahatnâme edebiyat› diye

isimlendirdi¤imiz bu eserler, XV. as›r-

dan bafllayarak her bir safhada daha

mükemmel hale getirilmifl sonraki

as›rlarda da eser yazar müellifler

mûhtelif hedef-

lerini dile geti-

rirken ‹stan-

bul’un zenginli-

¤ini tekrarla-

makdan usan-

mam›fllard›r. Bu

arada maiyetle-

rinde bulunan

sanatkârlar da,

eser  sahibi ile

b e r a b e r

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Harita-4
Haritalar›nda ‹stanbul

Axa Oyak Sigorta 
sf.175

Harita-5 Haliç k›y›s› Eyüp yerleflimini gösteren
harita civar›  (Eyüp Bld. planlama arflivi)
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yaratt›klar› görüntüleri, minyatürlerde

ve muhtelif bask› eserlerinde hayata

geçirmifllerdir, bu malzeme de bugün

çok istifâde etti¤imiz kaynaklar aras›n-

dad›r.

En eski haritalar› aramak ve bunla-

r›n tarihi vesika olma ve bu arada ko-

numuz olan meskûn yerlere ait bilgile-

re kalk›flmak yersizdir. Zira ilk tefleb-

büs edenlerin ellerinde yeterli haz›rl›k

ve bilgi bulunmad›¤› ve hatta görme-

den, ancak tariflere göre yapt›klar› için,

istifâde edilmeleri zordur. Fakat XVI.

as›rda yarat›lan

muhteflem mal-

zeme gerçekten

flafl›rt›c› boyutla-

ra ulafl›r. Piri

Reis taraf›ndan

yarat›lan ve Ki-

tab-› Bahriye is-

mi ile, denizcile-

rin istifâdesine

sunulan, bu ara-

da muhtelif

araflt›r›c›lar›n malzemesi olan eser,

her bir sayfas›nda ve bu arada ‹stanbul

bak›m›ndan çok k›ymetli bir klavuzdur.

‹stanbul ve çevresi için haz›rlad›¤› min-

yatür bir tek yazma nüshada mevcud

de¤il fakat müstensihler taraf›ndan ye-

niden yarat›ld›¤› s›rada, sanatkârlar da

faaliyet geçirilerek bu mekân›n zengin-

li¤ine de¤inilir. Gene ayn› as›r içinde

yetiflen Matrakç› Nasuh taraf›ndan ya-

rat›lan devasa minyatürlü eserde bile

‹stanbul için hususi bir yer ayr›lm›fl ve

büyük bir dikkat ile buras›n›n tasviri ya-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Harita-6
Sedad Hakk› Eldem 

‹stanbul An›lar›.
Resim.134 Haliç içinin
1845 tarihli haritas›.

sf. 214,215 

Harita-7 Eyüp Baba Haydar ve civar›
yerleflimi  (Eyüp Bld. planlama arflivi)
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p›l›rken, Türk flehri karakteri de ihmâl

edilmemifltir. Seyyid Lokman ve onun

eserine katk›da bulunan Veli Can’›n

Hünernâme ad› ile yarat›lan eser bir

kaynak mahiyetinde ve ayn› zamanda

sanat tarihi üzerinde çal›flanlar›n vaz-

geçilmez kayna¤›d›r. Bu eserlerede

tasviri yap›lan büyük ve muhteflem in-

flaât faaliyetleri aç›kca belirtilmifl ol-

mas› kadar aç›k b›rak›lan arazilerin de

ihmal edilmedi¤i müflâhede edilmakte-

dir. Ka¤›thâne, Büyükdere, Göksu gibi

tenezzüh mahalleri ile beraber Eyüb ve

çevresi de hususi iflâretler içinde yer

al›r. Muhtelif araflt›rmalar mevzu olan

Eyüb ve çevresi, ‹stanbul’un fethinin

yak›nlaflt›¤› bir s›rada, bir rüya netice-

sinde bulundu¤u ve sonradan da tasav-

vufî bir havaya büründürülmesi, yeni

bir iskân sahas›n›n yarat›lmas›na yol

açm›fl, fakat ananevi miras da hiç bir

zaman ihmâl edilmemifldir. Baflda tür-

besi ve câmii ile büyük bir tesir yaratan

bu teflekkül, bir rastlant› neticesinde

ulafl›lmad›. Tarihin eski devirlerinden

bafllay›p Bizans ‹mparatorlu¤u devrin-

de de bir mukaddes havas›n›n yarat›l-

mas›na yol açmas› uzant›s›nda Türk ‹s-

kân› esnas›nda

daha da kuvvet-

lenmifltir. Mu-

kaddes binalar

yan›nda kabris-

tanlar ve muhte-

lif abidevî yap›-

lar, yarat›c› bir

insan dokusu-

nun da burada

yer edinmesi sa-

yesinde gelifldi.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

Resim-1
Cumhuriyet Gazetesi.

Türk ‹stanbul.
‹stanbul’un muhasara

günlerine aid resim.
(Reflad Sevinçsoy

taraf›ndan çizilmifltir)  

Harita-8 Fethi Çelebi, Ota¤c›lar, Tokmatepe civar›n›
gösteren harita  (Eyüp Bld. planlama arflivi)

dokuman_32  11/20/06  10:07 AM  Page 7



8

Buray› meskûn bir seviyeye getiren ki-

flileride takdir etmemiz kaç›n›lmazd›r.

Bu mant›kalar›n muhâfazas› ile bera-

ber, Türk mimâri zevkini ve günlük ha-

yat›n devam›ndaki tesir, mistik bir ana-

nenin, yeni boyutlar kazanmas› saye-

sinde ça¤dafl bir görünüm kazand›r-

m›flt›r.

Bu eski ananenin bafllang›c›n› en

eskiden bafllatmak yerine, en fazla te-

sir yaratan kifli üzerinde durmak fayda-

l›d›r. Bir Hümanizma devri flahsiyeti

olan ‹talya as›ll› Cristoforo Buendel-

monti adl› müellif, Bizans ‹mparatorlu-

¤unun son devirlerinde, kendisine veri-

len bir vazifeyi ifa etmek için do¤u ta-

raflar›na büyük bir seyahat gerçeklefl-

tirdi. Bu teflebbüsü, büyük bir birikimin

uzant›s›d›r. Avrupa k›tas›nda ve bâhu-

sus ‹talya yar›madas›nda Türk kudreti-

nin geliflmesi karfl›s›nada, ne gibi bir

tedbir almak lâz›m geldi¤i üzerinde

planlar haz›rlayan devlet adamlar›, ye-

tiflkin ilim adamlar›n› da harekete geçi-

rip, siyasi durumu ö¤renme¤e kalk›fld›-

lar. Türk ve hatta ‹slâm âlemini tan›-

mak ve kudretinin nereden geldi¤i üze-

rinde çal›flmalar yap›lm›fl, ve flimdi

mahdut bir ilim dâiresi içinde kalan bu

çal›flmalar, ‹stanbu’un bir Türk flehri

olmas›n›n arifesinde ve sonras›nda çok

tekâmül etti. Cristoforo Buendelmonti

adl› müellif de üzerine düfleni yerine

getirmek için kaleme ald›¤› eserine

Adalar Denizi demekle, esas mahiyeti-

ni de belirtmifltir. Ege Denizi’nde mev-

cut adalar ve bunun ekonomik bir bafl-

kenti olan ‹stanbul’u merak eden arafl-

t›r›c›, müflahedelerini çok büyük bir ti-

tizlik ile aksettirir. Uzun zaman saha-

s›nda tek kalan bu çal›flma içinde Bi-

zans ‹mparatorlu¤u’nun baflflehri de

ihmal edilemezdi. Antik devrin Bizanti-

um flehri ve onun uzant›s›, en çok da

Ayasofya denilen muhteflem binas› ve

getirilen sanat eserleri ile efsanevî bir

isim yaratm›fld›. Devâs› binalar›n yerle-

rinin büyük bir titizlikle belirtildi¤i bu

eserde, karfl› sahilde bulunan Pera ad-

l› Cenova Cumhuriyeti’ne ba¤l› koloni

de her zaman sanatkârlar›n dikkatini

çekti. C. Buendelmonti de flöhretini du-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

Harita-9
Kas›m Çavufl, Bülbül
Deresi, K›rk Merdiven

civar›n› gösteren harita
(Eyüp Bld. planlama arflivi)
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yup ve sonra da merak etti¤i bu mahal-

leri eserine dâhil edib, kendisinden bu

yöreler hakk›nda haberler bekleyen

flah›slara aktard›. Minyatürlerden bir

an için, devâsa inflaât faâliyeti ile bera-

ber, insanlar taraf›ndan sayg› görüle-

rek yarat›lan mukaddes makamlar da

yer al›r. Göz kamaflt›r›c› bir yap› olup,

Bizans devrinin Penteon yani ileri gelen

devlet baflkanlar› ve hükümet adamla-

r›n›n defnedildikleri mekân olup da ‹s-

tanbul’un fethinden sonra Fatih Câmii

diye meflhûr olan külliyenin infla edildi-

¤i mahal ve onu çevreleyen pek çok sa-

y›daki yap›, bir tasadüf uzant›s› de¤il,

fakat insanlar›n iskâna teflebbüs ettik-

leri s›rada nelere dikkat ettiklerini de

ortaya koyar. Bunlar›n etraflar›n›n na-

s›l genifl bir mahal oldu¤u belirtilir ve

yeflil sahalara da her zaman dikkat

edilmifltir. Bu müellifin eserinde de

Eyüp ve civar› hususi bir yer tutar. Her

ne kadar bütün metinlerde de¤il de,

Paris nüshas› diye tan›nan minyatürde

bu husus daha aç›k belli ise, tekrar ya-

ratan sanatkâr›n, özelliklerin teferrâ-

ut›na da nas›l bir dikkat pay› b›rakt›¤›n›

da aksettirir. Geçen seferki Eyüb sem-

pozyumu esas›nda mevzu etti¤im üze-

re, insanlar bir yere iskân ettikleri za-

man, oras›n›n geçmiflini, flu durumunu,

ziraât için elveriflli mahallerini, bunun

neticesinde ikâmet etmek istedikleri

meskenleri nerede ve nas›l kuracakla-

r›n› tesbit ettiklerine de temas etmifl-

dim. Eyüb ve civar› bir gelifli güzel is-

kân mahalli olmam›fl, en sade bir mes-

ken ve çok yak›n›nda da Türk sivil mi-

marisine misâl olacak yerler yarat›l-

m›fld›r. Eski haritalar bile bu teferruâta

yer verirler. Eyüb için ne büyük tabiat

f›rsatlar› bahfledildi¤i ve sonraki nesil-

ler taraf›ndan nas›l tekâmül ettirildi¤i

toplant›larda aç›kland›. Eyüb topra¤›n›n

mahsûldârl›¤› yak›n zamana kadar fla-

hit oldu¤umuz bir olgu idi.

Haritac›lar ve tarihi vesikalar› yara-

tanlar, bizlere büyük çapata malzeme

kazand›rm›fl bulunuyorlar. Haritac›lar,

ticaret hacminin çok geliflti¤i mahalleri

daha büyük bir dikkat ile incelerler ve

deniz seferleri esas›nda kullananlara

az fakat özlü bilgiler verirler. Bu arada

‹stanbul’un tabii bir liman› olan Haliç

ele al›nd›¤› zaman, çevresine de temas

edilir. Mal üretme kadar gelen giden

mallara da yer verilirken, bir an için

tersanelerin gölgesi alt›nda kalm›fl gibi

görülürler ise de mahsûldâr mahaller

ve Eyüp hemen sivrilir.

Eyüb kasabas› ile civâr›ndaki mes-

kûn mahaller, en eski devirlerden beri

buraya gösterilen sayg›nl›k tarihin ka-

ranl›k ve tozlu sayfalar›ndan medfûn

iken, araflt›r›c›lar taraf›ndan ilim ve ge-

nifl bir münevver çevreye tan›t›lmas›,

kültür tarihimiz aç›s›ndan iftihâr edile-

cek bir aflamad›r. Son zamanlarda de-

¤eri çok ileri götürülüp, her bir ilmî ça-

l›flmada temâs edilen ve ad›na fieriiye

Sicilleri dedi¤imiz tarihî kal›nt›lar›n

aras›nda Eyüb’e âit olanlar›n, neflre ha-

z›rland›¤› ilim âlemine tan›t›ld›. Bunla-

r›n bir an evvel hayata geçirilmesi te-

menni olunur. Tarihi vesikalar ve bun-

lar›n görsel malzemesi bir devrin ger-

çek çehresini ortaya ç›karacakt›r. ‹s-

tanbul haritalar› eser y›¤›n› yan›nda, in-

sanlar›n tabiat› nas›l gördükleri ve isti-

fâde etmek yan›nda, muhafaza için ne

gibi tedbirler ald›klar›n› da belirtir.

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X
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Vak›f hiç flüphesiz ‹s-
lam Medeniyetinin en mü-
kemmel ve en muhteflem
müesseselerinden biridir.
Osmanl› as›rlar›nda var-
l›klar›n tamam›n›n ihtiyaç
duydu¤u her türlü hizmeti
ifa ederek zirveye ulafl-
m›fl; böylelikle baflta iba-
det mahalleri olmak üze-
re, e¤itim, sa¤l›k, altyap›,
yol hizmetleri ve akla ge-
len her alanda say›lar› on-
binleri bulan vak›flar tesis edilmifltir. 

Bu gelenek do¤rultusunda hareket
eden Dârussaâde A¤alar›ndan Hac› Be-
flir A¤a(v.1746), ‹stanbul baflta olmak
üzere Osmanl› mülkünün birçok yerin-
de muhtelif hay›r eserleri tesis etmifl-
tir.1 Onun ‹stanbul’da infla ettirdi¤i, ta-
mirat›n› yapt›rd›¤› ya da çeflitli ekleme-
lerde bulundu¤u hayrat›n›n en dikkate
de¤er olanlar› Ca¤alo¤lu ve Eyüp Külli-
yeleridir. ‹çinde çeflitli yap› guruplar›n›
muhafaza eden bu eserlerden Ca¤a-
lo¤lu Külliyesi müfltemilat olarak
Eyüp’ten daha zengindir.2

Çal›flmam›zda vakfiyesini tan›taca-
¤›m›z Eyüp Külliyesi, 1734 tarihinde in-
fla edilmifl olup; ana bina olarak kütüp-
hane, medrese ve muallimhaneden
ibarettir. Medrese’de, hadis tahsil flart›
getirildi¤inden ve kitâbesinde de Da-
ru’l-Hadis olarak zikredildi¤inden daha
çok Daru’l-Hadis olarak bilinmektedir.

Vakfiye
Beflir A¤a, külliyede infla ettirdi¤i

müesseselerin iflletilmesi, ihtiyaçlar›-
n›n karfl›lanmas›, e¤itim veren ve alan-
lar›n rahat ve huzurlu bir faaliyet yapa-
bilmeleri maksad›yla1 Rebiulahir 1148/
21 A¤ustos 1735 tarihinde bir vakfiye
tanzim etmifltir.3 Akabinde, Gurre-i fia-

ban 1151/Kas›m 1738 tarihinde içinde
Eyüp Külliyesi de dâhil olmak üzere da-
ha evvel parça parça tesis ettirdi¤i hay-
rat›n›n vak›flar›n› birlefltirmifltir. Vakfi-
ye, halen Süleymaniye Kütüphanesi
Hac› Beflir A¤a bölümü 682 numaral›
kayd›n birinci s›ras›nda muhafaza edil-
mekte olup, 51 varakt›r. Devam›nda
ise, A¤a’n›n Ça¤alo¤lu külliyesinin de
içinde oldu¤u di¤er vakfiyeleri mevcut-
tur.4 Vak›flar Genel Müdürlü¤ündeki
vakfiye ise suret olup 18 sayfad›r. Her
iki belgede sülüs hatt› ile Türkçe kale-
me al›nm›flt›r. 
Mezkur birinci vakfiyede Eyüp külliye-
sinin flartlar› yan›nda Medine-i Münev-
vere Külliyesi ile ‹stanbul ve muhtelif
yerlerde A¤a’n›n yapt›¤› birçok hayrat›n
flartlar› yer alm›flt›r. 
Rumeli Kad›askeri es- seyyid Mehmed
Zeynelabidin taraf›ndan kaleme al›nan
vakfiye, klasik yaz›m usulüne uygun
olarak besmele, hamdele ve salvele
cümleleri ile bafllam›fl; devam›nda dev-
rin sultan›na dua cümleleri yer alm›fl-
t›r. Vakf›n kurucusu el-Hac Beflir A¤a
ibni Abdulgani Hazretleri fleklinde kay-
dedilmifltir.5

Akarlar›
Vak›f taraf›ndan muhtelif yerlerde

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

1Hac› Beflir A¤a’n›n hayat›
ve hayrat› için bkz: Mehmed
Süreyya, Sicill-i Osmanî Yâhûd
Tezkire-i Meflâhir-i Osmaniyye,
Cilt III, ( Yay. Haz. Ali Aktan vd.),
‹stanbul 1996, s. 613; Ahmed
Resmi Efendi, Hâmiletü’l-
Kübera s.63; Abdülkâdir Özcan,
“Beflir A¤a” D‹A, V, ‹stanbul
1992, s. 555; ‹brahim Hilmi
Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri,
‹stanbul Ciheti, Cilt 1, ‹stanbul
1943, s.132, 156, 158,160; ‹zzet
Kumbarac›lar, ‹stanbul
Sebilleri, ‹stanbul 1938 s.39;
‹smail E.Erünsal, “ Beflir A¤a
Kütüphanesi”, D‹A, cilt VI,
‹stanbul 1992. s.4; Doris
Behrens Abouseif, “Beflir A¤a
Sebilküttab›”, D‹A, cilt VI, ‹stan-
bul 1992. s.2;Semavi Eyice, “
Beflir A¤a Camii”, D‹A, cilt VI,
‹stanbul 1992. s.1; H.Örçün
Bar›flta “Hac› Beflir a¤a
Çeflmesi” Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, Cilt. III,
‹stanbul, 1994, s.468; Mustafa
Güler, “Eyüp Takkeci Cafer
Çelebi Camii Vak›flar›”.Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla IX.
Eyüpsultan Sempozyumu,
‹stanbul 2005, s.101-103.

2Külliye ile ilgili genifl bilgi
için bkz: Munise Günal, ‹stan-
bulda Bir XVIII. Yüzy›l Osmanl›
Mimari Eseri: Beflir A¤a
Külliyesi, Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bas›lmam›fl Yüksek Lisans
Tezi, ‹stanbul 2003.

3VGMA, 736. s.12 vd.
4Defter toplam 123 varak

olup 1-51 aras› eyüp külliyesi,
52-85 aras› fiam’daki hayrat
için, 86-118 aras› Ca¤alo¤lu
külliyesi, son k›sm› ise kitap
vakf› ile ilgilidir.

5Beflir A¤a’n›n baba ad›
Cafer Çelebi Mescidi için tesis
etti¤i vakfiyede Abdurrahman
olarak zikredilmifl, burada ise
Abdülgafur olarak
kaydedilmifltir. Krfl:
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi 
Vakfiyeler Katalogu numara
23/15, Süleymaniye Beflir A¤a,
682/1; Bu fakl› yaz›mlar köle
kökenli flah›slar›n baba
adlar›n›n kayd›nda bir birlikte-
lik olmad›¤›n› ve genelde
Allah’›n kulu anlam›n› tafl›yacak
bir baba ismini zikredildi¤ini
söyleyebiliriz.

Orijinal Vakfiyenin ilk Sahifesi Hacı Beflir A¤a, 682
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infla edilen hay›r ve imar eserlerinin ifl-
letilmesi ve ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
maksad›yla ‹stanbul, Sak›z Adas›, Girit,
Saruhan, Rumeli, Haleb, fiam ve ‹z-
mir’de çok say›da akar tahsis edilmifl-
tir. Ancak mezkûr akarlar›n hangileri-
nin Eyüp Külliyesinin de içinde oldu¤u
‹stanbul’daki hayrata ait oldu¤u ayr›
ayr› belirtilmemifltir. Bizim tahminimi-
ze göre Halep ve fiam’da ki akarlar Me-
dine-i Münevvere’deki külliyeye; di¤er-
leri ise ‹stanbul’dakiler için tahsis edil-
mifl olmal›d›r. Bu durumda, Vakfiye’ye
göre ‹stanbul’daki eserler için flart edi-
len akarlar ve bunlar›n 1148/1735 se-
nesindeki gelirleri6 flöyledir:

Tesisler
Külliye infla edildi¤i dönemde Eyüp

Sultan, Baba Haydar Nakflibendî Ma-
hallesi'nde bir taraf› M›s›r Kad›lar›ndan
Hasan Efendi’nin efli, di¤er taraf› Ça-

k›rc›bafl› ‹vaz A¤a, bir di¤er taraf› el-
Hac Ali meflrutas› olan ev ve Mahmud
Efendi mülkü ve yol ile çevrili, içinde
lezzetli bir su akan arsadad›r.8

Tesis, Medrese d›fl›nda; bir kütüphane,
bir muallimahane, sekiz talebe odas›
ve bir çeflmeden oluflmaktad›r.9 Tesis-
te bulunan kurumlarla, görev yapacak-
lara dair flartlar ve say›lar› flöyledir:

a-Medrese

b-Küphane

Beflir A¤a gerek Medine-i Münevve-
re’deki Daru’l-hadisi gerekse konumuz
olan Eyüp Medresesi için yard›mc› vazi-
felerin ifas›n› talebelere flart etmifltir.
Kütüphanede görev yapacak ikinci ve
üçüncü görevlilerin liyakat sahibi med-
rese talebeleri aras›ndan seçilmesini
ve günlük alt›flar akçe almalar›n› iste-
mifltir. Ayn› flekilde medrese talebele-
rinden biri her y›l kütüphanedeki kitap-
lar› kaydetmek ve dökümanlar›n› yap-
mak üzere vazifelendirilmifl, bu hizme-
tine mukabil yevmî befl akçe tahsis
edilmifltir. Ayr›ca Hâfiz-i Kütüp olanlar-
dan birinin s›rayla mutlaka her gün nö-
bette bulunup medrese talebelerinin
kitap ihtiyaçlar›n› temin etmeleri ve ki-
taplar› asla d›flar›ya medrese de dâhil
ç›karmamalar›, e¤er ç›kar›rlarsa vazi-

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

6Vakfiyede gelirler
zikredilmemesine ra¤men
ayn› y›l tutulan bir
muhasebe defteri A¤an›n
vakfetti¤i arazilerin y›ll›k
gelirlerini kaydetmifltir.
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi
Maliyeden Müdevver
Defterler Katolo¤u(BOA
MAD), 19344.

7Vâk›f›n buraya kadar
zikretti¤i akarlar için bkz:
Mustafa Güler, “Eyüp
Takkeci Cafer Çelebi…”
s.101-103.

8Vakfiye, Vr. 29b;
Medrese günümüzdeki
idari taksimata göre
Niflanca Mahallesi Baba
Haydar mektebi soka¤› ile
Balc› soka¤›n›n kesiflti¤i
noktadad›r. Halen
Medresenin güneyinde
Baba Haydar Mescidi ve
Tekkesi ile Kuzeyinde
fieyhü’l-‹slâm Tekkesi
bulunmaktad›r. Girifl
kap›s›n›n solunda da
gecekondu yer almaktad›r. 

9Vakfiyenin bu
k›sm›nda mederesede
bulunan zaruri ihtiyaç
k›s›mlar› ile çeflmeden
bahsedilmemektedir.
Ancak afla¤›da görevliler
zikredilirken Haf›z-i tas ve
çeflme ve musluk görevlisi
ile ilgili kay›t infla döne-
minde bir çeflmenin de
eklendi¤ini ifadesidir. Ayn›
fleklilde tuvalet temizleyi-
cisi olarak bir talebenin
vazifelendirilmesinden ve
medresenin çevresinde
talebe ve hocalar›n zaruri
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak
baflka mekânlar olma-
mas›ndan hareketle
yukar›da sayd›klar›m›za ek
olarak abdesthane gusul-
hane ve çamafl›rhanenin de
oldu¤unu söyleyebiliriz.
Zaten bu durumda medres-
enin daha sonraki muhase-
belerinde görülmektedir.

7
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felerine son verilmesi flart edilmifltir.10

Beflir A¤a vakfiyesinin sonunda yer
alan kitaplar›n say›lar› ve bilim dallar›
flöyledir:11

Halen Süleymaniye kütüphanesinde
mevcut olan Hac› Beflir A¤a Kütüpha-
nesinde Eyüp ad›na kay›tl› 139 yazma,
60 matbu olmak üzere toplam 199 adet
kitap bulunmaktad›r.12

c- S›byan Mektebi13

Vak›f muallimhanenin ayn› zamanda
küçük çoçuklara Kuran ö¤retilmesi
maksad›yla da kullan›lmas›n› istemifl-
tir. Buna göre burada görev yapacak
muallim, Kur'an-› Azîmü'fl-flân'› tecvidi
ile bilen s›byan e¤itiminde baflar›l› salih
biri olup yevmi on akçe alacak, yine kü-
çük çocuk e¤itiminde yetkili biri de
mektebin halifesi olup yevmi befl akçe
alacakt›r.

Ayr›ca muallimhnede Kuran e¤itimi
gören talebelere her y›l elli kurufl tah-
sis edilerek her birine kapama14 ve
mest ve pabuç ve kuflak al›nacak ve
Ramazan-› fierîf'in onbeflinde verile-

cektir. E¤er s›byan say›s› fazla olursa
kuflak verilmeyecektir. 

Mektebin k›fl aylar›nda ›s›t›lmas›nda
kullan›lacak kömürün al›nmas› maksa-
d›yla y›ll›k 600 akçe ayr›lm›flt›r. Bahar
aylar›nda Kuran e¤itimi alan ve Kur’ân›
ilk defa hatm eden talebenin münasip
yerlere geziler yapmas› için 1000 akçe
tahsis edilmifltir.15

d-Mescid
Medresenin dershane k›sm›n›n ayn›

zamanda mescid olarak kullan›lmas›
flart edilmifl ve burada talebelerden va-
zifeyi yapabilecek günlük alt› akçe tayin
edilmifltir.

e-Kolayl›k Tesisleri ve Çeflme 
Beflir A¤a tesisin kolayl›k tesisleri

ile çeflmesinin vazifelerini de talebele-
re flart etmifl olup detay› flöyledir:

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

10Vakfiye vr.31b.
11Vakfiye, 136b-140a

(Vakfiyenin önceki bölümü
118a vara¤›nda bitmekte
iken kitaplarla ilgili bölüm
136 dan bafllamaktad›r.)

12http://www.suley-
maniye.gov.tr/index1.html

13Vakfiyyede muallim
hane olarak zikredilen
k›s›m günümüzde s›byan
mektebi olarak bilinmekte-
dir.

14Tak›m elbise
15Vakfiye vr 33b.

Vakfiyenin Eyüple ilgili flartlar›n yer
ald›¤› sahife Hac› Beflir A¤a 682, vr 36 
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Dershanenin ayd›nlat›lmas› amac›y-
la senede befl vakiyye, iki büyük mum
ve avlusunun gerekli yerlerine ikifler
adet kandil yak›lmas› maksad›yla üçer
vukiyye rugan-i zeyt16 al›nmas› görevi
mütevelliye b›rak›lm›flt›r.

Ruha Kur’an Okunmas›
Osmanl› hayrat vak›flar›n›n vazge-

çilmez flartlar›ndan birisi, mukaddes
kitab›m›z Kur’an-› Kerimin ibadethane-
lerde okunup baflta Rasulüllah Efendi-
miz’in, daha sonra da vâk›f›n ve yak›n-
lar›n›n ruhlar›na hediye edilmesi gele-
ne¤idir. Beflir A¤a tüm hayrat›nda ol-
du¤u gibi Eyüp Daru’l-Hadisinde sekiz
talebenin yevmi üçer akçe karfl›l›¤› sa-
bah namaz›n›n ard›ndan birer cüz oku-
malar›n› ve hatm-i flerif tamamland›-
¤›nda sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye
etmelerini istemifltir. Ayr›ca herhalü-
kârda vazifenin baflka birine verilme-
mesini istemifltir.17

Vakf›n ‹daresi
Vakf›n idaresi tüm üst düzey devlet

erkân›n›n vak›flar› gibi Darussaade

a¤alar›na havale olunmufltur. Bunun
yan›nda özel olarak tayin edilen genel
görevliler ve tahsisleri flöyledir:

Mütevelli ve nâz›r vakf›n muhasebe-
sini yapt›ktan sonra umumi masraflar-
da arta kalan miktar olursa bu mebla¤
Haremeyn Hazinesine teslim olunup
orada tutulacak, gerekti¤inde vak›f hiz-
metlerine kullan›lacakt›r. Vak›f hizmet-
lerinde herhangi bir boflalma ve benze-
ri durum olursa artacak miktar fukara-
ya tahsis edilecektir. 

Vakf›n Muhasebesi

Vakfin tanzim edildi¤i sene yap›lan
maddi tahsislere göre bir y›ll›k muha-
sebe flöyle tahakkuk etmifltir:

Tesisin Tarihi Seyri
Beflir A¤a Medresesi faaliyetini Os-

manl›n›n son dönemine kadar sürdür-
müfltür. Zaman zaman denetimden ge-
çirilmifl, gerekli tamirat› yap›lm›flt›r.
Meselâ 25 Safer 1206/24 Ekim 1791 ta-
rihinde yap›lan say›mda Beflir A¤a

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

16Zeytin Ya¤›
17Vakfiye, vr. 32b.
181730 y›llarda bir

kurufl 120 akçeye tekabül
ediyordu. (Mustafa Öztürk,
“Genel Hatlar›yla Osmanl›
Para Tarihi,” Türkler, cilt.
X, Ankara 2002, s.810.

Kitaplarla ‹lgili
Kayd›n Yer Ald›¤›

Sahifeler Hac› Beflir
A¤a 682 vr.122
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medresesinde vak›f flartlar›ndan farkl›
olarak bir müderris ve sekiz talebe kal-
makta olup, bunlar›n isimleri flöyledir: 

Müderris: Gedusi Esseyyid Feyzul-
lah Efendi

Talebeler: Sahibu’l-Hucre Sofi Ve
Haf›z-i Kütüp Essesyyid Ali Efendi

Sofi Haf›z-i Kütüp Esseyyid Feyzul-
lah Efendi

Ermenekli Esseyyid Süleyman
Efendi

Gerzeli Hafiz-i Kütüp Mustafa Efen-
di

Ermenekli Ferrafl Essseyyid Osman
Efendi

Yerköylü Kayyim Ahmed Efendi
Ermenekli Bevvab Abdullah Efendi
Bosnal› Hüseyin Efendi19

Beflir A¤a külliyesi XIX asr›n ikinci
yar›s›nda harab vaziyete düfltü¤ünden
tamiri gerekmifl; bu maksatla giriflilen
faaliyet sonunda 3 Ramazan 1286/ 7
Aral›k 1869 tarihinde Hac› Arif Efendi
taraf›ndan 4900 kurufl harcanarak ta-
miri yap›lm›flt›r.20 13 Safer 1291/1 Ni-
san 1874’ te ise medresenin sadece bir
odas› Fenerli Nikola Kalfa taraf›ndan
tamir edilmifltir.21

1914’te medrese tamamen harap
hale gelmifl, teftifle gelen heyet taraf›n-
dan kapsaml› bir rapor haz›rlanarak
külliyenin yeniden infla edilmesi plan-
lanm›flt›r. Ancak I.Dünya savafl›n›n
bafllamas› ile tamirat gerçekleflmemifl
ve bu tarihten sonra ât›l kalm›flt›r. Sa-

vafl›n kaybedilmesi ile göçmen ak›n›na
u¤rayan ‹stanbul’daki sahipsiz ve met-
ruk birçok bina gibi Beflir A¤a Külliyesi
de muhacirler taraf›ndan zabt edilerek
mesken haline dönüfltürülmüfltür.22

Halen bu talan›n izlerinin görülebilece-
¤i tesis neredeyse tamamen harap hal-
dedir. Yap›n›n orijinal halde kalan tek
ünitesi Aflç›bafl›-zade Mehmed Münib
Efendi taraf›ndan yaz›lan kap› kitabesi-
dir. Kitabenin günümüz alfabesi ile
okunuflu flöyledir: 
1-Hazret-i Hâlid-i niflân Ebî Eyyub Kim
fieref nâm› ile buldu ebed izzu alâ
O flehinflah-i kerâmet o veliyi mutlak
Maliki’l-mülk-i ¤aza server-i cünd-i
flühedâ
2-Oldu her vechile Memduh-i Rasul-i
Ekrem
N’ola eylerse flefa‘at o saâdet-i pirâ
Mahzullah an› iclâle bina yapt› 
Mekteb-i pâkile bir medrese-i müstes-
nâ
3-Mefhar-i Darussaâdet A¤as› Hac› Be-
flir
Ki semahatte odur sahib-i dest-i beyza
Gülflen-i ilm-i bahar-i keremi ibr-i mu-
t›r
Ganca-i marifetullaha verir neflv-i nü-
mâ 
4- Cism-i pâkin k›l›p iksir-i lutfundan
tahmir
Tab›n› lübb-i inayet yaratm›fl Mevlâ 
Gadd-i evsaf›na götürü an›n sevb-i be-
yân

E Y Ü P S U L T A N S E M P O Z Y U M U  X

19Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi Kamil Kepeci Nüfus
Defterleri 6589/1, s.33 bu
defter an›lan tarihte ‹stan-
buldaki medrese vb hay›r
eserlerine serseri ve yobaz
tak›m›n›n musallat olmas›
üzerine yap›lan say›m mak-
sad›yla oluflturulmufltur.
20Mebahat Kütüko¤lu, XX.
Asra Eriflen ‹stanbul
Medreseleri, Ankara 2000,
s.309.

21Kütüko¤lu ayn› yerde.
22Kütüko¤lu ayn› yerde.

Darulhadis’in Girifl Kap›s› ve Kitabesi Kitabenin Yak›ndan Görünüflü

mustafa guler  6/20/07  10:08 AM  Page 511



512

Lane-i tek hüma mehdine her ma‘nâ 
5-Yane lâz›m kalem-i âcize vasf›n tahrir 

Hasb-i hâlin eser-i hayri k›lar rükn-i ima 
Ders-i medhin mekârim-i flimin ey hâce
Sebk-i amnur nazm k›lma¤a hacetine ru
6-Edelim hay›r duay› bize vâcib oldur
K›lal›m d›rki mevlâya senayes›n inhâ
Izzu rif‘at ile zîflan-ola rabb-i hemin
Tusen-i barh murad›nca ola pa-bercâ
7-Oldu bu m›sra-i pakize Münibâ târih
Camii- ilm ve amel Daru hadis-i zibâ
114723

Osmanl› ricalinin en hay›rsever flah-
siyetlerinden biri olan Beflir A¤a küli-
yesinin onar›lmas› için ilk teflebbüs
geçti¤imiz y›llarda Eyüp Belediyesi ta-
raf›ndan yap›lm›fl bu do¤rultuda Hale
Tokay ve Nesrin Mumcu tarf›ndan ha-
z›rlanan Restitusyon ve Restorasyon
önerisi, geçti¤imiz y›l yap›lan IX: Sem-
pozyumda sunularak müflahhaslaflt›-

r›lm›flt›r. Yap›, önümüzdeki y›llarda
Eyüp Belediyesi taraf›ndan yeniden
canland›r›lacak ve aynen di¤er güzel
örnekler gibi hizmetine devam edecek-
tir. Burada bizim temeninmiz bu eser-
lerin as›l sahibi olan vak›flar idaresinin
onar›lan ve eski yap›s›na kavuflan tarihi
yap›lar›m›za yukar›daki flartnamede
belirtilen tahsisleri ba¤lamas›d›r.

T A R ‹ H ‹ K Ü L T Ü R Ü  V E S A N A T I Y L A

23Kitabeyi daha önce
Mehmet Nermi Haksan
okumufl olup çal›flmam›z
s›ras›nda tekrar gözden
geçirilmifltir. Bkz: Eyüp
Tarihi, Cilt I, ‹stanbul 1993,
37-38.

1148/1735 tarihinde vak›f gelirlerini
gösteren defterin ilk sahifebi BOA MAD

13344, s.1

Medrese Hücrelerin Halihaz›rdaki
Görünümü 

Dershane ve Mescid Olarak Kullan›lan
K›s›m 

Daha Sonralar› Tamir Edilerek Günümüze
Ulaflan Çeflme

Muallimhane ve S›byan
Mektebi
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