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İstanbul’da yaşıyor olmak O’nu iliklerine 
kadar hissediyor olmak ayrıca önemli. İstan-
bul dediğimizde Eyüpü, Fatihi, Üsküdarı, Bey-
kozu, Sarıyeri, Kadıköyü, Boğazı, Adaları dışa-
rıda tutarak söylemek ne mümkün. Bir yekpa-
re bütün O. O’nu alıp parçalara ayırsan onların 
toplamı İstanbul etmez. Öylesine etle-kemik gi-
bidir bu sayılanlar (ve sayılamayanlar).

Şayet dünyaya bir başkent aranacaksa İs-
tanbuldan bir başka şehir herhalde düşünüle-
mez. Öylesine muhkem, öylesine kavî. Şehirle-
rin anası ve ecesi. Bu şehre bir uygarlık, bir me-
deniyet, bir kültür olarak uğraş verenler bu şeh-
re hep aşık olmuşlar. Bu şehir aşk kokuyor zira. 
Ne Bizans, ne Osmanlı, ne Cumhuriyet bu sev-
dadan beri duramamış. Çağlar boyunca bütün 
şiirlerin, nağmelerin odağında bu şehir olmuş 
ve olagelmiş.

Roma, Osmanlı, Cumhuriyet hattında 
İstanbul’u İstanbul kılan niteliklere bakıldığın-
da Eyüp belirleyici olmuş. Dün Cosmidon, bu-
gün Eyüp denilirken de vurgu aynıdır. Kutsal, 
mistik, âsûde  bir yer Eyüp. Hep öyle imiş ve 
öyle kalacak. (inşallah)

Bu bilgi hepimizce malum. Ama bu işin ko-
lay kısmı. Asıl zor olan tarafı bu sahip olunan 
bilgi ve belgeye sahip olmanın gereği. İşte bu 
noktada Mevlânın bize yüklediği ağır ama çok 
ağır görevi bütün hücrelerime kadar hissediyor, 
yüce mevladan bu ağır yükün altından kalka-
bilmek için istimdat diliyorum.

Biliyorumki her zorluğun bir kolaylığı var-
dır. (Asr Suresi) Her yokuşun bir inişi, her kabz 
halinin bir bast hali de vardır. (İnşirah Suresi). 
Bu bilgiler birazcıkta olsa yüreğime su serpiyor. 
Huzur buluyorum.

Ben biliyorum ki sevinçler paylaşıldıkça ço-
ğalır. Sıkıntılar paylaşıldıkça azalır. Ve ben bu 
idrakle sizlere bütün benliğimle gönlümü açı-
yor diyorumki. “Eyüp’e olan sorumluluğumuz, 
ancak paylaştıkça kaldırılabilir, üstesinden ge-
linebilir bir sorumluluktur. Lütfen sizlerde bu 
kutlu göreve omuz veriniz!”

Biz elbette nasıl bir sorumluluk altına gir-
diğimizin idrakindeyiz. Hamdolsun buna ait 
donanım ve birikimimiz yeterli. Ama iş Eyüp 
olunca olabildiğince hassasiyet gösterip bunun 
insanımızın ve tüm insanlığın ortak bir “kıyme-

ti” olarak kabullenilmesini arzu ediyoruz. Ve 
bu kabule uygun olarak ta aklı ve gücü yeten 
herkesi Eyüp’teki yorucu ama bereketli 
çabalarımıza katılmaya davet ediyoruz.

Sanatın ve Edebiyatın hayatımıza 
kattığı ve katacağı bu büyük güçten 
beslenerek medeniyet algımıza bu 
hat üzerinde yepyeni izler bırakmak 
istiyoruz.

Görevi devraldıktan bu güne ka-
dar Bilimin, Sanatın rehberliğinde 
Eyüp binasına tuğla koyarken bu ta-
şın bir köşe taşı olmasına özen gösteriyo-
ruz. Her bir adım atışımızda bilenlerin bilgisi-
ne bildiklerimizi ve yapacaklarımızı onaylatı-
yoruz. Çünkü biz biliyoruz ki “istişare eden ya-
nılmaz!”

Kütüphane çapında bir külliyat, bilim sanat 
ve kültür dünyası ile buluşturan Belediyemiz, 
ele ettiği (bu konuda) şöhretini hiç örselemeden 
yoluna devam ediyor. 

XI. Sempozyum-
da sunulan tebliğler 
Eyüp yarışına tap-
taze açılımlar sunu-
yor. Kitaplığımız ve 
kütüphanemiz zen-
ginleşiyor. Eyüp Şi-
irleri kitabımız, Sa-
fahattan Besteler 
isimli kitap CD'miz, 
Eyüplüm dergimiz 
sadece bu katkılara birer mutevalı örnek.  Eyüp 
kazanıyor. Eyüplüler kazanıyor. Eyüp kazan-
dıkça hepimiz kazanıyoruz.

Çünkü İstanbul Eyüp’le başlar. Ve buradan 
yürümeye başlayan kervan biliyoruz ki Medi-
neye kadar uzar gider. Oradan da Mevlana me-
taforunda olduğu gibi bütün dünyayı dolaşır 
durur.

Yepyeni başlangıçlarda takrar buluşabilmek 
ümidi ile.

Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. XII. 
Sempozyumda buluşmak üzere saygılar sunu-
yorum.
	 	 	 İsmail	Kavuncu
            Eyüp Belediye Başkanı

Eyüp’le Varolmak
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Eyüp Belediyesi ülkemizde bir başlangıca 
adını verdi; on birincisini yaptığı sempozyum 
İstanbul’un eski kazası Eyüb’ü muhtelif yönle-
riyle ele alıyor. Ve bu sempozyumda da sayı-
sı yirmiyi geçen değerli meslektaşlar başta ol-
mak üzere güncel şehircilik problemleri açı-
sından da ilçenin yapısı inceleniyor. Osmanlı 
dönemine kadar Eyüb surların dışında bir böl-
geydi. Hiç şüphesiz bu bölgede de şehrin ar-
keoloji yapısı açısından önemli sayılan bulun-
tulara rastlanıyor ama onun bir yerleşme hali-
ne dönüşmesi Eyüb Sultan dolayısıyla bir kut-
siyet kazanması sayısız önemli insanın son uy-
kusunda bulunduğu bir mezarlık (Batı dille-
rinde ünlü bir Necropolis deniyor) haline dö-
nüşmesi ve bu nedenle de bölgenin zenginliği-
ni ve kültürel önemini geliştiren vakıfların teş-
kili Eyüb’ü milli varlığımızın bir anıtı haline 
dönüştürmüştür.

Osmanlı devrinde Eyüb Dersaadet ve 
Bilad-ı Selase yani Dersaadet için suriçi İs-
tanbul kastedilirse, Haliç’in kuzeybatı yaka-
sını teşkil eden Eyüb, Galata mevleviyyeti ve 
Anadolu kıyısında da Üsküdar mevleviyyeti 
demekti. Bu sempozyumla on bir oluyor. On 
bir sefer Eyüb kazasının incelenmesi bitmeye-
cek yönlerine el atıldı. Sadece abideler, türbe-
ler, mezarlıklar değil Eyüp’ün bahçeleri, Baha-
riye Mevlevihanesi gibi dergâhları ve bir mu-
siki kıtası olan bu semtin ünlü müzisyenleri in-
celemelere konu oluyor. 

1950’den sonraki çarpık şehirleşme, kla-
sik Eyüp’ün başına bir takım dertler getirdi 
ama öte yandan bunun ekonomik bir zengin-
lik yarattığı da açık. Eyüp 21. yüzyılın ikinci 
yarısına ve 22. yüzyıla nasıl açılacak? Bunun 
bu seminerlerede tartışıldığını görmeliyiz. Bu 
sempozyumda Eyüb’ün gelenekleri, Dr. Meh-
met Efendioğlu, İslam dünyasının büyük nek-
ropollerinde yani mezar şehirlerinden sayı-
lan Semerkant’daki Şah-ı Zinde ve Eyüb’ün 

mukayesesi (D. Mehmet Doğan), Eyüb’ün 
dergâhlarından Şeyh Murad-ı Buhari Tekkesi 
ve yanıbaşındaki hazirede yatanlar (A. Semih 
Torun), Eyüb’ül el-ensari üzerine ilave bilgi-
ler (F.Nisa Kara), Eyüb Sultan türbelerine gön-
derilen işlemeler (Örcün Barışta hoca), Mih-
rişah Valide Sultan vakfiyesi ve diğer vakıf-
lar (Ahmet İnan), Eyüb’ün ünlü neyzeni Mah-
mut Şevket Özdönmez’in biyografisi üzerine 
yeni notlar (Recep Uslu), Eyüb ilçesinin pey-
zajı (Yıldız Aksoy), Osmanlı öncesi İstanbul ve 
Eyüb’teki kutsallık üzerine iki makale (Eren-
diz Özbayoğlu ve Elmon Hançer), Kaybolan 
bir cemaat İstanbul’un Karay Türkleri (Sedat 
Balkan), Faruk Göncüoğlu, Nursel Uyanıker, 
Fahrettin Bozdağ, Gündegül Parlar, Haşmet 
Altınölçek, Hulusi Yavuz, İsmail Orman, Ha-
şim Şahin, Talha Uğurluel gibi meslektaşların 
katkılarıyla bu sempozyumda Eyüb ve İstan-
bul tarihine bir katkı olarak görevini yerine ge-
tirdi ve baskıya hazırlandı. Katılan meslektaş-
ları ve düzenleme komitesi faaliyetini şükran-
la anmak gerekir. Belediyemizin bu konudaki 
destek ve gayretinin devamını temenni ederiz. 

İlber	ORTAYLI





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

11

2006 yılı itibari ile yani X. Sempozyum ile, 
Eyüp Sultan Sempozyumları silsilesine ni-
hayet verdiğimizi yazmıştım. Bu vesile ile de 
katkısı olan ve emeği geçen herkese teşekkür 
edip, helâllik dilemiştim.

Dört yıl sonra 2010 yılının Mayıs ayında, 
XI. Sempozyumlarla yola devam kararı al-
dık. 2009 yılında Eyüp Belediye Başkanı ola-
rak hizmete başlayan Sn. İsmail Kavuncu Bey 
sürdürülmekte olan çalışmalardan kalıcı olan-
lara işaret ederek “çıtayı düşürmeden ve hat-
ta aşaraktan arkadaşlar, lütfen devam” deme-
si ile bizlerde hızlı bir tempo ile bıraktığımız 
yerden, koşmaya başladık. 10 yıllık tecrübe ile 
uzakları yakın, zorlukları kolay edip ön çalış-
maları tamamlayıp Sn. Başkana takdim ettik. 
Gerekli destek ve katkıları sağladıktan sonra 
tekrar “sahaya” indik. “Vira bismillah” deyip 
koşmaya devam ettik.

XI. Sempozyumda "Bilimsel Heyetin" terti-
binde, sempozyumun organizasyonunda Prof. 
Dr. İlber Ortaylı hocamız bizlere mihmandar-
lık etti. Selin İpek hanım’da sekreteryada görev 
aldı.Yaklaşık üç dört aylık ön çalışmayı mütea-
kip 50’ye yakın zevata davet mektubu yazdık. 
Bize ulaşan isimlerden ve konulardan üç otu-
rumluk bir "Eyüp ve Kutsallık" başlıklı Sem-
pozyum konusu teşekkül ettirdik. Konu, baş-
lık, isimlendirmelerde keskinleştirdikten son-
ra katılımcılara gün, saat yeri bildirdik, dave-
timizi yineledik.

Diğer Sempozyumlardan farklı olarak top-
lantıyı “I. Eyüp Sultan Günleri” kapsamında 
koordine ettik. Zira üç gün süren süren bir di-
zi etkinliğin bir parçası olarak hazırlandığımız 
için XI. Sempozyum açılışını Cuma, ilk oturu-
munu Cuma öğleden sonra, diğer iki oturumu 
cumartesiye aldık. Bu arada programın genel 
akışını Cuma cumartesi ve pazara yaydık.

21 Mayıs 2010 Cuma günü açılış değerli ka-
tılımcı ve misafirlerimizle birlikte Eyüp Diya-
net Sitesi Salonunda yaptık. Sitenin de avlu-
sunda Eyüp Sultan Günleri açılış kurdelasını 

kestik. Bu bağlamda Cafer Paşa Kültür Merke-
zimizde Cam Üfleme sergisi, Eyüp Oyuncak-
çıları Sergisi,Eyüp Çini Atölyesi Sergisi, Fa-
tih Sarmanlı Resim Sergisi, Gülden Gürdamar 
Ebru Sergisi, Serap Bostancı Tezhip Sergilerini 
çok değerli misafirlerle birlikte Başkanımız İs-
mail Kavuncu açtı.

Daha sonra salonda Eyüp Sultan Günleri-
nin açılış konuşmaları yapıldı. “Niye böyle bir 
program hazırlandığın’ın amacını, kapsamını, 
hedeflerini” değerli konuşmacılar dile getirdi-
ler. Protokol konuşmalarından sonra Sinema-
cı/Yazar İhsan Kabil’in hazırladığı Eyüp Belge-
seli ilk defa izlettirildi. 1900’lü yıların başından 
1960’lı yıllara uzanan süreçle siyah-beyaz fon-
da İstanbul ön planda Eyüp anlatıldı. İzleyen-
lerin böyle bir İstanbul ve Eyüp varmıydı aca-
ba dediği görsel şokundan sonra, Belediyemi-
zin açtığı (ulusal planda) Eyüp Belediyesi Lo-
go Yarışmasının ödül merasimi yapıldı. Yarış-
maya dereceye girenlere ödüllerini Sn. Başkan 
ve misafirler yarışmacıların eserlerinin görün-
tüleri eşliğinde verildi. (ara not: Logo Yarışma-
sı yapıldı ama Belediyemizin logosu değişme-
di, aynen kaldı. İ.Ç.)

LogoYarışmasında Mehmet Karaer, Tü-
lay Sayer, Deniz Dalman, Cüneyt Özalp, Meh-
met Cem Özden, Ömer Bahir Kabil, Tülay Sa-
yer, Mehmet Cem Özden ödül aldı. Birincilik 

Yeni Başlangıç
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ödülünü ise İbrahim Ha-
lil Karaer aldı.

Daha sonra Belediye 
Başkanı İsmail Kavun-
cu Bey’inde işaretleri İle, 
10 yıllık sempozyumla-
rın serencamını anlat-
mak üzere sempozyum-
larımız mucidi ve mun-
şii Prof. Dr. Örcün Barış-
ta hocamız kürsüye gel-
di. Barışta hocamız o gü-
zel ve etkileyici üslubu 
ile sempozyumların na-
sıl başladığını, nasıl sür-
dürüldüğünü, nasıl ki-
taplaştığını sözlü ve gö-
rüntülü anlattı. Emeği ve 

hizmeti geçenlere ayrı ayrı müteşekkir oldu-
ğunu beyan etti.

Prof. Dr. Barışta’dan sonra XI. Sempozyum 
tertip komitesi adına Bilim Komitesi ve Ter-
tip Komitesi Başkanı Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı 
konuştu. Eyüp’ün ve Eyüp’te yapılan bilimsel 
toplantıların öneminden bahisle “bu önemli 
olaylar kadar önemli hadiselerde bunların ki-
taplaşmasıdır.” dedi:

Açılış konuşmalarının ardından Cuma ara-
sı verildi. Öğleden sonra ilk oturum aynı me-
kanda yapıldı. Başkanlığını M.Ü İlahiyat Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük’ün yap-
tığı I. Oturuma şu isimler katıldı: 

D. Mehmet Doğan-Yaşayan Sultanlar; 
Semerkant’da Şah Zinde, İstanbul’da Eyüp 
Sultan

Prof. Dr. Sait Öztürk-Şehir, Afet ve Kutsallık

Dr.Mehmet Efendioğlu-Eyüp’te Şekillenen 
Gelenekler

Dr. F. Nisa Kara-İslam’ın Yardımcıları En-
sariler ve Kutsal Belde Eyüp’ün Sultanı Hz. 
Eyyub el Ensari

A. Semih Torun -Eyüp’ün Güzel Bir Köşesi, 
Şeyh Murad-ı Buhari Tekkesi ve Haziresi

Talha Uğurluel-Bir Mekan, Üç Zaman, Üç 
Şahıs

Dr.Haşim Şahin-Menakıbı Eyyub el Ensari 
ve Tarih Kaynağı Olarak Değeri

İsmail Orman-İstanbul’daki Kutsal 
Mekânların Yerleşimi Hakkındaki Düşünceler

Birinci oturumun sonunda değerlendirme-
ler yapıldı. Aynı salonda, aynı akşam Cafer Pa-
şa Kültür Merkezi Musiki heyeti “Faslı Sulta-
ni” başlıklı konseri icra etti.

22 Mayıs Cumartesi günü Eyüp Diyanet 
Sitesi Konferans Salonunda öğleden önce II. 
Oturum yapıldı. Bu oturuma Prof. Dr. Örcün 
Barışta başkanlık etti. Bu oturuma da;

Prof.Dr.Örcün Barışta-Geç Osmanlı Döne-
minde Eyüp Sultandaki Türbelere Saraydan 
Armağan Edilen İşlemeler

Dr.Ahmet İnan -Eyüp Sultan Beldesi, Bura-
da Bulunan Vakıflar, Özellikle Mihrişah Valide 
Sultan Vakfiyesi

Erdem Yücel- Rumeli Hisarının Restoras-
yonunu Yapan Üç Hanım Mimar

Gündegül Parlar-Kutsal Topraklarda Yatan 
Sultan Reşad’ın Hakimiyet Sembolü

Doç.Dr.Recep Uslu-Eyüplü Neyzen Mah-
mut Şevket Özdönmez’in (ö.1954) Bilinmeyen 
Yönleri

Doç.Dr.Yıldız Aksoy-Eyüp İlçesi Park ve 
Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkeleri Açısından 
İncelenmesi

Doç. Dr. Haşmet Altınölçek-Bir Güç Sim-
gesi Olarak Eyüp Mehteri konulu tebliğleri ile 
katıldılar.

Öğleden sonraki III. Oturuma ise Prof. Hu-
lusi Yavuz başkanlık etti. Üçüncü oturuma; 

Prof.Dr.Hulusi Yavuz- Kutsallık Nedir?

Prof.Dr.Erendiz Özbayoğlu-İlk Çağlarda 
Şehir Kutsallığı ve Eyüp

S. Faruk Göncüoğlu-Boğaziçi Suyolu ve 
Çevresinde Yer Alan İnanç Mahalleri Üzerine 
Kısa Bir Değerlendirme

Nursel Uyanıker-Hz. Ebu Eyyub el Ensari-
yi Ziyaret Adabı

Dr. Elmon Hançer -İmparatorluklar Baş-
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kenti İstanbul’da Ermeni Kutsallığın İzleri

Fahrettin Bozdağ-Çocuk ve Kutsallık

Sedat Balkan-İstanbul’da Karay Türkleri-
nin İzleri konulu tebliğleri ile katıldılar.

Cumartesi etkinliğin 2. günü olması Eyüp 
Musiki Vakfı Konser Salonunda (Belediye-
mizin yaptırdığı) Eyüplü Meşhurlar Konseri 
(Mekânda ilk konser) icra olundu. Hava mu-
halefeti dolayısı ile pazar günü Haliç ve Boğaz 
gezisi iptal oldu.

23 Mayıs Pazar günü kapalı mekânda, kon-
ferans salonunda Eyüp Sultan Günleri kapsa-
mında yaptığımız okullararası ödüllü (Bilgisa-
yar, Kamera, Fotoğraf Makinası) yarışmaya gi-
ren yarışmacıların ödülleri velileri nezdinde 
verildi.

Sergiler ve diğer etkinliklerle Eyüp Sultan 
Günleri sürdü ama XI. Eyüp Sultan Sempoz-
yumu cumartesi günü nihayetlendi.

Sempozyuma Prof. Dr. Sait Öztürk,İsmail 
Orman, Dr. Elmon Hançer katılamadı. İsmail 
Orman tebliğini komiteye ulaştırdı. Onun adı-
na tebliğini ben okudum. Sn. Hançer tebliğ-
ni elden teslim etme nezaketini (daha sonra-
dan) gösterdi. Bu iki tebliğcimize tekrar teşek-
kür ediyorum. Sn. Sait Öztürk’ün tebliği ise bi-
ze ulaşmadı.

23 katılımcı içinde Nursel Uyanıker, Yıl-
dız Aksoy haricindekiler Eyüp Sultan Sem-
pozyumuna değişik yıllarda katılan isimler-
di. Dolayısı ile hem sempozyumlara hem de 
Eyüp’e olan vukufiyetleri sebebi ile tebliğleriy-
le “imbikten damıtılmış misk-i amber” misa-
li Eyüp’ten köşe bucak nefis rayihalar sun-
dular. Her birinin eline, diline ve gönlüne 
sağlık. Bugün bütün, ruhu ve kimliği ile 
ayakta kalan ve direnen Eyüp, işte bu isim-
li ve isimsiz (bir çok) kahramanlar sayesin-
de bu vasfını sürdürebilmekte. Onlar sa-
dece Eyüplüler ve bizler değil bütün ülke 
halkı hatta insanlıkta teşekkür borçlu. Zi-
ra insanoğlu yeryüzü macerasına Eyüp’ten 
yapılan nitelikli katkılar, bu yürüyüşü çok 
anlamlı kıldığı bilinen bir gerçek. Bizim 
Eyüp’te yapmaya çalıştığımız bu tür nite-

likli çalışmalara omuz vermektir. Dolayısı ile 
tüm dostları kâffeten tekrar tekrar selamlıyor. 
Her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.

Bitirirken Sempozyumun, I. Eyüp Sultan 
Günlerinin gerçekleşmesinde emeği geçenle-
re başta Başkanımız Sn. İsmail Kavuncu’ya Se-
mih Dikyol Bey’e Kaymakamımız Sn. Osman 
Kaymak Bey’e, Milli Eğitim Müdürü Sn. Gü-
samettin Erdoğan Bey’e, Müftümüz İsa Gür-
ler Bey’e olmak üzere organizasyonda, yapılan 
sergilerde, tüm etkinliklerde görev alan tüm 
arkadaşlara ve dostlara binlerce teşekkürler 
ediyorum. Yayın periodunu aşan bir süreçle 
Bu kitap sizlere ulaştı. Umarım anlayışla kar-
şılarsınız.

Yayınımızı toplantıların kalitesi ile koşut 
bir kalitede hazırlayan teknik heyete ayrıca te-
şekkür ederim.

Gayret bizden, başarı Allah’tandır.
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D. Mehmet DOĞAN

Yaşayan Sultanlar:
Semerkand’da Şah Zinde, 
İstanbul’da Eyüp Sultan

Yazar, TYB Şeref Başkanı’dır.  TRT, Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlarda görev yaptı. 
Özel yayıncılıkla uğraştı. Dil, kültür ve yakın tarihle ilgili kitapları var.

Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucularındandır. 
Uzun süre bu birliğin başkanlığında bulundu, RTÜK üyeliği yaptı. 

Günlük gazetelerde köşe  yazarlığıda  yapan Doğan ulusal ve uluslararası toplantılara 
yönetici olarak katıldı. Çeşitli konularda tebliğler sundu. 

Halen Yeni Akit Gazetesi'nde köş yazarlığı yapıyor.
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1) Muhammed Hamidullah: 
İslâm Peygamberi. (terc. M. Sa-
id Mutlu) C. l, 3. bs. İstanbul 
1972, sf. 460-461

“Şehir ve kutsallık” konusunda Türk dün-
yasından çok önemli iki örnek tebliğimizin ko-
nusunu teşkil ediyor.

İki tarihî şahsiyet, İslâm tarihinin Hz. Pey-
gamber dönemini yaşamış çok mühim iki is-
mi, katıldıkları fetih seferleri sırasında   ettiler 
ve bulundukları yere, hatta şehre “kut” verdiler. 
Onların şehid oldukları ve defnedildikleri ma-
haller sürekli ziyaret edilen mezarları, türbele-
ri haline gelmekle kalmadı, etraflarındaki arazi 
mukaddes addedildi ve üzerinde mezar yapıla-
rından oluşan şehir parçaları teşekkül etti.

Eğer “ölüm mimarisi” diye bir kavramdan 
söz edilebilirse, her iki şahsiyetin kabirleri et-
rafında kendine mahsus böyle bir “uhrevî” 
mimarînin teşekkül ettiğini söylemek müm-
kündür.

İstanbul ve Semerkand şehirlerinin bu 
isimler ve etraflarında oluşan şehir alanları 
dikkate alınmadan anlatılması, tanıtılması, di-
yebiliriz ki, imkânsızdır.

İslâmın yayılışı

İslâm tarihi, tabiî bir hadise olan doğumla 
değil, fikir ve inanç arkaplanı olan bir hareket-
le, “Hicretle başlatılır (miladî, 621). Peygambe-
rimizin Mekke’den Medine’ye göçü 10 yıl son-
ra Mekke’nin fethiyle zirveye ulaşan bir baş-
langıç olmuştur.

İslâm Peygamberi, Mekke’nin fethinden 1 
yıl sonra, tebliğini tamamlamış olarak vefat et-
miştir.

“Hicret’ten itibaren, Hz. Muhammed’in 
tebliğ ettiği İslâmiyetin çok hızlı şekilde yayı-
lışına şahit olunmaktadır. Yakın çevreden baş-
layan bu yayılış, 11 yıl içinde bütün Arap yarı-
madasını kaplar. Bu alanın 3 milyon km2 oldu-
ğu dikkate alınırsa, yayılmanın sür’ati hakkın-
da bir fikir edinilebilir.1

İslâmın sür’atli yayılışı, Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra dört halife, “Hulefa-yı ra-
şidin” devrinde de devam etmiştir. Hz. 
Ebubekir’in kısa süren (2 yıl) hilafeti dönemin-
de bu mânada çok fazla bir gelişme olmamış-
sa da, Hz. Ömer’in 10 yıl süren devrinde Suri-
ye, Filistin, Mısır, Irak ve İran arazisi müslü-
manların kontrolü altına girdi. İslâm ordula-

rı böylece dönemin iki büyük dev-
leti ile, Bizans ve Sasanilerle savaş-
tılar ve galip geldiler. Hz. Osman 
ve Hz. Ali devirlerinde, iç mücade-
lelerin ağır bastığı görülmektedir. 
Bu 17 yıllık devreden sonra, İslâm 
fetihleri, Emeviler devrinde tekrar 
başladı.

Muaviye, H.41. yılda kontro-
lü sağladıktan sonra fetih hare-
ketleri, denilebilir ki, kaldığı yer-
den devam ettirildi. Kuzeyde Kaf-
kaslar, doğuda Horasan, Harezm, 
Maveraünnehir ve nihayet Hind 
ve Sind’e ulaşıldı. Batıda, bütün 
Kuzey Afrika fethedildi, H.91/
M.710’da Cebel-i Tarık geçildi ve İspanya’ya, 
Avrupa’ya ayak basıldı.

Hayatları sefer ve cihad olanlar

Muaviye devrinde Anadolu üzerine çeşitli 
akınlar düzenlendi, fakat Anadolu İslama ka-
zandırılamadı. Anadolu’nun İslama açılma-
sı, doğuda gaza ve cihad heyecanını yaşatacak 
yeni bir topluluğun, türklerin müslüman ol-
masından sonra mümkün oldu.

Hz. Osman zamanındaki ilk kuşatmadan 
sonra H.47-48/M.669. yılda ikinci defa İstanbul 
muhasara edildi. Bu sefer için Muaviye oğlu 
Yezid’i kumandan tayin etmişti. İşte bu sefe-
re Halid b. Zeyd, yani Ebu Eyyub el-Ensarî de 
sonradan iştirak etmiştir.

Ebu Eyyub, İslâm tarihinin ilk gazası olan 
Bedir harbine katılmıştır; bu itibarla “Ashab-ı 
Bedir”dendir. Hz. Peygamberin devrindeki 
bütün gazvelere, bu arada Mekke’nin fethine 
de katılmıştır. Ebu Eyyub’un, dört halife dev-
rindeki seferlere de iştirak ettiği bilinmektedir. 
Hz. Ömer devrinde Suri-
ye, Filistin, Mısır seferle-
rine, Hz. Osman devrin-
de Kıbrıs seferine katıl-
mıştır.

Onun kutlu seferlerin 
duraklama döneminden 
sonra, Muaviye devrinde 
İstanbul seferine katılma-
sı, seferlere iştiraki dinî 

Teşekkür:	Bu makaleyi hazır-
larken çeşitli şekillerde yar-
dım ve destek aldığım Öz-
bekistanlı yazar Miraziz 
Azam’a, Prof. Dr. Hicabi 
Kırlangıç’a ve Doç. Dr. Er-
tuğrul Yaman’a teşekkür e-
derim.

Semerkand'daki Şah Zinde 
Külliyesinin restorasyondan 

sonraki görünümü:

Çar-tak kapı/Ana kapı. Arka 
planda Kadızade-i Rumî'ye  

isnad edilen türbe görülüyor. 

Şah Zinde külliyesinin Sovyet 
sonrası restore edilmeden 

önceki hali. 1992. 
(Resim yazar tarafından çe-

kilmiştir.)
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2) M.Nermi Haskan: Eyüp-
lü Meşhurlar, C. 1. (Hüse-
yin Algül’ün hazırladığı bi-
yografi, sf. 13-24; Diyanet İs-
lam Ansiklopedisi, C.10. sf. 
123-125)

bir mecburiyet olarak görmesiyle açıklanabi-
lir. Ayrıca, Hz. Peygamber devrinde ve Hz. 
Ömer devrinde çok sayıda sefere katılan, Ebu 
Eyyub gibi bir çok sahabe, Muaviye’nin tekrar 
seferleri başlatması ile eski cihad günlerini ha-
tırlayarak heyecanları tazelenmiş şekilde hare-
kete geçmiş olmalıdır.

Ebu Eyyub, İstanbul seferine hazırlanan 
orduya tecrübesiz bir genç, Yezid b. Muaviye 
komutan tayin edildiği için önce katılmak is-
tememiş, fakat sonradan bundan rahatsızlık 
duymuş ve “Onun benim üzerime komutan 
kılınması ile benim ne işim var? Ben Allah için 
cihad edecek değil miyim” demiş ve ertesi yıl 
sefere katılmıştır.2

Ebu Eyyub, sefer üzereyken, H. 49 veya 50 
yılında (M.670), İstanbul önlerinde vefat et-
miştir. Kendi arzusu üzerine, surlara yakın bir 
yere defnedilmiştir.

Fetih mesajının alemdarı

Hz. Peygamber’in mesajını taşıyan, ona 
çok yakın bir şahsiyet olarak bu topraklara gö-
mülen Ebu Eyyub’un bu vazifeye ehilliği tar-
tışma götürmez. Hz. Peygamber’in akrabası, 
ensarın ilk müslümanlarındandır. Hicretten 2 
sene evvel eşiyle birlikte müslüman olmuştur. 
Hz. Peygamber, Medine’ye Kur’an öğreticisi 
olarak Musab B. Umeyr’i göndermiş, Eyyub el 
Ensari ile Umeyr kardeşleşmişlerdir.

Hz. Muhammed Hicret’te Medine’ye var-
dığında bindiği deve Ebu Eyyub’un evinin 
önüne çökmüş, böylece O’nun misafir edilme-
si meselesi tartışmasız halledilmiştir. Hz. Pey-
gamber 7 ay Ebu Eyyub’un evinde misafir olur.

Hz. Halit bu yüzden Hz. Peygamber’in 
mihmandarı (konukçusu), alemdarı değil. 
“Alemdar”, başka bir Halit, Halit	 B.	 Velîd.	

Halk muhayyilesi bu iki 
ismi birleştiriyor.

O belki de “manevî” 
bir bayraktar, fetih fikri-
yatının bayraktarı! “As-
habımdan kim bir memle-
kette vefat edecek olursa, 
şüphesiz o memleket hal-
kından iman sahibi olarak 

vefat edenlerin önlerinde nurdan bir bayrakla yü-
rüyerek onları cehennem azabından kurtaracaktır.” 
Bu hadis-i şerif de, Halid’in manevî bayraktar-
lığını tescil ediyor.

Ebu Eyyub el Ensari, Hz. Peygamber’in va-
hiy yazıcılarından / kâtiplerinden. 200’e ya-
kın hadis rivayet etmiş. Hafız-ı Kur’an. Hz. 
Peygamber’in sağlığında bütün gazalara/sa-
vaşlara katılmış. Hz. Muhammed’in vefatın-
dan sonra da aynı yolu takip etmiş.

H.35’te Hz. Osman tepkilerden ötürü 
Mescid-i Nebevi’de namaz kıldıramayınca, 
Hz. Ali namazı Eyyüb el Ensari’nin kıldırma-
sını uygun bulmuş. Kendi hilafeti zamanın-
da haricilerle savaşmak için Irak’a gittiğinde 
Medine’de imamlığı Ebu Eyyüb’e bırakmış.

İslâm’ın başlangıç devrinde iki büyük dev-
let vardır: Bizans ve İran. Bu iki devletin ara-
zisinin de İslama ram olacağı Kur’an’da müj-
delenmiştir. Hatta, önce putperest olan İran’ın 
ehli kitap Rum’u yeneceği fakat bu zaferin ge-
çici olacağı, ardından Rum’un galip geleceği, 
Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiştir. (Rum sûresi: 
Rumlar mağlub oldu. Halbuki onlar bu yenilme-
lerinin ardından galib olacaklar.) Gerçekten öyle 
olmuş, Bizans İran üzerine galip gelmiştir.

Doğu Roma’nın taht şehri İstanbul’un fet-
hi için daha Hz. Osman zamanında yollara dü-
şülmesi, binlerce kilometrelik meşakkatli ka-
ra ve deniz yolculuğundan sonra uzun süren 
kuşatmalara girişilmesi, bu seferlere sahabe-
den katılanların olması ve bilhassa Eyyüb el 
Ensarî’nin ileri yaşına rağmen (70’in üzerinde) 
bu meşakkatli sefere katılanlar arasında bu-
lunması dikkat çekicidir.

Elbette bu zahmet ve eziyete katlanma-
yı teşvik eden esas unsur Hz. Muhammed’in 
İstanbul’un fethedileceğini müjdelemesidir. 
Fetih’ten 857 sene önce, sahabeden Bişr’ül-
Ganevi yolu ile rivayet edilen bu hadis-i şerif 
mealen şöyledir:

“Kostantiniye elbet feth olunacaktır. Onu 
fethedecek emir ne güzel emirdir ve o ordu ne 
güzel ordudur”.

Bu metinde ni’me’l-emir	 ve ni’me’l-ceyş	
kavramları dikkati çekmektedir. Süheyl Ün-
ver, “ni’me’l-emir’”i, “mutlu emir-kumandan” 

Şah Zinde külliyesinin başka 
bir görünümü. 
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3 ) H. Cemal Öğüt: Eyyûb Sul-
tan. İstanbul 1998, sf. 275

4) Bu bölüm, Eyüp Sempoz-
yumlarına sunduğumuz i-
ki tebliğden özetlenmiştir: 
“Büyük Fetin ve Eyüp Sul-
tan” Tarihi Kültürü ve Sa-
natıyla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu-4. İstanbul 2000, 
sf. 426-437 “Büyük Fetih ve 
Ankara” Tarihi Kültürü ve 
Sanatıyla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu-7. İstanbul 2003, 
sf. 54-65

ve “ni’me’l-ceyş’”i, “mutlu asker” olarak çevir-
mektedir. Hz. Peygamber’in övdüğü kuman-
dan olmak, askerler arasında yer almak, bu 
günkü deyimiyle en kuvvetli “motivasyon”u 
sağlamaktadır. O yüzden yaşlı sahabiler dahi 
uzun ve meşakkatli seferi göze almaktadır.

“Fetih	hadisi”	tek başına harekete geçirici 
bir unsur olarak yeterlidir, fakat başka güçlen-
dirici sözler de vardır. Hz. Peygamber, deniz 
seferine çıkacakları övmüştür. Kostantiniye’ye 
cihada giden askerlerin af ve mağfirete maz-
har olacağını beyan etmiştir ki bu hadisin ravi-
si Ebu Eyyub’dur. Hz. Muhammed’in İstanbul 
fetholunmadan kıyametin kopmayacağına da-
ir sözü de, bu kutlu işin eninde sonunda olaca-
ğına dair bir müjdedir.

Ebu Eyyub sağ olduğu müddetçe onu bü-
tün seferlere katılmaya sevk eden ve nihayet 
ahir ömründe İstanbul önlerine iki defa geti-
ren bir hadis daha vardır ve bunun da rivayet-
çisi kendisidir: “Allaha ortak koşmayan, namazı 
kılan, zekâtını veren, orucunu tutan, büyük günah-
lardan korunan cennete gidecek”. Ashab: “Büyük 
günah nedir?” diye sorar. Cevabı: “Allaha şirk 
koşmak, adam öldürmek ve savaştan kaçmak”3.

İstanbul fethinin mesajını en üst seviyede 
taşıyacak kişi Ebu Eyyub olmalıdır. Hz. Os-
man döneminde ilk sefer açıldığında yola dü-
şen bir zat, Hz. Peygamber’in akrabası, çok ya-
kınında bulunmuş, kâtipliğini yapmış, gazala-
rına aksatmadan katılmış, güzel sözlerini nak-
letmiştir. Ayrıca, Hz. Ali başta olmak üzere, sa-
habenin itibar ettiği, değer verdiği bir kimse-
dir. Bu hüviyetle hem birinci sefere, hem ikinci 
sefere katılır. İkinci sefer, artık onun mesaj ge-
tirdiği sefer olmaktan öte, mesaj haline geldi-
ği seferdir. Hz. Halid’in cesedi bir mesaj ola-
rak Bizans surları önünde toprağa gömülecek-
tir. Bu sırada 70-80 yaş arasındadır, hastalanır, 
ölümü yakındır. Kumandan Yezid ziyaretine 
gelir. Bir arzusu olup olmadığını sorar.

“Dünyanızdan hiç bir şey istemiyorum. Cese-
dimi düşman toprağının içine sok. Mücahid atla-
rı toprağı çiğnesin, mezarım belli olmasın. Resul-
lü Ekrem “Kostantiniye’de kalenin yakınına bir 
recul-i salih defnolunacaktır buyurmuştur. İşte ben 
umarım ki, o recul-i salih olayım” cevabını alır.

Ebu Eyyub, bu görüşmeden kısa bir sü-

re sonra vefat eder. Vasiyetine uyularak cena-
ze namazından sonra tabutu eller üzerinde hü-
cuma kalkılır. Ceset, surlara yakın bir yere gö-
mülür.

Bizans devlet erkânı, surların gerisinden 
bu garip manzarayı hayretle seyrederler. İki 
taraf arasında arasında haberciler gelip gi-
der. Bizans tarafı şaşkınlığını ifade eder. Müs-
lüman tarafı bir ulu kişinini vasiyetini yerine 
getirdiklerini belirtir. Bizans tarafı bu durumu 
makul bulmaz. Onlar çekilip gidince meza-
rın akıbetinin iyi olmayacağı hatırlatılır. Müs-
lüman tarafı, böyle yapılması halinde, müslü-
manların kontrolü altındaki coğrafyalarda da 
hiç bir kilisenin ayakta kalamayacağını bildire-
rek karşılık verir. Sonuçta, Bizans İmparatoru, 
Ebu Eyyub’un mezarını korumayı kabul eder. 
Bizans ahalisi, bu mezarı ziyaretgâh haline ge-
tirir. Hatta kuraklık zamanlarında burada yağ-
mur duası yapılır.

Mesaj artık maddileşmiş şekilde toprakta-
dır. Bir gün okunacak ve gereği yapılacaktır. 
Aradan sekiz asır geçse de!

İstanbul’un fethi sekiz asır sonra ve 12. mu-
hasarada gerçekleşir.

İk sefer, Hz. Osman zamanında, Mua-
viye’nin kuşatmasıdır. Muaviye kendi hüküm-
darlığı zamanında da oğlunu görevlendirerek 
İstanbul’u muhasara ettirmiştir. Emevî halifle-
rinden Ömer B. Abdülaziz ve Hişam da İstan-
bul üzerine sefer tertiplemiştir. Onlardan çok 
sonra, Abbasilerin meşhur halifesi Harun Re-
şid H.412’de İstanbul’u almayı deneyenlerden-
dir. Daha uzun bir aradan sonra, Osmanlılar 
İstanbul’un fethi için kolları sıvarlar.

İlk sefer Hz. Osman	zamanında yapılmış-
tır. Onun adını taşıyan Osman	Gazi, nesline 
“Istanbulu aç gülzar yap “diye vasiyet etmiştir. 
Onun adını taşıyan devletin, Peygamberin adı-
nı taşıyan genç sultanı İstanbul’u açmıştır...4

Semerkand’ın yaşayan şahı...

İstanbul’dan binlerce kilometre doğuda, 
Semerkand’da Uluğ Bey’in meşhur medrese-
sinin baş müderrisi olan Kadızade-i Rumî’nin 
türbesi Şah Zinde külliyesindedir. İznik’te 
doğmuş olan bu büyük âlim, “Yaşayan Şah”ın 
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5) Abbas	 bin	 Muttalip	 Hz. 
Peygamber’in kendisinden 
birkaç yaş büyük amcası. 
İlk Müslümanlardan. Müs-
lümanlığını İslama yarar-
lı olmak için gizledi. Hicret 
etmedi. Yeğenini müşrikle-
re karşı himaye etti. Karısı 
ve oğlu açıkça müslüman 
oldu. Mekke fethi hazırlık-
ları sırasında müslümanh-
ğını açıkladı. Peygamberi-
miz Abbas’ı sever ve say-
gı gösterirdi. Abbasi inci-
teceklerin kendisini incite-
ceklerini söylemişti. (Müs-
lim, Tirmizi) Abbasiler dev-
leti onun oğlu Abdullah’ın 
soyundandır.

6) Muhammed Zahir Bigi: 
Maverâünneahire’de Seya-
hat. (Haz. Ahmet Kanlıde-
re) İstanbul 2005 sf. 113

yakınında yatmaktadır.

Yaşayan Şah, Şah Zinde... Peygamber 
efendimizin amcası Abbas5’ın oğlu olan ve 
Semerkand’ın fethi sırasında 676 yılında (Ebu 
Eyyub’dan 5-6 yıl sonra) bir kurban bayra-
mı günü şehid düşen Kuşem ibni Abbas ibni 
Muttalip’in kabri etrafında bir cami ve med-
rese yapılır ve zamanla İstanbul’da Eyüp Sul-
tan civarında olduğu gibi bir türbeler, mezar-
lar külliyesi oluşur.

Kurban bayramında şehid olan Kusem/
Kutem elbette Allah uğruna öldürülenlerden-
dir, şehiddir; o yüzden ölü değildir (Bakara, 
154)...İşte Şah Zinde / Yaşayan Şah söyleyişinin 
kaynağı budur...

Türkistan’ın kumandan fatihlerini ha-
fızalar unuturken, neden Kusem bin Abbas 
unutulmaz?

Abbas oğlu Kusem Peygamber efendimi-
ze benzermiş. Sırf babasının soyu değil onu 
önemli kılan; annesi de Hz. Hadice’den son-
ra ilk müslüman kadın. Peygamberimizin sev-
gili torunu Hz. Hüseyin’in süt kardeşi. Resu-
lullah, kendisine benzeyen Kusem’i arkadaş-
larıyla oynarken görür ve bineğinin arkasına 
oturtur. Peygamberimizi sağlığında kavrayan 
elleri, vefatından sonra da o mübarek vücuda 
temas eder.

Peygamberimizi son defa kavrayan Kusem’in 
elleri, en son işte bu türbenin bulunduğu toprak-
lara değmiştir...

Peygamberimizin vefatından sonra, cena-
zesini kaldıran, mezarına indiren dört kişiden 
biridir O. (Hz. Ali, Kusem ile kardeşi Fâzıl ve 
Usame b. Zeyd). Peygamberimiz gasledilir-
ken, cesedini sağa sola çevirir ve kabirden en 
son O çıkar. Yani, Peygamberimize en son do-
kunan fânidir o...

Kusem b. Abbas bizzat Hz. Peygamber’den 
hadis rivayet edenlerdendir. Hz. Ali’nin hila-
feti zamanında Mekke valisi ve Hac emiridir. 
Tıpkı Ebu Eyyubu’l-Ensari’nin o yaşlı halinde 
İstanbul’un fethi için yola çıkan orduya katıl-
ması ve kuşatma sırasında vefatı üzerine sur-
lara yakın bir yere gömülmesi gibi, Kusem de 
ondan 5-6 yıl sonra, Türkistan’ın bu mühim 
merkezinin muhasarası sırasında şehid olur...

Halk onun ölümünü efsaneleştirir: Kusem 
ölmemiştir! Kâfirler onu üldürmek için hücu-
ma geçtiğinde, önündeki kaya açılmış, Abbas 
oğlu Kusem bu kayanın içine girmiş, ardından 
kaya eski hâlini almış ve O böylece sır olmuş...

Kusem b. Abbas’ın Türkistan seferine katıl-
masının, ordunun cihad heyecanını güçlendi-
rici bir unsur olduğu tahmin edilebilir. Muhte-
melen bu sebeple, Kusem’e gaza sırasında el-
de edilen ganimetlerden bin hisse teklif edil-
miştir. O ise, bunu reddetmiş, savaşa katılan 
her hangi bir asker gibi pay almak istediğini 
bildirmiştir.

Şah Zinde külliyesi

“Maveraünnehire Seyahat” kitabının ya-
zarı Muhammed Zahir Bigi, “Şah Zinde 
Türkistan’da en mukaddes bir orundır (yer-
dir). Semerkand’ın eski hükümdarları tah-
ta oturmazdan evvel şu türbeyi ziyaret eder-
ler imiş”6 diyor. Bu Osmanlı Sultanlarının cü-
lus merasimi olan Eyüp Sultan ziyaretine ben-
zemektedir.

Padişahların Eyüp Sultan’da kılıç kuşan-
ması, Avrupa’da hükümdarların tac giymesi-
ne muadil sayılmaktadır. Osmanlı padişahla-
rı tahta çıktıktan bir süre sonra, alayla Eyüp 
Sultan’ı ziyaret eder ve burada kılıç kuşanırlar. 
Mevlevi Çelebisi, nakibüleşraf veya şeyhülis-
lamların Osmanlı padişahına kılıç kuşatması 
merasimi “taklid-i seyf olarak adlandırılır. Ay-
rıntısı bilmemekle beraber, Semerkand’da ben-
zer bir uygulama olduğu tahmin edebiliriz.

Kadızade-i Rumî’ye atfedilen türbe bu 
büyük zatın kabri etrafında teşekkül eden 
mimarî manzumenin firuze kubbeli seçkin 
eserlerindendir. Uluğ Bey, hocasını, medrese-
sinin baş müderrisini ve rasathanesinin mü-
dürünü sağlığında en güzel şekilde ağırladık-
tan başka vefatından sonra böyle mukaddes 
bilinen bir mevkide konaklatmıştır...

Şah Zinde, eğimli bir arazi üzerindedir ve 
takriben 70 metrelik bir yolun iki tarafında, 
muhtelif zamanlarda inşa edilen yapılar sıra-
lanarak bir mimarî manzumeye vücut veril-
miştir. Külliyenin kuzey tarafında Kusem ib-
ni Abbas’ın türbesi yer alır.
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Mağripli ünlü seyyah Ibn Batuta (1304-
1368), kabrin şehrin dışında, olduğunu, halkın 
pazartesi ve cuma geceleri ziyarete gittiğini, ta-
tarların ziyarete gelirken büyük adaklar ada-
dıklarını, sığır, koyun ve para getirdiklerini ya-
zıyor. Bunlar gelen gidenin ihtiyaçlarını karşı-
lamak için zaviyenin ve kabrin hizmetkârlarına 
verilirmiş. Kubbesi ikişer sütunlu dört ayağa 
otururmuş. Duvarları altın kakmalı mermer-
lerle kaplı imiş. Çatı kurşun sıvalı imiş. Kub-
benin üzerine köşeleri gümüş kaplı, her tara-
fı yaldızlı abanoz bir çatı kondurulmuş. Dışa-
rıdan gelen bir su zaviyenin ortasından geçer-
miş. Zaviyeye gelenler, burada rahatça konak-
layabilirmiş. Tatarlar, Müslüman olmadan ön-
ce de burayı önemser, manevî havasından fay-
dalanmak isterlermiş. Çünkü orada bazı hari-
kulade olaylar görürlermiş...7

İbni Batuta’nın anlattıklarından, burada sa-
dece türbe ve zaviye binası bulunduğu, mima-
risinin de halen ayakta kalan binadan farklı ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, diğer ya-
pılar daha sonra eklenmiş olmalıdır.

Külliyenin ana giriş kapısı ve güneyde ka-
lan türbeler grubu Uluğ Bey zamanından kal-
madır. Uluğ Bey tarafından yaptırılan giriş taç 
kapısı (Çartak kapı), 1434 tarihlidir. Girişin 30 
metre gerisinde yükselen yamaçta Kadızade-i 
Rumi’nin taç kapıdan on sene kadar önce ya-
pılan türbesi dikkat çekici bir eser olarak görü-
nür. Yapı, yüksek silindir tambur üzerine hay-
li yüksek çift külahlı çini kaplı kubbe ile örtül-
müştür.

Şah Zinde küliyesinde, mimarî veya inşaî 
zaman, 11. yüzyıldan kalan bazı unsurlar dı-
şında, öyle anlaşılıyor ki, yaklaşık yüz yıldır.

Esas bina, “Ziyarethane” kesimindeki Ku-
sem b. Abbas’ın türbesi 1234/35’e tarihleniyor. 
Cengiz istilasından önce bu mevkide bulunan 
Ziyarethane’nin 11. Asırda yapıldığı tahmin 
ediliyor. Moğollar yıkmadan burada “Ziyaret-
hane” ve başka yapılar vardı. Nitekim, 1969-72 
yılları arasında yapılan kazılarda Tamgaç Buğ-
ra Han tarafından yaptırılan medrese kalıntı-
ları bulunmuştur.8  Moğol istilası sırasında Ef-
rasiyab tepesi civarındaki şehir tahrib edildi. 
Kusem’in türbesi yeniden inşa edildikten son-
ra, tepeden aşağı doğru, 70 metrelik taş döşeli 

eğimli yol, zaman zaman merdivene dönüşen 
bir sokak etrafında diğer binalar yapıldı.

Timur öncesi bu yapıdan sonra, Timur-
lenk zamanında yapılan ilk yapılar Şâdi Me-
lik Aka’nın Kabri (m. 1372) ve 1376 tarihli Tuğ-
luk Tekin kabridir. Timur’un ilk hanımı Olcay 
Türkan Aka adına yaptırdığı türbe 1385’e ta-
rihlenmektedir. Timur, kendi zamanında vefat 
eden kız kardeşlerini, hanımlarını, çocuklarını 
ve torunlarını buraya defnetmiştir.

Sokak katedilip tepeye varıldığında, küçük 
bir meydana ulaşılır. Meydanın üç tarafı tür-
belerle çevrilmiştir. Şah Zinde külliyesindeki 
bu türbelerden biri Hace Ahmed’e isnad edil-
mektedir. Hace Ahmed medresesi ve kabrinin 
Ahmed Yesevi’yle alâkası olmadığı, Tamgaç 
Buğra Han’ın vakfiyesinde Hace Ahmed’in bir 
muhaddis, atalık olduğunun kaydedildiği be-
lirtilmektedir.

Meydanın sağında Kusem b. Abbas’ın türbe-
si vardır. Yapının kapısından girildiğinde ilk 
mekân bir mesciddir. Bir kaç basamak yukarıda 
ikinci bir mescid ve nihayet üçüncü kademede 
türbeye ve üç kademeli sandukaya ulaşılmakta-
dır. Sanduka da tamamen çini ile kaplıdır.

Kusem b. Abbas’ın çini sandukası bize 
Anadolu’da Timur sonrası bir eser olan yeşil 
Türbe’deki Çelebi Mehmed’in çini sandukası-
nı hatırlatır.

14. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapıl-
maya başlanan binalar, Uluğ Bey devrinde, 
1435’te Bibi Sine türbesinin inşasıyla sona erer. 
Belki de bu türbe kapı ile birlikte yapılmıştır. 
Uluğ Bey türbeyi yaptırırken taç kapıyı da yap-
tırıp külliyenin yeni binalarla genişlemesine 
son vermiştir. Böylece tek tek yapılardan oluş-
makla beraber, bir yapı bütünlüğünün belli bir 
zamana hasredilerek korunması da sağlanmış 
olmaktadır. Bu yapılar 
böylece bir döneme mah-
sus kalabilmiştir.

Şahzinde mezarista-
nında mimarî ile birlik-
te, iç ve dış süslemeler 
de dikkati çeker. Çini, bu 
ölüm mimarisinin süsle-
melerinde esas rolü oy-

7) İbn Batuta Seyahatnamesi 
(Çev. A. Said Aykurt) İstan-
bul 2000, C.l, sf. 541

8) Oktay Aslanapa: “İlk Müs-
lüman Türk devletlerin-
de kültür ve sanat” Türk-
ler, C.6 Ankara 2002 içinde 
sf. 18-20

               

Şah Zinde külliyesinin ge-
nel görünümü. Sağdaki firuze 
kubbe Kadızade-i Rumî türbe-
si olarak biliniyor.
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9) D. Mehmet Doğan: 
Türkistan-Türkiye/Türk Kim-
liğinin Coğrafyaları. Ankara 
2010 sf. 135-138

nar. Beyaz, firuze (turkuaz), lâcivert, yeşil, si-
yah, sarı hatta mor...Bu renk çeşitliliği, moza-
ik çinilerde muhtelif güzel kompozisyonlar 
hâlinde gözleri alır...Ölüm mimarisi faniliği 
aşıp bizi ebediliğe doğru götürmek ister.

Sovyet döneminde terk edildiği, insansız-
laştırıldığı anlaşılan bu zengin mimarî mekân, 
bu dönemin sona ermesiyle yine yaşayan bir 
tarihî çevre haline gelmeye başlamıştır.

Asıl Şah Zinde yapısı ile iki mescid ve bir 
medrese binası dışındaki yapılar Timurun 
hanımları, aile mensupları, beylerine aittir. 
Kadızade’nin türbesi, bu yapılar içinde farklı 
bir yere sahip sayılmalıdır. Çünkü o bir taraf-
tan mukaddes sayılan bir şahsiyetin etrafında 
oluşan yapılar bütününün ne ilk unsuruyla il-
gilidir, ne de Timur hanedanının üyesidir. Uluğ 
Bey, Kadızade’ye mukaddes sayılan mekânda 
yer vermekle büyük bir kadirşinaslık gösterdi-
ği gibi, aileden olmayan birini aile fertlerinin 
arasına defnederek de tekrim etmiştir. Türki-
ye, Türkistan’da, Timur’un tarihî payitahtında 
böyle bir remizle temsil edilmektedir.9

Türklerin islâmlaşma süreci

Kusem b. Abbas’ın katıldığı seferde Se-
merkand fethedilmiştir ama, bölgenin müs-
lümanlaşması için zamana ihtiyaç vardır. 
Arap fatihler, yerli halkı müslümanlaştır-
makta zorlanırlar.

Meşhur Emevî halifesi Ömer bin Abdüla-
ziz zamanında türkler arasında müslüman-
lık yayılmaya başlar. Bu devir, Kusem’in ve-
fatından yaklaşık yarım asır sonradır. (M. 
720 civarı)

Ömer b. Abdülaziz’in Türk beylerine mek-
tuplar gönderdiği biliniyor. Semerkand Beyle-
rinden Gürek de bunlardan biri idi. Gürek, bu 
davet üzerine ihtida etti. Ömer b. Abdülaziz 
Emevilerin nefret uyandıran ırkçı uygulamala-
rına son verdi, bölge valisini değiştirdi, müslü-
man olan türklerden haraç alınmasını men et-
ti. Abbasi halifeleri de Ömer b. Abdülaziz’in si-
yasetini sürdürerek Türkistan’da islâmlaşmayı 
teşvik ettiler.

Bu sürecin iki asır sonra Göktürk’lerin yeri-
ne geçen ve bugünkü Türkistan sınırları içinde 
hükümran olan Karahanlılar döneminde hız-
landığını, hanedanın üçüncü hükümdarı olan 
Satuk Buğra Han’ın 924’te 24 yaşında müslü-
man olmasıyla zirveye ulaştığını, bundan son-
ra Türk tarihinin münhasıran İslâm tarihi için-
de geliştiğini söyleyebiliriz. Satuk Buğra Han-
la neredeyse eşzamanlı olarak batıda, Volga 
Bulgar Hanı Almış Han da müslüman oldu, 
devletinin dinini de İslâm yaptı.

Kusem bin Abbas’ın Peygamberimize çok 
yakın bir şahsiyet olarak, ona son defa temas 
etmiş bir kişi olarak Semarkand’ın fethi sı-
rasında şehid olması, buralar halkının hem 
İslâmlaşmasında rol oynamış, hem de müslü-
manlaşmasından sonra güçlü bir hatırlamaya 
zemin hazırlamıştır. Bu savaşın kumandanı, 
diğer kahramanları unutulmuş, fakat Kusem 
bin Abbas Hz. Peygamber’e olan yakınlığından 
ötürü unutulmamıştır. Mezarının bulunduğu 
mahal de mukaddes addedilmiş, bu civara gö-
mülmek, bu kutlu kişiye yakın olmak arzusu 
Şah Zinde külliyesinin oluşmasına yol açmıştır.

1-Kusem b. Abbas’ın Kabri, 11. Yy. 

2-Ziyarethane, 11. Yy., 1234-35’te yenilenmiş

3-Minare, 11. Yy. (h. 5. Yy.)
9-Mescid m. 1460 (h. 8. Yy.)

4-Timurlular öncesine ait bina temeli

5-Çardak 1330

32-Kadı Zâde Rûmî Türbesi diye meşhur iki kümbet m. 1425

8-Adı bilinmeyen bir hanımın kabri m. 1361

10-Mezar (kazılmış) m. 1360-1370 (h. 7. Yy.)

11-Mezar (kazılmış) m. 1360 (h. 7. Yy.)
12-Mezar (kazılmış) m. 1360-1370 (h. 7. Yy.)

13-Şâdi Melik Aka’nın Kabri m. 1372 (h.7. Yy. 

15-Emirzâde mezarı,  m. 1386 (h. 7. Yy.) 
14-Emir Hüseyin b. Tuğluk Tekin’in Kabri, m. 1376 (h. 7. Yy.) 

16-Mezar (kazılmış) m. 1380 (h. 7. Yy.)

18-Üstat Alîm Nesefî adlı ustanın imzasını taşıyan mezar,          
      m. 1380 (h. 7. Yy.) 

17-Mezar (kazılmış) m. 14. Yy.

19-Uluğ Sultan Begüm’ün kabri diye bilinen                     
      sahibi belirsiz mezar, m. 1385 

6-Mezar (Kazılmış)m. 13/ h. 7. Yy.

7-Hâce Ahmed’in Kabri, 14. Yy. ortaları

20-Burunduk’un kabri,  m. 1390-1420

21-Şirin Bike Aka’nın kabri, m. 1385-86 

22-Toman Aka’nın kabri, m. 1404

23-Toman Aka Kabri Mescidi, m. 1404

24-Tamgaç Buğra Han’a ait medrese, m. 11. Yy. (h. 5. Yy.)

26-Mezar (kazılmış)

27-Mezar (kazılmış)29-Mezar (kazılmış)

28-Mezar (kazılmış)

30-Sekizgen mezar, m. 15. Yy. ilk yarısı 

31-Serdâb (mahzen) m. 15. Yy. 

33-Külliye girişi (Baş Kapı, Çardak, Mescit kalıntıları) m. 1434-35

34-Serdâb (mahzen) (kazılmış) 
m. 15-16. Yy.

Lisa Golombek-Donald Wilber: The Timurid Architecture of İran and Turan 
(Farsça tercümesi: Mimarii Timuri der İran ve Turan, 1372)
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Ebu Eyyub’la Kusem’in birbirine yakın za-
manlarda sefere çıktıkları ve beş altı sene aray-
la vefat ettikleri halde, onlarla ilgili mekân kut-
siyetinin oluşma tarihleri arasında hayli za-
man farkı vardır. Kusem bin Abbas’ın maka-
mının mukaddes addedilmesi, Ebu Eyyub’dan 
daha öncedir. Cengiz istilası ile daha önce olu-
şan yapıların ortadan kaldırdığı biliniyor. Bu 
yüzden, bugüne ulaşan yapının14. asırda inşa 
edildiği, etrafındaki binaların da, yüzyılın so-
nunda ve 15. yüzyılın başlarında yapıldığı gö-
rülmektedir.

Şah Zinde, daha ziyade hükümdar ailesine 
mensup olanların defnedildiği bir mahal ola-
rak, Türkiye’de örneği ancak Bursa’da görülen 
Muradiye külliyesine benzer. Fakat Muradiye 
külliyesi, mukaddes bir şahsiyetin kabri etra-
fında teşekkül etmemiş, bir hanedan mezarlı-
ğı olarak ortaya çıkmıştır.

Bir ebediyet bahçesi: Eyüp

Ebu Eyyub’la ilgili olarak, hayli uzun sü-
re (7 asır) beklemek gerekmiş, İstanbul’un fet-
hi sırasında veya sonrasında kabrinin Akşem-
seddin tarafından keşfedilmesiyle Fatih Sul-
tan Mehmed tarafından türbe inşa ettirilmiş, 
yanına cami, medrese, imaret, hamam vb. ya-
pılmış daha sonra da bu mukaddes şahsiye-
tin etrafında türbeler ve mezarlarla bir şehir 
parçası oluşmuştur. Doğuda Şah Zinde’nin 
inşaî zamanı sona erdikten sonra, batıda Eyüp 
Sultan’ın inşaî zamanı başlamıştır.

Ebu Eyyub’un türbesinden sonra bu civa-
ra, öncelikle şehrin fethine aktif olarak katılan 
Bayramî şeyhleri10, daha sonra da itibarlı kişilerin 
defnedildiği, türbeler yapıldığı biliniyor. 15. Asrın 
ikinci yarısında başlayan bu inşaî faaliyet denile-
bilir ki, kesintisiz günümüze kadar sürmüştür.

Bu civara 16. Asırdan itibaren vezirler, ve-
ziri azamlar defnedilmiş ama, hanedan men-
suplarından defin olmamıştır. 19. Asırda 2. 
Mahmud’un kızı, Abdülmecidin bacısı Âdile 
Sultan, 1899’da vefat edince Bostan İskelesi ya-
kınına kocası sadrazam Mehmed Ali Paşa’nın 
türbesine defnedilmiştir. 20. Yüzyılda Sultan 
Reşad’ın gömülmesi ile ilk defa Osmanlı ha-

nedanından bir kişi, hem de bir padişah Eyüp 
Sultan’a defnedilmiş olmaktadır.

Cumhuriyet’ten sonra Eyüp Sultan dinî 
mekân olarak resmen önemini kaybetmiş ol-
masına rağmen halk nezdinde böyle bir itibar 
kaybı sözkonusu olmamıştır. 1950’li yıllara ka-
dar türbeler kapalı olduğu için, mekân ihma-
le uğramış olmasına rağmen, türbelerin açıl-
ması sırasında ilk açılanlardan biri de Ebu 
Eyyub’un türbesi olmuş, böylece resmî ilgi de 
normalleşmiştir.

Şah Zinde külliyesinde Anadolu’dan giden 
büyük âlim Kadizade-i Rumi’nin kabri var-
ken, Eyüp Sultan’da Semerkand’dan gelen yi-
ne çok önemli bir âlimin, Ali Kuşçu’nun kab-
ri bulunmaktadır. Bu Türkistanlı âlim 1474’de 
vefat edince Eyüpsultan türbesinin haziresine 
defnedilmiştir.

Kanunî devri sadrazamlarından Semiz Ali 
paşa, 4. Murat devri sadrazamlarından Gür-
cü Mehmet Paşa hazireye defnedilen devlet 
erkânındandır. Hazire dışında semtte çok sa-
yıda devlet büyüğünün, mühim şahsiyetin ka-
birleri ve türbeleri bulunmaktadır.

Kanunî devri vezirlerinden Ayas Paşa ve 
Cafer Paşa, 2. Selim devri vezirlerinden Lala 
Mustafa Paşa, 3. Murad’ın vezirlerinden Fer-
had Paşa, 19. asır sadrazamlarından Hayredin 
Paşa, Halil Rifat Paşa bu meyanda sayılabilir. 
(Prens Sabahaddin de bu türbede medfundur).

Eyüp semtindeki en büyük türbe Siyavuş 
Paşa’ya aittir (16.a.) Kanunî devrinin simala-
rından Zal Mahmut Paşa’nın, cami, külliye ve 
türbesi vardır. Osmanlı Devleti’nin en büyük 
veziriazamlarından Sokollu Mehmed Paşa 
İstanbul’da iki tane cami ve külliye yaptırmış 
olmasına rağmen, Eyüp Sultan’a komşu cami-
siz külliyesindeki türbesinde yatmaktadır.

Cumhuriyet’ten sonra Eyüp kabristanı-
na gömülen çok sayıda meşhur şahsiyet var-
dır. Bunlar arasında Fevzi Çakmak, Kâzım 
Karabekir, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet 
Kabaklı, Esat Coşan ve son olarak Erdem 
Bayazıt’ı sayabiliriz.
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Ebû Eyyûb el-Ensârî veya halkımı-
zın onu tanıdığı şekliyle Eyüp Sultan, Hz. 
Peygamber’in vefatından kırk sene kadar son-
ra hicrî 49 (669) yılında İslâm ordularıyla bir-
likte İstanbul’u fethetmeye gelen sahâbîlerden 
biridir. O, ilerlemiş yaşına rağmen Efendimi-
zin İstanbul’u fethetmeye teşvik eden “Ümme-
timden Kayser’in şehrinde savaşacak ilk ordu ba-
ğışlanacaktır”1 meâlli hadisiyle buranın fethe-
dileceğini bildiren “Kostantiniyye mutlaka fet-
hedilecektir. Burayı fetheden kumandan ne iyi bir 
kumandandır! Onun ordusu da ne güzel bir ordu-
dur!”2 anlamındaki hadisinin müjdesine nail 
olmak için İstanbul’a kadar geldi. Büyük uğra-
şılar verilmesine rağmen şehir fethedilemedi. 
Bu arada kendisi rahatsızlanarak vefat etti ve 
İstanbul’a defnedildi.3 

Kabri, vefatından yaklaşık olarak 800 sene 
sonra Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) ho-
cası Akşemseddîn Hazretleri (ö.1459) tarafın-
dan keşf yoluyla tespit edildi.4 İstanbul’un fet-
hinden hemen sonra Fatih kabri üzerine bu-
günkü türbesini yaptırdı. O günden sonra ül-
kemizin en çok ziyaret edilen mekânlarından 
biri haline gelen türbenin ziyaretçi sayısı artın-
ca, Fatih buraya önce bir cami, peşinden de bir 
medrese ilâve etti. Böylece Eyüp semtinin öne-
mi arttı ve burası kısa zamanda bir eğitim ve 
kültür merkezi haline dönüştü. Bütün bunla-
rın sonucu olarak Eyüp civarını câzibe merke-
zi haline getiren Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazret-
leri ve türbesi etrafında bir takım gelenekler 
oluştu. Bu geleneklerin bazısı devlete ait resmî 
merasim olarak şekillenmiş, bir kısmı ilim çev-
releri, diğer bir kısmı ise halk tarafından geliş-
tirilmiştir. 

Devlet ve ilim adamları tarafından gelişti-
rilenlerin genellikle millî veya manevî bir esa-
sa dayandığı, halk tarafından şekillendirilenle-
rin ise hemen hemen tamamının bid’at ve hu-
rafe türü şeyler olduğu görülmektedir. Biz bu-
rada, Osmanlı toplum hayatını derinden etki-
lemiş, hatta yönlendirmiş olan bu gelenekler-
den bid’at ve hurafe türü olanlarına girmeden 
sadece millî veya manevî dayanağı bulunanla-
rı özetlemeğe çalışacağız:

1. Kılıç Kuşanmak

Osmanlı Devleti döneminde, tahta otur-
madan önce veya tahta oturduktan sonra pa-
dişahların Eyüp Sultan’a gelmeleri, burada ic-
ra edilen görkemli bir törenle kılıç kuşanmala-
rı, sonra saraya gidip cülûs merasimi ile tahta 
oturmaları âdettendi. Eyüp Sultan’da gerçekle-
şen kılıç kuşanma merasimi bir nevi yönetimi 
meşrulaştırma merasimi sayılırdı. Kılıç kuşan-
ma merasimlerinin İstanbul’un fethinden he-
men sonra, Fatih’in Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin 
türbesini yaptırmasıyla başladığı nakledilir. 
İlk olarak Fatih’e hocası Akşemseddîn Hazret-
leri bir kılıç kuşatmış, çok sade yapılan bu kılıç 
kuşatma olayı, Fatih’in oğlu II. Bâyezîd dev-
rinde (1481-1512) resmiyet kazanmış ve o gün-
den sonra görkemli merasimler yapılarak icra 
edilmiştir.5

Dinî ve askerî bir durum arzeden kılıç ku-
şanma merasimi iki safhalıdır. Birincisi törenin 
yapıldığı yere kadar gidiş ve gelişi ihtiva eden 
kılıç alayı, diğeri ise mukaddes emanetlerden 
alınıp getirilen kılıçlardan birini kuşanma saf-
hasıdır. Buna Taklîd-i seyf denir. Kılıç kuşanma 
alaylarının tertip ve tanziminde dönemlere gö-
re değişiklikler olabildiği gibi, padişahların 

1) Buhârî, “Cihâd”, 93.
2) Ahmed b. Hanbel, el-

Müsned, I-VI, Beyrut 
1389/1969, IV, 335.

3) İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ, 
Beyrut 1405/1985, III, 484-
485.

4) Hüseyin Algül, “Ebû Eyyûb 
el-Ensârî”, Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, X, 124.

5) M. Baha Tanman, “Kılıç Ku-
şanma Törenlerinin Eyüp 
Sultan Külliyesi İle Yakın 
Çevresine Yansıması”, Tari-
hi, Kültürü ve Sanatıyla II. E-
yüp Sultan Sempozyumu, İs-
tanbul 1998, s. 77.

Sultan Reşat’ın Kılıç Kuşan-
ma Merasimi
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Eyüp’e geliş-gidişlerinde de farklılıklar görül-
mektedir. Bazıları Eyüp’e deniz yoluyla gelip 
kara yoluyla ayrılmışlar, bazıları da karadan 
gelerek deniz yoluyla ayrılmışlardır.

Kılıç kuşanma merasimi sarayda büyük bir 
törenle başlardı. Devlet erkânı resmî elbisele-
riyle hazır bulunurlar; top arabacıları, topçu, 
cebeci ve yeniçeri ocakları iki sıra halinde dizi-
lip padişahı bekleyerek geçişini seyrederlerdi. 
Daha sonra alay intizam halinde Eyüp’e gelir, 
padişah eğer deniz yoluyla geliyorsa iskelede 
sadazam, şeyhülislâm ve diğer devlet erkanı 
tarafından karşılanıp selamlanırdı. Öğle na-
mazını müteakip Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazret-
lerinin türbesine geçilirdi. Padişah edeple tür-
beye girdikten sonra sadrazam, şeyhülislâm 
ve yeniçeri ağasını yanına davet eder, akabin-
de şeyhülislâm dua ederdi. Padişah iki rekat 
namaz kıldıktan sonra duasını yapar, Topka-
pı Sarayındaki mukaddes emanetlerden alınıp 
getirilen ve kuşatılacak olan kılıcı öper, da-
ha sonra şeyhülislâm, nakîbüleşraf veya dev-
rin büyük âlim ya da meşâyihından biri tara-

fından beline kuşa-
tılırdı. Bundan son-
ra padişah merasi-
me katılanları selam-
lar ve Eyüp’ten ayrı-
lırdı. Merasim önce-
leri açıkta herkesin 
gözü önünde yapılır-
ken, sonradan muh-
temelen güvenlik ne-

deniyle mahdut bir topluluğun katılımıyla ic-
ra edilmeye başlanmıştır. Osmanlılarda kanun 
gücünde olan bu gelenek saltanatın sonuna 
kadar devam etmiştir.6

Kılıç kuşanma merasimi ile birlikte Eyüp 
Sultan’da duruma göre elli veya yüz hayvan 
kesilir ve fakir fukaraya et dağıtılırdı. Yine sı-
kıntısı olan vatandaşların arzuhalleri (dilekçe-
leri) ilgililer tarafından toplanır ve padişahın 
ilk icraatı olarak bunların isteklerine cevap ve-
rilirdi.

2. Zafer için Dua Etmek

Osmanlı sultanlarının Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretlerini ziyareti sadece kılıç kuşanma me-
rasimi için olmazdı. Değişik zamanlarda çe-
şitli vesilelerle buraya sık sık uğrandığı bilin-
mektedir.7 Hemen Fatih devrinden itibaren 
sultanların özellikle gazâya çıkacakları zaman 
Eyüp Sultan’ı gelip ziyaret etmeleri ve onun 
rûhu pür fütûhlarından istimdâd eylemele-
ri (fetihlerle dolu ruhundan moral yardımı al-
maları) âdetten idi. Onu ziyaret ederek ve ya-
nında dua ederek gazâya çıkmanın sultana ve 
orduya manevî bir güç katacağına, moral ve-
receğine ve zafer için vesile olacağına inanılır-
dı. İlk dönemlerde sıkça baş vurulan bu uygu-
lamanın özellikle sultanların bizzat savaşa ka-
tılmaktan vazgeçmelerinden sonra terk edildi-
ği anlaşılmaktadır.

3. Eyüp Sultan’ın Civarına Yerleşmek

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin türbe-
sinin inşâ edilmesinden sonra hızla büyüyen 
ve gelişen Eyüp semti, özellikle Ebû Eyyûb 
el-Ensârî Hazretlerine komşu olmayı arzula-
yan bir çok kimsenin şeref addederek yerleş-
tiği bir yer olmuştur. Bu arzuya yönlendiren 
en önemli etkenlerden biri Hz. Peygamber’in 
“Ashâbımdan her biri, vefat ettiği belde halkı için 
kıyamet gününde önder ve nur olarak diriltilecek-
tir.”8 anlamındaki hadisidir. Hadisten anlaşıl-
dığına göre, bir sahâbî olan Eyüp Sultan kı-
yamet gününde bir önder olarak diriltilecek 
ve bu beldenin halkına şefaat edecektir. Asır-
lar boyunca Eyüp Sultan’a en yakın bir yerde 
oturmak, bu şefaati en iyi bir şekilde hak etme 

6) Abdülkadir Özcan, “Kılıç A-
layı”, Diyanet İslâm Ansiklo-
pedisi, XXV, 408-410.

7  Örnek olmak üzere bkz. 
Yurdun Güvenen, “Eyüp 
Sultan’ın Kültür Hayatımı-
za ve İstanbul Şehirleşmesi-
ne Etkileri”, Tarihi, Kültürü 
ve Sanatıyla IV. Eyüp Sultan 
Sempozyumu, İstanbul 2000, 
s. 470-483.

8) Tirmizî, “Menâkıb”, 58.

Ebedi Eyüpsultanlılar çeşmesi

Eyüpsultanı Ziyaret
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vesilesi kabul edilmiş ve halk arasında böyle 
bir inanç yaygınlaşmıştır. Hatta bu yakınlığın 
ölçüsü, Eyüp Camii’nin minarelerinden oku-
nan ezan sesinin ulaştığı yer olarak belirlen-
miş, ikamet edilen yerden ezan duyuluyorsa 
bu ayrıcalık olarak değerlendirilmiştir. Özetle 
söylemek gerekirse, geçmişte Eyüp Sultan’ın 
yakınında oturmak bir şeref olarak kabul edi-
lir, şefaate vesile olacağına inanılırdı.

4. Eyüp’ü Ebedî İstirahatgâh Olarak 

Tercih Etmek

Dünyada yaşanacak güzel bir mekan kabul 
edilen Eyüp semti, aynı zamanda hayatı nok-
talayanların ebedî istirahatgâh olarak tercih 
ettikleri bir yer olmuştur. Türbenin yapılma-
sından sonra her sınıf insandan pek çok kim-
se Eyüp Sultan’ın türbesi civarına defnedilme-
yi arzulamış, kendisine burada yer hazırlamış 
veya buraya defnedilmesi için vasıyette bulun-
muştur. Bu tamamen Eyüp Sultan’ın yakının-
da yatan kimselerin onun ruhaniyetinden isti-
fade edecekleri ve kabir azabı çekmeyecekle-
ri şeklinde halk arasında yaygınlaşan bir inan-
ca dayanmaktadır. Bundan dolayı Ebû Eyyûb 
el-Ensârî Hazretlerinin kabri bir çok kabir ve 
türbe ile çevrilmiş ve bu durum bütün Eyüp’e 
sirayet etmiştir. Kabir ve türbelerin çokluğu, 
Eyüp ve civarını adeta uhrevî bir şehir haline 
döndürmüştür.9

Öldükten sonra Eyüp’e defnedilmeyi ar-
zulama geleneği bugün de devam etmektedir. 
Ancak günümüzde Eyüp Sultan’a defnedilme-
yi çok kimse, Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri-
ne komşu olmak ve onun ruhaniyetinden ya-
rarlanmak düşüncesiyle değil, dünyevî açıdan 
itibar telakkî edildiği ve bir tür prestij göster-
gesi olduğu için tercih etmektedir.

5. İlk Derse Başlama Öncesi Çocuklara 
Dua Etmek

Osmanlı Dönemi eğitim sisteminde, okul 
çağına gelen çocukların hocanın önünde gi-
dip diz çökmelerine kadar icra edilen merasi-
me Amin Alayı, ilk besmeleyi çekerek okumaya 
başlamalarına da Bed’i Besmele denir. Türk eği-

tim tarihinde önemli bir yere sahip olan Amin 
Alayı ve Bed’i Besmele merasimlerinin ne za-
man başladığı kesin olarak belli değildir. Se-
nenin her mevsiminde yapılması mümkün ol-
makla birlikte, Amin Alayı ve Bed’i Besmele me-
rasimlerini kandil gecelerine denk getirmek 
veya Pazartesi ya da Perşembe günleri icra et-
mek âdettendi.

Amin Alayı ve Bed’i Besmele için çok gör-
kemli törenler yapılırdı. Okula başlayacak ço-
cuğun ailesi bir kaç gün önceden mektebin ho-
casına haber gönderir, hoca da tespit edilen 
günde çocukları sıraya dizer, öndekiler yük-
sek sesle ve koro halinde ilâhîler okuyarak, ar-
kadakiler de beyit aralarında Âmîn diyerek ne-
şe içinde çocuğun evine gelirlerdi. Güzel gi-
yinmiş halde bekleyen çocuk buradan araba-
ya veya ata bindirilerek minderi, rahlesi ve elif 
cüzü de yanına alınarak 
aynı şekilde mektebe gö-
türülür, orada hocanın 
önüne diz çökerek ve ilk 
besmeleyi çekerek oku-
la başlardı. Bu uzun me-
rasimin bir kısmının icra 
yeri Eyüp idi. Merasim-
den bir gün önce veya 
merasim günü sabahle-
yin okula başlayacak ço-
cuğun ailesi ve yakınla-
rı hazırlanır, çocuğu alıp 
birlikte Eyüp Camii’ne 
götürürlerdi. Burada hep 

Eyüp’te sünnet çocuğu

Eyüp’te  her mevsim cenaze 
görmek mümkündür

9) Semavi Eyice, “Eyüp Sul-
tan Semtinde Tarih ve Sa-
nat Tarihi”, Tarihi, Kültü-
rü ve Sanatıyla II. Eyüp Sul-
tan Sempozyumu, İstanbul 
1998, s. 17.
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10)  Mustafa Öcal, “Amin Ala-
yı”, Diyanet İslâm Ansiklope-
disi, III, 63.

11)  H. Cemal Öğüt, Eyyûb Sul-
tan Hz. Hâlid Ebû Eyyûb el-
Ensârî, İstanbul 1998, s. 236.

12) Eski ve yeni pek çok neş-
ri bulunan eserin en kulla-
nışlı baskılarından biri Mu-
hammed Emîn Karaalî’nin 
üç arkadaşıyla birlikte i-
ki cilt halinde tahkikli o-
larak neşre hazırladıkları 
baskıdır (Beyrut-Dımeşk ts. 
Mektebetü’l-Fârâbî).

13) Şifâ-i Şerîf bir çok âlim ta-
rafından okutulmuş ve şer-
hedilmiştir. Hakkında bil-
gi ve şerhleri için bkz. 
Keşfüzzunûn, II, 1052-1055.

beraber namaz kıldıktan sonra Cenâb-ı Hakk’a 
el açar, çocuğa zihin açıklığı vermesi, onu ba-
şarılı kılması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretle-
ri gibi ilmiyle âmil büyük bir âlim olması için 
dua ederlerdi.10

Âmîn Alayı ve Bed’i Besmele merasimleri, 
özellikle varlıklı ailelerin merasim esnasında 
fakirlere bol bahşişler dağıtarak onları sevin-
dirmesi, zenginlerin kendi çocuklarıyla bera-
ber durumu iyi olmayan bazı ailelerin çocuk-
larını da okutmayı üstlenmeye vesile olması, 
ayrıca çocuklara okuma, ailelere okutma şevki 
vermesi ve ilim ile âlime saygıyı öğretmesi açı-
sından önemlidir.

6. Sünnet Olacak Çocuklara Dua Etmek

Çocukları sünnet ettirmek dinî bir görev-
dir. Bu görev yapılırken milletimiz çok güzel 
gelenekler geliştirmiş, bu münasebetle icra 
edilen merasime düğün adını vermiştir.

Sünnet olmak, çocuk için bebeklik çağın-
dan kurtulma ve yeni bir statü kazanma an-
lamını ifade eder. Yani hayatın yeni bir devre-
sine başlama, bir nevi adam olma yoluna adım 
atma demektir. Bebeklikten kurtulan ve adam 
olma yoluna adım atan çocukları sünnet etti-
rirken Eyüp’e götürmek ve orada dua etmek, 
Osmanlı dönemi İstanbul hayatının önemli ge-
leneklerinden biri idi.11 Çok eskilere dayanan 
bu gelenek günümüzde de sürmektedir. An-
cak bugün çocuğunu Eyüp’e götüren ailelerin 
çoğu buraya ne için geldiğinin bilincinde ol-

madığı gibi ne yapması gerektiği konusunda 
da bilgi sahibi değildir. Bu konuda kaleme alı-
nan bir kısım yazılarda, çocukları Eyüp’e gö-
türme sebebinin sabır, selâmet ve şifa dileme 
ile ağrısının hafif geçmesi için dua etme ola-
rak gösterilmesi garipsenecek bir durumdur. 
Bu olayı ve geleneği bilmemektir. Sünnet ola-
cak çocuğun Eyüp’e götürülmesinden mak-
sat, bundan sonraki hayatında dinine imanı-
na bağlı, ülkesine milletine faydalı, annesine 
babasına itaatkâr bir evlat olması; Ebû Eyyûb 
el-Ensârî Hazretleri gibi Efendimizi seven ve 
Efendimizin sevdiği bir insan olarak yetişme-
si; ayrıca edep, terbiye ve ahlak yönüyle Hz. 
Peygamber’e ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazret-
lerine benzemesi için dua etmektir. Sabır, sela-
met ve şifa dileme ile alakası yoktur.

7. Şifâ-i Şerîf Okumak

Şifâ-i Şerîf veya asıl ismiyle eş-Şifâ bi-ta’rîfi 
hukûki’l-Mustafâ,12 Endülüslü muhaddis ve 
büyük İslâm âlimi Kâdî İyâz (ö.544/1149) ta-
rafından yaklaşık 850 yıl önce kaleme alın-
mış bir eser olup Hz. Peygamber’in şemâili, 
ahlâkî davranışları, belli başlı özellikleri ile çe-
şitli olaylar karşısındaki tutumlarını ele alan 
ve bunları âyet, hadîs ve sahîh rivayetler ışı-
ğında sunan başucu kitaplardan bir tanesidir. 
Asırlar boyunca İslâm Peygamberini tanımak 
ve tanıtmak isteyenlerin temel başvuru kayna-
ğı olarak kullanılan eserin tek başına okunma-
sı oldukça zor olduğundan, daha çok bir âlim 
tarafından gerekli açıklamalar yapılarak soh-
bet havası ortamında okunması zamanla gele-
nek haline gelmiştir.13

Osmanlı Devleti döneminde de Eyüp 
Camii’nde Şifâ-i Şerîf’i halka okumak ve açık-
lamak şeklinde bir gelenek oluşmuş ve zaman 
zaman kesintiye uğramış olsa da asırlarca de-
vam etmiştir. Bu gelenek son bir asır içinde ta-
mamen ortadan kalkmışken, son yıllarda Prof. 
Dr. Mehmet Yaşar KANDEMİR Hoca bu işi 
yeniden başlatarak canlandırmıştır. Hoca’nın, 
2004 yılından beri her Pazar günü Öğle nama-
zından önce haftalık sohbetler şeklinde kesin-
tisiz olarak devam eden Şifâ-i Şerîf’i okuma ve 
açıklama dersi halen devam etmektedir.

Eyüp Camiinde 

kuran okuyanlar
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14) Nefehâtü’l-abîr es-sârî, s. 38. 
Kütüphanelerimizde bir 
çok yazma nüshası bulu-
nan bu eser ayrıca Ahmed 
b. Abdurrahman b. Reşîd 
el-Uveyn tarafından tah-
kik edilerek neşredilmiştir 
(baskı yeri yok, 1422/2001, 
Metâbiu’l-Humeydî).

15) H. Cemal Öğüt, a.g.e., s. 
264-265.

16) Hayatı hakkında bkz. Meh-
met Efendioğlu, “Abdul-
lah Eyyûbî”, Tarihi, Kültürü 
ve Sanatıyla VI. Eyüp Sultan 
Sempozyumu, İstanbul 2002, 
s. 318-323.

17) Bilinen tek nüshası 273 va-
raktan ibaret olup Süley-
maniye kütüphanesindedir 
(Hasan Hüsnü Paşa bölü-
mü, 203). 

18) İstanbul 1982.

8. Eyüp Sultan’ın Rivayet Ettiği Hadisleri 
Okuyup Açıklamak

Kabrinin keşfedilip türbesinin yapılma-
sından sonra milletimiz Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretlerini bağrına basmış, o devirden günü-
müze kadar her asırda kabrini ziyarete devam 
etmiş, ruhuna Fatihalar göndererek onu hayır-
la yad etmiş, hayatını örnek almış ve Efendi-
mize yaptığı güzel hizmetlere karşılık onu en 
güzel bir şekilde ağırlamıştır. Ancak geçen za-
man içinde bazı kimseler onu yanlış anlamış, 
türbesini sıradan bir dede türbesi zannederek 
dilek tutmak ve kısmet açmak gibi aslı bulun-
mayan bir takım niyet ve maksatlarla ziyaret 
etmeye başlamıştır.

Tamamen bilgi eksikliğine ve asılsız du-
yumlara dayanan hurafe türü bu uygulamala-
rın, türbenin yapılışından sonra daha bir asır 
geçmeden ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı bilin-
mikte, ancak dinî konularda duyarlı âlimlerin, 
özellikle de muhaddislerin bu konuda uya-
rıcı ve doğruya yönlendirici çalışmalar yap-
tıkları görülmektedir. Aslen Mısırlı bir mu-
haddis olan Kanunî Sultan Süleyman devri 
(1520-1566) âlimlerinden Nureddîn Ali b. Ah-
med el-Karâfî (ö. 980/1572?) 1530’lu yıllarda 
İstanbul’da Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin 
kabrinin kalabalık halk kitleleri tarafından zi-
yaret edildiğini duymuş, ancak gelen ziyaret-
çilerin Eyüp Sultan’ı iyi tanımadıklarını, haya-
tı ve Efendimizden rivayet ettiği hadisler hak-
kında bilgi sahibi olmadıklarını, türbesinin ci-
varında daha çok bid’at ve hurafe türü şeylerle 
meşgul olduklarını öğrenmiş, bundan dolayı 
çok üzülmüş ve hemen harekete geçerek Ebû 
Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin naklettiği hadis-
leri derlemeye başlamıştır. Amacı, derleyeceği 
hadislerin Eyüp Camii’nde okunmasını sağla-
maktı. Neticede Eyüp Sultan’ın naklettiği 210 
rivayeti içeren, ayrıca hayatından da bahseden 
Nefehâtü’l-abîri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-
Ensârî isimli eserini kaleme almış ve İstanbul’a 
göndermiştir.14 Eserini telif ettikten bir müd-
det sonra kendisi de İstanbul’a gelmiş ve Eyüp 
Sultan’ın kabrini ziyaret etmiştir.15

Zaman zaman kesintiye uğramakla birlikte 
el-Karâfî’den sonra bir çok âlim Eyüp Sultan’ın 

rivayet ettiği hadisleri Eyüp Camii’nde oku-
maya devam etmiş, özellikle XVIII. asrın ikinci 
yarısıyla XIX. asrın ilk yarısında yaşamış olan 
Abdullah Eyyûbî (ö. 1252/1836) ön plana çık-
mıştır. Eyüp Camii’nin Başimamı olan ve ha-
disçi kimliğiyle de tanınan Abdullah Eyyûbî,16 
Eyüp Sultan’ın rivayet ettiği hadisleri Eyüp 
Camii’nde defaatle okuyup şerhetmiş, sonra-
dan kitaplaştırdığı bu şerhlerden oluşan eseri 
Ebû Eyyûb-i Ensârî’den Mervî Hadislerin Şerhi ve 
Tercümesi ismiyle yazma olarak günümüze in-
tikal etmiştir.17 Kendisinden sonra Molla Efen-
di diye meşhur olan oğlu Mehmed Emîn de bu 
geleneği sürdürmüştür.

XX. yüzyılın başlarından itibaren terkedildi-
ği anlaşılan Eyüp Camii’nde Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretlerinin rivayet ettiği hadisleri okuma gele-
neği 1979 yılında hicretin 1400’üncü yılı münase-
betiyle Prof. Dr. İsmail Lütfi ÇAKAN Hoca tara-
fından yeniden gündeme getirilmiş, ancak Hoca-
nın bu teşebbüsü Eyüp Camii’nde bir miktar hadi-
sin okunup şerhedilmesi, sonradan bunlara yapı-
lan ilavelerle kırk hadis ve şerhinden oluşan Eyüp 
Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis isimli bir eserin 
hazırlanıp neşredilmesi18 şeklinde sonuçlanmış ve 
kalmıştır.* Eyüp Camii’nde Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Hazretlerinin Efendimizden rivayet ettiği hadisle-
ri cemaate ve ziyaretçilere okuyup şerhetme gele-
neği 2004 yılında tarafımızdan yeniden başlatıla-
rak canlandırılmıştır. Her Pazar İkindi Namazın-
dan önce duruma göre bir veya birkaç hadis oku-
yup açıklamak ve hadisler bittikten sonra yeniden 
başlamak şeklinde sürdürülen bu gelenek halen 
devam etmektedir. Eyüpsultan Türbesi

* Sn efendioğlu'nun bahsettiği 
proje ve 40 hadis projisini Bele-
diyemiz zaman içerisinde gün-
denme getirmiş, kimi mücbir 
sebeplerle nihayete erdireme-
miştir. ama diğer ilgili kurum-
lar (Diyanet ve İlmahiyat Fa-
külteleri) bu projiye kısmen de 
olsa salhip çiıkıp sürdürmeleri 
her türlü takdrin üzerindedır. 
(Yayıncının notu)
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İslam’ın Yardımcıları Ensariler ve 
Kutsal Belde Eyüp’ün Sultanı 

Hz. Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub el- Ensari

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü ve İ.D.G.S.A. 
Mimarlık Y.O.’den ve İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden mezundur. İ.T.Ü. Mimarlık 

Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Mimarlık Tarihi Programında doktora yapmış, 
İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu’nda araştırmacı, plancı, 

teknik yönetici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde 
plancı, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nde plancı, müdür yardımcısı, 

müdür, istanbul Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğünde müdür yardımcısı, 
müdür olarak çalışmış, aynı müdürlükten 1997 yılında emekli olmuştur.2000’den 

itibaren kısa bir süre ile Şişli İlçe Belediyesi’nde Başkan Danışmanlığı Teknik 
Sekreteri olarak çalışmış ve arkasından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak 
şirketlerinden BİMTAŞ A.Ş.’de  “İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım 

Merkezi (İMP)’nde-Tepebaşı “Teknik Danışman” olarak çalışmaya başlamıştır. 
Bu görevi halen sürdürmektedir. Yayınlanmış yazıları bulunmakta olup, çeşitli 

sempozyum ve seminerlere bildirilerle katılmıştır.

 Dr. Yük. Müh. Mimar
 Hatice Fahrünnisa ENSARİ  KARA  
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İslâm’ı ilk önce kabul eden 

muhâcirler ve ensar ile, 

iyilikle onlara uyanlar var ya, 

Allah onlardan razı olmuş; 

onlar da O’ndan razı olmuşlardır. 

Allah onlara içinden ırmaklar akan, 

içinde ebedî kalacakları 

cennetler hazırlamıştır. 

İşte bu büyük başarıdır.

Tevbe (9), Ayet:100

Eyüp Sultan beldesinin; İslam, Türk ve Os-
manlı tarihi içindeki yerini ve önemini belirle-
yen kutsal kimliğine ve bu kimliği oluşturan 
manevi ve ruhani varlığına değinmeden; tarih-
sel süreç içindeki fiziksel gelişimine ve bugün 
gelinen noktada, ülkemiz ve dünya insanları-
nın, bu beldeyi ve bu beldeye kimlik veren ma-
nevi varlık ve unsurlarını huzurla ziyaret ede-
rek yorgun ruhlarını masiva aleminden kısa sü-
re ile de olsa uzaklaştırarak arındırıp dinlen-
dirmek üzere ruhaniyetinden istifade edecekle-
ri bir ziyaret ve ibadet olanağı  sağlayacak fizi-
ki yapısına ve planlamasına değinmek  müm-
kün değildir.

Eyüp Sultan beldesinin İslam ve Türk dün-
yası içindeki manevi varlığı ve kutsal kimliği, 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, İstanbul’un fethinden 
yaklaşık 850 sene önce söylediği bir Hadis-i şe-
rifle şekil bulmaya başlar. İslam’ın gelişerek ya-
yılmaya başladığı bu dönemde; Karadeniz hav-
zasının dünyaya açıldığı tek doğal yol (su yo-
lu) üzerinde kurulmuş bulunan (İstanbul ve Ça-
nakkale Boğazları) ve dünya coğrafyası üzerin-
de Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki konumu 
ile tarih boyunca jeostratejik ve jeopolitik öne-
mini hiç kaybetmeyen  ve o dönemde Bizans’ın 
idaresinde bulunan Konstantinopolis’in, politik 
açıdan dünya ölçüsünde güçlenmiş bulunma-
sı ve dolayısıyla ekonomik, sosyal ve kültürel 
açıdan Avrupa ve Akdeniz’de etkili olması; İs-
lam dünyasının Peygamberi Hz. Muhammed’e 
(s.a.s.) İstanbul’un fethinden 857 yıl  önce, sa-
habeden Bisr-ül Genevi (r.a.) tarafından nakle-

dilen ve bu kentin fethedilerek İslam dünyası-
na katılmasının İslamiyete yapılacak büyük ve 
önemli bir hizmet ve Tanrı katında makbul ve 
kutsal bir görev olacağına dair mealen; “Kons-
tantiniyye elbette elbette bir gün feth olunacak-
tır. Onu fetheden emir (kumandan) ne güzel 
emir, onu feth eden asker ne güzel askerdir.” 
Hadis-i şerifini ilham ettirmiştir [1, s.1173].

Dolayısıyla, İstanbul’a, fethedilmek üzere 
diğer devletlerin yanında(1) Araplar tarafından 
da, dördü Emeviler, son sefer de Abbasiler za-
manında olmak üzere, beş sefer tertiplenmiştir. 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’i Hicret esnasında evin-
de misafir etmiş ve İslam dinine büyük hizmet-
ler vermiş olan, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in anne 
tarafından akrabası bulunan ve dolayısıyla  İs-
lam dünyasında, sahabeler arasında saygın ki-
şiliği ile ayrı bir yeri olan Hz. Halid bin Zeyd 
Ebu Eyyub-el Ensari,  Arap seferlerinin ilk iki-
sine de katılarak ordu ile iki defa İstanbul’a gel-
miş [48 / 49 H. (618 / 619 M.], kuşatma ile neti-
celenen bu seferlerin ikincisinde ve kuşatma sı-
rasında vefat etmiş [50 - /52 H.( 670-672 M.)] [2, 
s.128], vasiyeti üzerine naşı mücahitler tarafın-
dan savaşılırken kente mümkün olduğu kadar 
yaklaştırılarak kale dibine bir yere defnedilmiş-
tir. Eyüp Sultan Hazretleri’nin kabri, ölümün-
den fethe kadar yaklaşık 800 küsur sene korun-
muştur, ancak yeri tam olarak belli olmadığın-
dan, Fetihle birlikte bu önemli sahabenin kab-
ri tespit edilerek, “en eski kufi Arap yazısı ile 
“Hüvelbaki Halid bin Zeyd ebu Eyyub el En-
sari” yazılı mermer taş ortaya çıkartılmış,  fet-
hin kumandanı Osmanlı - Türk padişahı Fatih 
Sultan Mehmet tarafından kabrin üzerine, Eyüp 
Sultan camii ve külliyesinin bir parçası olan tür-
besi yaptırılmıştır.

Ve bu büyük ve saygın sahabenin yanında, 
bu kuşatmalar sırasında, bu kutsal vazifeyi ye-
rine getirmek üzere yurtlarını bırakıp gelerek 
buralarda savaşıp, sur dışında şehit düşüp ka-
lan sahabeden diğer kişilerin, Hz. Peygamber’i 
görmüş ve o günleri yaşamış bu ilk Müslüman-
ların, İslamın tebliğinin yayılmaya çalışıldığı o 
zorlu günlerden bu günlere kalan bu aziz hatı-
raların  varlığı; ismini Hz. Halid’den alan Eyüp 
Sultan semtini, Türkler tarafından fethedilen 
İstanbul’un içinde ve gönlümüzde farklı ve kut-
sal bir yere oturtmaktadır.

(1)İstanbul’a, Bizans İmparator-
luğu döneminde yapılan sefer-
ler ve Kuşatmalar: 

-Arap Sefer ve Kuşatmaları:

İstanbul’a, Bizans İmparatorlu-
ğu döneminde Araplar tara-
fından beş kez sefer tertiplen-
miş ve şehir kuşatılmıştır. İlk 
dört sefer Emeviler dönemin-
de yapılmıştır: 

.  Halife Muaviye zamanın-
da, 48 H. (668 M.) yılnda, ka-
radan Büsr ibni Ertad ve Süf-
yan İbni Avf, denizden Fazala 
b. “Ubayd al-Ansari kuman-
dasında gönderilen kuvvetler 
İstanbul’a kadar gelmişler, bir 
netice alınamayınca, İslam or-
dusu Şam’a dönmüştür. Hz. 
Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el 
Ensari de orduyla bu sefere 
katılmıştır. 

.  Yine Ashab-ı Kiram’dan Süfyan 
bin Avf’ın kumandasında ka-
radan bir ordu ile  49 H. (669 
M.) yılında İstanbul’a hareket 
edilmiş, bir netice alınama-
yınca Muaviye, oğlu Yezid’i 
Kadıköy’de kışlamakta olan 
Fazala’ya yardıma gönder-
miştir. 49 H. (669 M.) baharın-
da, şehre yapılan hücumlar-
dan başarı elde edilemeyince 
Arap orduları, Halife tarafın-
dan geri çağrılmıştır [49 / 51 
H. (669 / 671 M.)]. 

Hz. Ebu Eyyub el Ensari’nin 
ikinci kez katıldığı bu sefer so-
nucunda, şehire karadan ve 
denizden şiddetli hücumla-
rın yapıldığı bu kuşatma esna-
sında, Süfyan ibni Avf ve Hz. 
Halid İstanbul’da vefat etmiş-
lerdir [50 / 52 H. [670-672 M.)] 
[2, s.128].

Hz. Ebu Eyyub el Ensari’nin de 
katıldığı 48 / 49 (668 / 669) se-
ferleri, İstanbul’un kuşatma-
sı ile neticelenen ilk İslam te-
şebbüsüdür.

.  Halife Muaviye zamanında ve 
hilafetinin sonlarına doğru  53 
H. (673 M.) yılında İstanbul’a 
karşı bir sefer daha açılmış 
ve harekete geçen İslam do-
nanması, 54 H. (674 M.) yılı 
Nisan-Eylül ayları arasında 
İstanbul’a hücum ettiyse de 
geri çekilmiş, Cyzicus (Kapu 
dağı)’da yerleşerek hücumlara 
devam etmiş, uygun mevsim 
ve fırsatlarda süren hücumlar 
yedi yıl sürmüştür. 

.  Halife Süleyman b. Abd al Ma-
lik tarafından; selefi Halife Va-
lid zamanında İstanbul’u ka-
radan ve denizden kuşatmak 
üzere 95 H. (713 / 714 M.) yı-
lında yapılan hazırlık ikmal 
edilerek,  kardeşi Maslama 
b. Abd al Malik 97 H. (Ey-
lül 715 M.) yılı başında kara 
ve deniz ordularının kuman-
danı olarak yola çıkmış ve 98 
/ 99 H. (Ağustos - Eylül 716 / 
717 M.)’de İstanbul’u kuşat-
mıştır. İstanbul’u zapt edince-
ye kadar orada kalmasını em-
reden Halife Süleyman’ın ölü-
münden sonra yerine geçen 
Halife Omar b. Abd al Aziz, 
uygun olmayan şartlarda de-
vam eden muhasaranın kaldı-
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rılarak Maslama’ya derhal geri 
dönmesini bildirmiştir.

.  5. ve son sefer Halife al-Mahdi 
zamanında oğlu ve Veliahdı 
Harun kumandasında (781 H. 
/ 165 M..) yılında Abbasiler dö-
neminde yapılmıştır. 

- Türk Sefer ve Kuşatmaları:

.  Hun İmparatoru Atilla  zama-
nında, 447’de Hun ordusu Bü-
yükçekmece mevkiine kadar 
gelerek ordugah kurmuş, Bi-
zans, Atilla’nın bütün şartla-
rını kabul edince Hun ordusu 
Çekmece’den dönmüştür.

.  Avarlar tarafından Avar Hanı 
zamanında 616 Temmuzunda 
İstanbul önlerinde görülmüş-
ler, 626’da Bizans başkentini fi-
ilen kuşatmışlardır.  

.  Bulgarlar tarafından M. 679 yı-
lında Tuna havzasında kuru-
lan Türk-Bulgar devleti başın-
daki Bulgar Hükümdarı Ku-
rum Han zamanında, 813’de, 
Avarlar ve İslavlar da silahlan-
dırılarak İstanbul kuşatılmış, 
Kurum Han’ın ani ölümü üze-
rine Bulgarlar, 13 Nisan 814’de 
muhasarayı kaldırarak çekil-
mişlerdir. 

.  Peçenekler tarafından,  Meriç 
nehrine kadar bütün Balkan-
lara hakim olan Peçenekler’i 
işbirliğine çağırarak Bizans’a 
karşı ortak mücadeleye teş-
vik eden Selçuklu Çaka Bey ile 
birlikte hareket edilmiş, ancak 
Çaka Bey’in donanması zama-
nında yetişemeyince, 1091Ni-
san ayında Meriç kıyısında 
toplanarak donanmayı bekle-
yen ve Bizans’a kesin darbeyi 
indirmeye hazırlanan Peçenek-
ler; Bizanslılar ile anlaşan Ku-
manlar ve Bizans orduları ta-
rafından ani bir hücuma uğ-
ramış ve büyük bir yenilgi ile 
tarihten silinmiştir. Bu yenilgi 
sonucu Çaka Bey, 1903’de Sel-
çuklu Hanı tarafından öldürül-
müştür

.  Osmanlı Türkleri, devletin ku-
ruluşu döneminde XIV. yy. bo-
yunca bu asrın sonunda baş-
layacak ilk muhasaralara ka-
dar İstanbul ile ilgilenmişler, 
Orhan Bey ve Sultan I. Mu-
rad  dost veya düşman olarak 
İstanbul surları önüne kadar 
gelmişler ve 1340’da ve Sultan 
I. Murad zamanında 1375’de 
Osmanlı orduları surlar önüne 
kadar gelmiştir. 

..  Yıldırım Bayezid zamanında 
1391’de ilk ciddi kuşatma ya-
pılmış ve bu kuşatma 7 ay ka-
dar sürmüştür. 

..  Yıldırım Bayezid zamanında 
1395’de ikinci kuşatma, 

..  Yıldırım Bayezid zamanında 
1397’de üçüncü kuşatma, 

..  Yıldırım Bayezid zamanında 
1400’de dördüncü ve son ku-
şatma, 

..  Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa 
Çelebi zamanında 1411’de be-
şinci kuşatma,

..  Fetihden önce son ve altıncı 
kuşatma Sultan II. Murad sal-
tanatının başında, 1421’de ya-

Bu nedenle, Dünya, İslam ve insanlık ta-
rihi içinde önemli bir dönüm noktası olan 
İstanbul’un fethi ve İstanbul’un fethi ile ilişki-
si nedeni ile Eyüp Sultan kutsal beldesi bir iba-
det ve ziyaret yeri olarak insanların istifadesi-
ne sunulurken, beldenin kutsal değerlerinin ya-
nında, bu kutsallığın güçlü etkileşimi ile tarih-
sel süreç içinde bünyesinde oluşturduğu ve gü-
nümüze kadar uzanan, yer yer padişahlar, sul-
tanlar ve devlet ricali eliyle oluşturulmuş eşsiz 
ve seçkin kültürel değerlerinin de en iyi bir şe-
kilde korunarak, ülke ve dünya insanlarının is-
tifadesine sunulması ve bütün bu değerleri ile 
birlikte beldenin, hakettiği biçimde geçmişte ol-
duğu gibi bu gün de kültürel ve sosyal açıdan 
üstün bir yaşam kalitesine kavuşturmak üzere 
planlanarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 
gelecek kuşaklara aktarılması; akademisyenler, 
plancılar, uygulayıcılar, uzmanlar, yöneticiler, 
tüm ülke ve kent halkı dahil; yetkililere ve ilgi-
lilere düşen öncelikli ve önemli bir insanlık bor-
cu ve görevi olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Çünkü kuruluşu fethe kadar inen tarihi 
Eyüp yerleşmesi, manevi anıları ile bütünleşmiş 
dünya kültür mirası ölçüsündeki tarihi değerle-
ri ile; üç büyük dünya İmparatorluğuna (Doğu 
Roma, Bizans, Osmanlı) ve üç ayrı dünya görü-
şüne (Pagan, Hıristiyan, İslam) başkentlik yap-
mış olan dünya kenti İstanbul’un, diğer dünya 
kentlerinden ayıran özgün tarihi kültürel biriki-
mi ile oluşturduğu kimliğinin, önemli bir parça-
sını oluşturmaktadır.

Bu genel giriş kapsamında, beldenin söz ko-
nusu bu önemli kutsal kimliğini anlatabilmek 
için, aşağıda,  bu kimliği oluşturan manevi ve 
ruhani varlığı ve değerlerine, İslam Tarihi çer-
çevesinde değinilmiştir:  

I- İslamın Yardımcısı Ensariler

Konuya girmeden önce, birbiri ile ilişkisi ne-
deni ile aşağıda; “Sahabe”, “Ensar”, “Muhaci-
run” ile ilgili genel tanımlar verilmiştir:

Sahabe; Ansiklopedik sözlükte; “Hz. 
Muhammed’i görmüş, onun konuşmalarını 
dinlemiş olanlar” açıklaması ile geçer. “Arka-
daş” anlamındaki “sahip” sözcüğünün çoğulu 
olan “sahabe” yerine “ashab” sözcüğü de kulla-
nılır. Müslümanların ilk kuşağı olan sahabenin 

önemli bir bölümünü “muhacirun” (Mekke’den 
Medine’ye göçenler) ve “ensar” (Medine’li ilk 
Müslümanlar) oluşturur.

Sahabe’nin İslam tarihinde özel ve önemli 
bir yeri vardır. Hz. Muhammed’e içtenlikle ina-
nan ve bağlanan bu insanlar İslam dininin tu-
tulup yayılması için tam bir özveri ile çalışmış-
lardır. Çok sayıda güçlüğü ve engeli sahabenin 
desteği ile aşan Hz. Muhammed (s.a.s.) de üm-
metin en hayırlısının kendi sahabesi olduğunu 
belirtmiş ve kendisini sevenlerin, sahabeyi de 
sevmelerini istemiştir. [3, s.10059-10060].

Abdullah b. Ömer (r.a.)’den naklen bir 
Hadîs-i şerîf’de, Hz. Peygamber: “Kim herhan-
gi bir kimsenin izinden gitmek isterse, ölüp gi-
denlerin izinden gitsin ki; bunlar, Muhammed 
(s.a.s.)’in ashâbıdır. Onlar bu ümmetin en iyile-
riydiler. Bu ümmetin kalbi en temiz, ilmi en de-
rin, tekellüfü en az olanlar onlardı. Allah onla-
rı kendi Peygamberi’ne arkadaş yapmış ve di-
ni sonrakilere nakletmek için onları seçmiştir. 
Onlar, Muhammed (s.a.s.)’in arkadaşları idiler. 
Kâbe’nin Rabbi olan Allah’a yemin ederim ki, 
onlar doğru yolda idiler. Öyle ise onların ahlâkı 
ile ahlâklanın ve onların yolundan gidin.” de-
mektedir (4,c.I, s. 35) 

Sahabe’nin İslâm dinine yaptığı en önemli 
hizmetlerden biri de Kuran’ın değiştirilmeden, 
sonraki kuşaklara aktarılması ve Hz. Muham-
med (s.a.s.)’in hadislerinin derlenmesi yolunda 
yaptıkları çalışmalarıdır. 

Sahabenin hepsi de saygıdeğer olmakla bir-
likte, yaptıkları hizmetler bakımından araların-
da bir derecelendirmeye gidilmiştir. Bunlar ara-
sında en yaygın ve en çok benimsenmiş olanı, 
Hakim en-Nisaburi’nin yaptığı şu sıralamadır 
(3, s.10060):

- Mekke’de Müslümanlığı kabul eden-
ler: Dört halife’nin içinde bulunduğu aşere-i 
mübeş-şere [1]; ilk Müslüman kadın olan Hz. 
Hatice [2]; ilk Müslüman erkek olan Hz. Ebube-
kir [3]; ilk Müslüman çocuk olan Hz. Ali [4] ve 
ilk Müslüman köle olan Zeyt bin Harise’nin [5], 
bu kesim içinde özel bir yeri vardır.

- Dar-un Nedve üyeleri [6]

- Habeşistan’a hicret edenler [7].

- Akabe biatında bulunan Medine’li 12 kişi [8]
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pılmıştır.

-  Diğer  Devletlerin Sefer ve Ku-
şatmaları:

.  İranlılar [Pers İmparatorluğu 
(Sasaniler)] tarafından, Sasa-
ni Hükümdar’ı Hüsrev II. za-
manında ve Avarlar ile aynı za-
manda M. 626’da; 

.  İslavlar tarafından, Türk-Bulgar 
Devleti Hükümdarı Kurum h. 
ile birlikte anlaşarak M.813’de; 

.  Thomas the Slav tarafından 
821-823’de;

.  Ruslar tarafından 860’da;

.  Ruslar tarafından 941’de;

.  Latinler tarafından;

..  Haçlılar tarafından ilk kuşatma 
1203’de, IV. Alexius tarafından 
yapılmıştır ve Trakya’ya kaçan 
III. Alexius’dan tahtı zorla ele 
geçirebilmiştir.

..  İkinci kuşatma 1204’de (Bi-
zanslılar yenilmiş, şehir yağma 
edilmiş ve Osmanlılar tarafın-
dan fethedilinceye kadar yarı 
yarıya harap ve boşalmış ola-
rak eski ihtişamını ve nüfusu-
nu kaybetmiştir.); 

.   Bulgar ve İznik kuvvetleri tara-
fından 1235-1236, 1247, 1261’de 
Bizans kapılarına kadar yapı-
lan akınlarda düzenli kuşat-
maya girilememiştir. 1235 yı-
lında Bulgar ve İznik kuvvet-
leri şehri yeniden alma girişi-
minde bulunmuş, başarılı ola-
mamıştır.1261 yılında, Alexi-
os Strategopoulos komutası al-
tındaki küçük bir İznik ordusu 
zayıfca savunulan Latin şehri-
ne girmeyi başarmış ve Latin 
İmparatorluğunu sona erdire-
rek şehirde Yunan yönetimini 
yeniden tesis etmiştir. Şehri sa-
vunan Latin ordularının çoğu 
seferde yoktu ve İmparator hiç 
bir direnç  ortaya koymadan 
kaçmıştır. Bu nedenle bir ku-
şatma olmamıştır.

   Sonuçta; İstanbul’a, Bizans İm-
paratorluğu döneminde, fet-
hedilmek üzere  çeşitli devlet-
ler tarafından, birçok sefer dü-
zenlenmiş ve tarihçilerin belirt-
tiği üzere bu seferlerin 29’u ku-
şatma ile neticelenmiştir. Bun-
ların ikisi Konstantinopolis’in 
ele geçirilmesiyle sonuçlan-
mıştır. Bunlardan ilki 1204 yı-
lında Latinler tarafından Dör-
düncü Haçlı seferi ile ve ikin-
cisi 1453 yılında Osmanlı İm-
paratorluğu tarafından yapılan 
kuşatmalardır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve başındaki genç 
padişah Fatih Sultan Mehmet 
tarafından gerek devletin gele-
ceği açısından stratejik neden-
lerle, gerekse fethi üzerine Hz. 
Peygamber tarafından 857 sene 
önce müjdelenen kutsal hadis-i 
şerif ve dolayısıyla dini neden-
lerle ele geçirilen kent; hemen 
akabinde, 1456-1457’de eski 
başkent Edirne’den buraya ta-
şınarak ve  bir Türk-Osmanlı-
İslam kenti olarak imar, inşa ve 
iskan edilerek İmparatorluğun 
başkenti olarak hazırlanmaya 
başlanmıştır [1, s.1173 - 1185]

- İkinci Akabe biatında bulunan Medine’li 70 
erkek, 2 kadın [9].

- Hicret (M.S. 622) sırasında Hz. Muhammed 
(s.a.s.) Kuba’da iken Medine’ye ulaşanlar [10].

-Bedir Savaşı’na katılan 300’ün üzerinde 
Müslüman.

- Bedir Savaşı ile Hudeybiye antlaşması ara-
sında Müslüman olanlar.

- Hudeybiye’de Secer-i Rıdvan diye anılan 
bir ağacın altında Hz. Muhammed’e biat eden-
ler [11].

- Hudeybiye Antlaşması ile Mekke’nin alın-
ması arasında Müslüman olanlar.

- Mekke’nin alınışı sırasında Müslüman 
olanlar.

- Mekke’nin alınışı ile “Veda Haccı” arasın-
da Hz. Muhammed’i gören çocuklar.

Sahabe’nin İslam anlayışı ve İslamîyet’e yak-
laşımına bir örnek teşkil etmesi ve sahabe içer-
sinde özgün ve saygın bir yeri olan Hz. Ali’nin 
kişiliği hakkında bir fikir vermesi açısından, 
Ebû Salih’den alınan bir menkıbeyi burada nak-
letmekte yarar görülmüştür.

“Dirâr b. Dumra el Kinârî, Muaviye’nin ya-
nında idi, Muaviye ona: 

“-Bana Ali’nin vasıflarını anlat.” dedi. 

Dirâr: “- Ya Emir al-muminin; beni bundan 
mazur gör.” dedi, 

Muaviye: “- Seni mazur göremem, anlata-
caksın.” deyince, Dırâr: 

“- Madem ki anlatmam gerekiyor, öy-
le ise beni dinle de anlatayım. Ali üstün gaye-
li ve çok kudretli bir insandı. Her sözü bir çö-
züm ve hikmet, her hükmü bir adl ve hakkaniy-
yet idi. İlim onun her tarafından akıyor, hikmet 
onun dilinden dökülüyordu. Dünyadan ve dün-
ya zînetinden nefret ediyor, geceden ve gecenin 
karanlığından hoşlanıyordu. Allah’a yemîn ede-
rim ki, gözleri hep yaşlı idi, her zaman keder-
li ve düşünceli idi. Elini döndürüp kendine hi-
tap ederdi. Yemeklerin en basitini seviyor, en 
kaba ve âdi elbiseden hoşlanıyordu. Vallâhi o 
da bizim gibi bir kimse idi. O’na gittiğimizde bi-
zi kendine yaklaştırıyor ve her istediğimizi ya-
pıyordu. Bize bu kadar yakın olduğu ve yakın-

lık gösterdiği halde heybetinden onunla konu-
şamazdık. Gülümsediği zaman dişleri dizilmiş 
inci danelerinin manzarasını andırıyordu. Din-
darlara ve din ehline saygı gösteriyor, yoksul 
ve düşkünleri seviyordu. Güçlüler O’ndan hak-
sızlık ve tarafgirlik umamazlardı. Güçsüzler de 
O’nun dürüstlük ve hakkaniyetinden ümidsiz-
liğe düşmezlerdi. Allah için şahidlik ederim ki; 
bir gece, karanlık perdesini indirmiş ve yıldız-
lar kaybolmuştu. Kendisi mihrâba çekilmiş sal-
lanıp duruyor, sakalından tutup yılan sokmuş 
kimsenin ıstırabı gibi inliyor ve baykuşun ötüşü 
gibi ağlıyordu. Hâlâ O‘nun sesi kulağımızdadır: 

“- Ey Rabbim ! Ey Rabbim!” deyip Allah’a 
yakınıyor ve ondan sonra : 

“- Ey dünya, sen beni mi aldatıyorsun, be-
ni mi aldatmak istiyorsun? Heyhât! Heyhât! Git 
başkasını aldat. Ben seni kesin olarak boşadım. 
Senin ömrün kısadır, senin meclisin hor’dur, se-
nin büyük şeylerin küçüktür. Ah! Ah! Azığın az-
lığından, yolculuğun uzunluğundan ve yolun 
karanlığından yüz defa âh!…”diyordu.” Bunun 
üzerine Muaviye hüngür hüngür ağlamaya baş-
ladı ve sakalını ıslatan gözyaşlarını tutamaz ol-
du. Oradakiler de ağlamaktan bo- ğuluyorlardı. 
Muaviye: 

“- Evet, vallahi Ebü’l Hasan –Allah rahmet 
etsin- öyle idi. Ey Dirâr! Senin O’nu kaybetmek-
ten duydu¤un acı nasıldır?” dedi. Dirâr:

“- Benim acım, tek bir çocuğu olan ve o ço-
cuğu da önünde kesilen ve bu yüzden gözyaşı 
hiç dinmeyen kederli bir ananın acısı kadar bü-
yüktür.” dedi ve bundan sonra kalkıp gitti.”[4, 
c.I, s.37-38].

Ve yine Ebu Erâke’den alınan Hz. Ali ile ilgi-
li diğer bir menkıbe de: 

“- Bir gün sabah namazını Ali (r.a.) ile kıl-
dım. Ali namazdan sonra sağ tarafına dönüp 
durdu. Üzgün ve benzi solgundu. Güneş, mes-
cidin duvarında bir mızrak boyu kadar yükse-
lince kalkıp iki rekat namaz kıldı. Sonra elleri-
ni döndürüp: 

“-Vallahî ben Muhammed (s.a.s.)’in ashâbını 
gördüm. Bugün hiç bir şey onlara benzemiyor. 
Onlar sabahları kalkarken renkleri sarı, saçları 
darmadağınık ve elbiseleri tozlu idi. Kaşlarının 
arası keçilerin dizleri gibi idi. Geceleri, sabaha 
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kadar secde ve kıyâmlarda geçiriyor ve Allah’ın 
kitabını okuyorlardı. Sabah olunca da, Allah’ı 
zikretmeye başlayıp, rüzgarlı havada sallanan 
ağaçlar gibi sallanıyorlardı. Gözyaşlarından el-
biseleri ıslanırdı.” dedikten sonra kalkıp gitti. O 
günden sonra fasık, Allahıın düşmanı olan İbn-i 
Mülcem tarafından öldürülünceye kadar yüzü-
nün güldüğünü kimse görmedi.” diye aktarıl-
maktadır [4, c.I, s.36-37].

Sahabenin sayısı kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, 100.000’in üzerinde değişik rakkamlar 
verilmektedir. Bir çok tarihçi, Hz. Muhammed’in 
veda hutbesini 100.000’in üzerinde sahabenin 
dinlediğini belirtir [3, s.10059,-10060].

Ensar; “Hz. Muhammed’e yardım eden ve 
İslamiyet’in yayılmasına hizmet eden  kimse-
ler” olarak geçer. Bunlara “Ensar ün-nebî” de 
denir. Sözcüğe, nasır (yardım eden) sözcüğü-
nün çoğulu olarak bakıldığı gibi, yardım etmek 
anlamına gelen ve aynı zamanda nasara (Hris-
tiyanlar) adı ile de ilgili görülen nasara masta-
rından türediği de öne sürülür. Ensar da, mu-
hacirun (göçmenler) gibi halkı İslamiyet’i kabu-
le yöneltenler arasında yer almıştır [3, s.3726].

Muhacirun ise; Hz. Muhammed ile birlikte 
Mekke’den Medine’ye hicret (göç) edenlere de-
nilmektedir 

(Aşağıda Ensar ve Muhaciun bahsi, “Hicret” 
bahsi ile birlikte daha geniş kapsamlı ele alına-
caktır.).

Bu genel tanım ve yaklaşımlardan son-
ra “Ensariler” konusunu anlatabilmek için, İs-
lamın dünya üzerinde gelişerek yayılmasında 
önemli bir dönüm noktası teşkil eden “Hicret” 
ve Hicret’i hazırlayan sebepler ile Hicret sonrası 
İslam’ın gelişimine bakmak gerekmektedir. Bu 
iki konu birbiri ile bir bütün teşkil etmektedir.

Sözlükte, “terketmek, ayrılmak, bir yer-
den başka bir yere göç etmek” anlamını taşıyan 
“hicret” kelimesi, İslam terminolojisinde; ” Hz. 
Muhammed (a.s.) ve arkadaşlarının M. 622 yı-
lında Mekke’den Medine’ye (eski adıyla Yesrib) 
göç etmeleri” anlamını taşır. Ve İslam tarihinde 
“hicret olayı”, tarihin akışını etkileyen önemli 
bir dönüm noktası oluşturmuştur. 

Hicret ile yeni bir dönemin açılarak, İslam 
dininin tebliği, gelişmesi ve yayılması sağlan-

mış; Müslümanlar hür bir ortamda dini yaşam-
larını sürdürme ve fert, aile ve toplum yaşamla-
rında da uygulama imkanı bulmuştur.

Dolayısıyla hicret, Medine’de Hz. 
Peygamber’in vefatına kadar geçen on yıllık bir 
süre içinde, İslam dininin tebliğinin tamamla-
narak, İslam toplumunun yapılandırılmasında 
başlangıç olması bakımından da İslam ve dün-
ya tarihinde önemli bir olay ve dönüm nokta-
sıdır. 

Zira bu gün baktığımızda, dünya nüfusu-
nun; 1999 yılında 6 milyara ulaştığı ve son 81 
yılda ise üçe katlandığı belirtilmekte, Birleş-
miş Milletler tarafından 2002 yılında yayınla-
nan tahminlere göre ise nüfusun 2015 yılında 
7,302 milyara, 2050 yılında 9,150 milyara ulaşa-
cağı belirtilmektedir. İslam dini ise, 1.7 milyarı 
aşkın inanan insan nüfusu ile dünyanın Hıris-
tiyanlıktan sonra gelen en yaygın ikinci dinidir 
(www. wikipedia.org) 2007 yılı itibariyle dünya 
üzerindeki Yahudi dinine mensup insan sayısı-
nın da 13,2 milyon olduğu tahmin edilmektedir. 
Dolayısıyla, Hicret olayı, dünya tarihini de etki-
leyen önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

İslâm tarihi açısından bir dönüm noktası 
oluşturan hicret, Hz. Ömerİn halifeliği zama-
nında ve tarafından hicrî takvimin başlangıcı 
olarak kabul ve ilân edilmiştir.

Hicretin, bu terime yüklenen bu anlamla-
rının dışında, “Allah’ın yasakladığı kötülük ve 
günahları terketme” şeklinde tarif edildiği de 
olmuştur. Hicretin ahlâk ve zühdle ilgili yönüne 
işaret eden ayet ve hadisleri göz önüne alan bir 
kısım mutasavvıflar, Hicrete, “Nefsi terbiye et-
mek maksadıyla manevî yolculuğa çıkmak; kal-
ben ve zihnen masivayı terk etmek”  anlamını 
da yüklemişlerdir [5], [6].

Hicreti hazırlayan nedenler, Hicret ve Hic-
ret sonrası gelişmeler gözönünde bulundurula-
rak, Hicretin İslam dininin gelişmesi ve yayıl-
masındaki rolü ve dolayısıyla İslam Tarihi için-
deki yeri ve önemini, İslam tarihçileri, aşağıda-
ki şekilde anlatmaktadırlar [5], [6], [7], [8], [9, 
s.21-39], [10, s.22-39], [11, s.6-20]. 

I1.  Hicreti Hazırlayan Nedenler

Hz. Muhammed’in İslâmiyeti tebliğ etme-
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ye başladığı andan itibaren Mekke müşrikleri, 
sadece İslâm’ı reddetmekle kalmayıp; Hz. Pey-
gamber ve arkadaşlarına karşı ters bir tutum içi-
ne girmişler, onları küçümseyip alaya almışlar-
dı. Böylece “alay devri” başlamış oldu. Kurân-ı 
Kerîm, onların bu tutumlarını; bize bildirmek-
tedir. 

“Suçlular, şüphesiz mü’minlere gülerler-
di. Yanlarından geçtiklerinde, birbirlerine göz 
kırpıp, kaş işâretiyle istihzâ ederlerdi. Arka-
daşlarına döndüklerinde, eğlenerek (neş’e için-
de) dönerlerdi. Mü’minleri gördüklerinde, 
“bunlar gerçekten sapık kimseler” derlerdi. (el-
Mutaffifîn Sûresi, 29-32) 

Ve putlarla ilgili, “Siz de; Allah’ı bırakıp tap-
makta olduklarınız (putlar) da, hiç şüphesiz Ce-
hennem odunusunuz...” (el-Enbiya Sûresi, 98) 
anlamındaki âyet-i kerîme inince, müşrikler son 
derece kızdılar. Artık Müslümanlara düşman 
olup, hakaret ettiler. Böylece, “hakaret devri” 
başladı.

Mekke’de İslam dini yayılmaya ve taraftar-
ları artmaya başlayınca da, müşrikler iyice ra-
hatsız olmuşlardı. Ve “işkence devri” başladı. 
Onlar, geleceklerini güvence altına almak için 
Müslümanlara karşı siyasi, ekonomik ve şiddet 
yönünden caydırıcı bir politika izlemeye başla-
dılar [8]. Artık her geçen gün Müslümanların 
hareket alanları daralmış ve işleri zorlaşmıştı. 
Baskılar o derece arttı ki, işkence ve kötü mua-
meleye dönüştü. Ve bu işkenceler altında daya-
namayıp hayatını kaybedenler oldu. İslam’ın 
ilk şehidleri Sümeyye ve kocası Yasir bu dev-
rede dayanılmaz işkenceler altında şehid dü-
şenlerdendir. 

Müşrikleri, müminler üzerine insanlık dı-
şı yöntemlerle saldırmaya sevk eden sebeplerin 
başında, İslamiyet’in, Mekkelilerin atalarından 
kendilerine geçen putperest din anlayışını red-
detmesi ve Mekke’de uzun yıllar hüküm süren 
zulüm ve haksızlık temeline dayalı yapıyı de-
ğiştirmek istemesiydi. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
getirdiği bu yeni din, insanların kabul edilemez 
bir takım sınıflara ayrılarak köle-efendi, fakir-
zengin, soylu-soysuz, kadın-erkek gibi ayırımcı 
muamelelere tabi tutulmasını onaylamıyor; te-
melde bütün insanların eşit olduğunu ilan edi-
yor ve herkesin doğuştan gelen  insan hakları-

nın olduğu ilkesini getiriyordu. Kendilerini im-
tiyazlı görmeye alışmış, müşrik toplumun ba-
şındakiler ise eşit muamele görmeyi kabul etmi-
yor; âdil olmayan yollarla ele geçirdikleri ma-
kam, mevki ve maddi gücün kendi ellerinde 
kalmasını ısrarla istiyorlardı. Dolayısıyla, müş-
riklerin İslâmiyeti kabul etmemelerinin temelin-
de; dini, sosyal, ekonomik ve yönetimsel sebep-
ler vardı.

Müşriklerin yaptıkları zalimce muamelele-
rin dayanılmaz bir hal alması ve Müslümanla-
rın serbestçe ibâdet edememeleri, amcası Ebu 
Talib’in himayesinde bulunan Hz. Muhammed 
(s.a.s.)’i son derece üzüyordu. Ancak Müslü-
manların, yapılan bu zulüme karşı koyabilecek 
güçleri de henüz yoktu. Sonuçta Müslümanla-
rın daha fazla mağdur olmamaları için hicret et-
melerinden başka çare kalmamıştı. Zulme ma-
ruz kalan kimsesiz ve savunmasız Müslüman-
lar da esasen bunu daha önceden istiyorlardı. 
Hz. Peygamber Müslümanların can güvenliğini 
temin etmek ve İslâm’ı daha uygun bir zemin-
de yaymak için merkez olabilecek bir yurt ara-
yışı içindeydi.

Habeşistan’a Gidiş: 

Hz. Peygamber (s.a.s.), istişarelerde bulun-
du ve risaletinin beşinci yılında (615 M.) Müslü-
manların dinlerini daha kolay uygulayabilmele-
ri ve rahat bir nefes alabilmeleri için Habeşistan’a 
hicret etmelerine izin verdi. Habeşistan Necâşîsi 
(hükümdarı) Ashame’nin semavî bir dine inan-
ması (Hıristiyan olması); adaletle hükmetmek-
te oluşu ve ayrıca da Arapça bilmesi, hicret için 
Habeşistan’ın tercih edilmesinde önemli neden-
leri teşkil etmişti. 

Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret et-
tiler. İlk defa 12’si erkek, 4’ü kadın 16 kişi Pey-
gamberliğin Mekke Devri’nin (610-622 M.) 5’in-
ci yılında (615 M.) Recep ayında Mekke’den giz-
lice ayrılarak Kızıldeniz kıyısında birleştiler. 
Başlarında bir reisleri yoktu. Buradan kiraladık-
ları bir gemi ile Habeşistan’a geçtiler. İçlerinde, 
Hz. Osman, eşi Rukiyye, Zübeyr b. Avvâm, Ab-
durrahman b. Avf ve Abdulllah b. Mes’ûd gibi 
muhterem zâtlar da vardı. 

İlk hicret edenler Habeşistan’da iken inen 
“en-Necm Sûresi”ni Hz. Peygamber (s.a.s.) 
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Hârem-i Şerifte müşriklere okudu. Bitince, 
sûrenin sonunda “secde âyeti” bulunduğu 
için, Allah’a secde etti. Bu sûrenin 19 ve 20’inci 
âyetlerinde müşriklerin putlarından “Lât, Uzza 
ve Menât’ın” isimleri de geçtiğinden müşrikler 
de Hz. Peygamber (s.a.s.) ile birlikte putları için 
secde etmişlerdi. Bu olay, “Mekkeliler toptan 
Müslüman oldu” diye bir söylentinin çıkmasına 
sebep olmuş, bu asılsız söylenti Habeşistan’da 
da duyulmuş, bu yüzden hicret eden Müslü-
manlar da, Habeşistan’da üç ay kaldıktan son-
ra dönmüşlerdir. 

Oysa ki müşrikler zulüm ve işkencelerini 
daha da artırmışlardı. Bu nedenle Müslüman-
lar, Mekke Devri’nin 7’inci yılında (616 M.), 
77’si erkek, 13’ü kadın olmak üzere 90 kişi ola-
rak, ikinci defa Habeşistan’a hicret ettiler. Bu 
ikinci hicrette kafile başkanı, Hz. Ali’nin ağabe-
yi Câfer Tayyar’dı. 

Müslümanların Habeşistan’a hicreti, müş-
rikleri endişelendirdi. Müslümanlığın Mekke 
dışına yayılmasından korktular. Hicret eden 
Müslümanların kendilerine teslim edilmesi için 
Habeşistan Necâşi’si (Hükümdarı) Ashame’ye 
kıymetli hediyelerle Amr b. Âs ile Abdullah b. 
Ebî Rabia’yı elçi olarak gönderdiler. Necâşi As-
hame, Müslümanlarla Kureyş elçilerini huzu-
runda karşılaştırdı. Câfer Tayyar’ın, Kur’ân-ı 
Kerim’den âyetler okuyarak (Meryem Suresi: 27, 
34), herkesi heyecâna getirip ağlatan konuşması 
üzerine Necaşi, Hz. Peygamber’in hak peygam-
beri olduğuna inandığını, onu Hz. İsa’nın müj-
delediğini belirterek, Kureyş elçilerinin hediye-
lerini ve isteklerini reddetti.

Habeşistan’da Müslümanlar güven için-
de kaldılar. Bunlardan bir kısmı, Müslüman-
lar Medine’ye hicret edince, Medine’ye gittiler 
(622 M.). Bir kısmı Hudeybiye barışına kadar 
orada kaldılar (628 M.). Câfer Tayyar’ın başkan-
lığında son 16 kişilik kafile ise Hayber’in fethi 
esnâsında Medine’ye döndü. (628 M.). 

Hüzün Yılı ve Taif: 

Hz. Muhammed (s.a.s.), nübüvvetinin 
onuncu senesinde (621) yardım ve

desteklerini kendisinden hiç eksik etmeyen 
eşi Hz. Hatice (r.a.) ve amcası Ebû Talib’i kaybet-
menin derin acısını yaşadı. Hz. Hatice evlilikle-

rinin ilk yıllarından itibaren en sıkıntılı zaman-
larında Hz. Peygamber (s.a.s.)’in her zaman ya-
nında bulunup ona destek olmuştur. Ve İslama 
iman eden ilk dört Müslüman [Hz.Hatice (r.a.), 
Hz.Ali (r.a.), Zeyd b. Hârise (r.a.) ve Hz.Ebu Be-
kir (r.a.)] arasında yer almıştır. Ebû Talip ise, 
en zor zamanlarda yeğeni Hz. Muhammed’i 
(s.a.s), Kureyşin tüm baskı ve tazyiklerine rağ-
men korumuştur. Eşi ve amcasının kaybından 
doğan acının yaşandığı yıla “hüzün” yılı denir.

Ebû Talib’in ölümünün ardından büyük bir 
destekcisini kaybeden Hz. Peygamber (s.a.s.), 
kabilesinin de kendisine yardımcı olamayaca-
ğının anlaşılması üzerine yeni bir çevre arayı-
şına girdi. İlk planda uygun bir mekan olarak 
Taif’i düşünmüştü. Burasını seçerken Taif’in 
ileri gelen ailelerinden Abdi Yelil ailesinin Pey-
gamberimizin  anne tarafından akraba olması-
nın önemli rolü vardı.  Böylece davasını rahat-
lıkla duyurabileceği insanlarla karşılaşabilece-
ğini düşünmüştü. Amcası Hz. Abbas da, Taif-
liler nezdinde itibarlı, sevilen, sayılan biriydi. 
Taif’in yakın oluşu da yolculuk için tercih unsu-
ru olmuştu. Ancak Hz. Muhammed (s.a.s), bu-
rada kendisini dinleyecek insanlar bulamadı ve 
Allahın Resulü (s.a.s.), Taif’in ileri gelenleri ta-
rafından sokakta hırpalatıldı.

Birinci ve İkinci Akabe Biatları: 

Taif’de karşılaşılanlar üzerine Hz. Peygam-
ber (s.a.s.), İslam’ı tebliğ için yeni seçenekler 
araştırmaya başladı. Peygamberliğinin onuncu 
senesinde (620 M.), Hac gayesiyle Medine’den 
Mekke’ye gelen Hazreç kabilesinden bir grup 
insanla karşılaştı. Kendisinin son peygamber 
olduğunu, getirdiği dinin esaslarını anlattı. 
Toplantıya iştirak edenlerden altı tanesi Müslü-
man oldu. 

Bu buluşmadan bir yıl sonra (621 M.) Akabe 
mevkiinde yeniden bir  araya gelindi. Biri ka-
dın toplam on iki Müslüman Hz. Peygamber’e 
(s.a.s.)  bağlılıklarını göstererek biatta bulun-
du. Gerçekleşen bu biata “Birinci Akabe Biatı”  
denir. “Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsız-
lık yapmayacaklarına, zina etmeyeceklerine, ço-
cuklarını öldürmeyeceklerine, yalana baş vu-
rarak kimseye iftirada bulunmayacaklarına ve 
Rasülullah’a hiç bir hayırlı işte karşı gelmeye-
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ceklerine”  dair söz verdiler.  

Sınırlı sayıdaki Medineli Müslümanları eği-
tecek, dinlerini öğretecek, tebliğ görevini ifa 
edecek birine ihtiyaç vardı. Bu görev için Hz. 
Muhammed (s.a.s.), Mus’ab b. Umeyr’i görev-
lendirdi. Mus’ab’ın gayretli çalışmaları neticesi 
bir yıllık bir zaman sürecinde Medine’de kabile 
başkanları da dahil pek çok kişi İslamiyet ile ta-
nışarak Müslüman oldu.  

“Birinci Akabe Biatı’ndan (621 M.) bir yıl 
sonra yine hac mevsiminde Mus’ab b. Umeyr ile 
birlikte ikisi kadın olmak üzere yetmiş iki (veya 
yetmiş beş) kişinin katıldığı “İkinci Akabe Biatı”  
(622 M.) gerçekleştirildi.

Bu durum İslâm’ın Medine’de hızla yayıl-
dığının ve Medine’de yeni bir toplumun te-
mellerinin atılmaya başlandığının açık bir gös-
tergesi idi. 

Hicrete İzin: 

Müşrikler ise, Ebu Talib’in ölümüne kadar 
himayesinde bulunan Hz. Peygamber (s.a.s.)’e 
doğrudan müdahale etmekten çekinmekle bir-
likte, intikam ve öfkelerini diğer Müslümanla-
ra karşı yoğunlaştırmışlardı ve her geçen gün 
Müslümanlara karşı uygulanan zulüm, işken-
ce ve haksızlıklar artıyordu. Ve Hz. Peygamber 
(s.a.s.) Birinci ve İkinci Akabe biatlerinden son-
ra genel bir hicret izni için Hz. Allah’a yalvarı-
yordu.

Bir müddet sonra Müslümanların 
Mekke’den göç edebileceklerine dair işaretler 
görülmeye başlandı. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu 
hususu, gördüğü şu rüya ile ilk kez açıklamıştır:

“Ben rüyamda kendimi Mekke’den, hurma-
lıkları bol bir yere hicret ediyor gördüm. Birden 
baktım ki orası Yesrib (Medine)’dir”. 

Bu hadis; Medine’nin yeşil ve yerleşime uy-
gun bir yer olduğunu göstermektedir. Şüphesiz 
ki bu özellik, hicret için bir tercih ve kolaylık ne-
deni olmuştur. Ayrıca Medine, coğrafi konumu 
itibariyle; İslamiyet’in yayılması, savunmaya el-
verişli olması ve kervanlar için yol kavşağında 
bulunması nedenleri ile; jeostratejik açıdan da 
önemli bir konumdaydı.

Artık Medine’de Müslümanlar için şart-
lar olgunlaşınca, aşağıdaki gibi nazil olan bazı 

ayetler de hicret olayına izin verildiğini göster-
miştir: 

“Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim ye-
re dürüstlükle girmemi sağla, çıkacağım yerden 
de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından 
hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra, 80). 

“Ey iman eden kullarım! Şüphesiz, benim 
yarattığım yeryüzü geniştir. O halde (nerede 
güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana 
kulluk edin.” (Ankebut, 56). 

“Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda 
hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir 
yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyük-
tür.” (Nahl, 41).

“Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldür-
mek ya da Mekke’den çıkarmak için tuzak ku-
ruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tu-
zak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en ha-
yırlısıdır.” (Enfal, 30).

Hz. Peygamber (s.a.s.), Allah’dan gelen hic-
ret emrini ashabına duyurdu. Bu emri duyan-
lar Yesrib’e (Medine) hicret etmeye başladılar. 
Böylece tarihin en önemli hadiselerinden bi-
ri gerçekleşmeye başladı. Ashab-ı Kiram, yurt-
larını, ev ve barklarını, mal ve mülklerini,  
servet ve zenginliklerini geride bırakıp 
Medine’ye gidiyorlardı. Müslümanlar, Mekke 
putperestlerinin tepkisini çekmemek için çıkış-
ları gizli tutuyorlardı. 

Hicretin gizli yapılmasına genelde uyulur-
ken, ashabdan Talha b. Ubeydullah ve Suheyb 
bin Sinan er-Rumî birlikte hicret yolculuğuna 
çıkmışlardı. Suheyb sanatıyla zengin olmuş bi-
riydi. Müşrikler, onun gidişini haber alınca bı-
rakmak istemediler. O ise hicret konusundaki 
kararlılığını gösterince, yolunu kesenler, malını 
ve servetini bırakmak kaydıyla gidebileceğini 
söylediler. Suheyb, yanında taşıdığı para ve mal 
neyi varsa hepsini onlara bıraktı ve Mekke’de 
saklı bulunan servetinin de yerini söyleyerek 
müşrikleri şaşırttı. Suheyb ve arkadaşı böylece 
serbest kalarak yollarına devam ettiler. Asağı-
daki nazil olunan ayet; Suheby ve benzerlerinin 
durumunu anlatmak üzere inmiştir:

“İnsanlardan öylesi de var ki, Allah’ın rıza-
sını kazanmak için nefsini satın alır. Allah kul-
larına karşı çok merhametlidir.” (Bakara, 207).
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I.2.  Hicret Esnasında Medine 

Eski adı “Yesrib” olan “Medine”, İslam’ın 
doğduğu ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hicret et-
tiği sıralarda Hicaz bölgesinin önemli yerleşim 
merkezlerinden biriydi. Medine kelimesi as-
lında büyük kasaba, şehir anlamına gelmekte-
dir. “Yesrib” adı “fesat” anlamına gelen bir kök-
ten geldiği için Hz. Peygamber hicretten son-
ra buraya hoş ve güzel anlamına gelen “Tâbe” 
veya “Taybe” unvanlarını vermiştir. Yerleşme 
daha sonra “Medine” diye isimlendirilmiştir. 
Çünkü burayı medeni anlamda bir şehir hali-
ne getiren Hz. Peygamber (s.a.s.) olmuştur. Ön-
ce “Medîne’tür-Resulullah” (Allah Resûlünün 
şehri) ve “Medînetü’n Nebî” (Peygamberin şeh-
ri) denilmiş ve daha sonra Medîne şeklinde kul-
lanılır hâle gelmiştir. Medine’ye bugün dahi 
“Medinetü’l - Münevvere  (Aydınlanmış Şehir)” 
de denilmektedir. 

Hicretten sonra Adiy b. Neccâr oğulları yur-
duna yerleşen Hz. Peygamber, burayı siyasal, 
sosyal, kültürel açıdan medenî bir merkez hali-
ne getirmiştir. Şehir, Kur’an-ı Kerim’in Medenî 
âyetlerinde “Yesrib” ve “Medine” adlarıyla 
anılmıştır. 

Medine’nin, coğrafî konum olarak Mekke’ye 
göre daha merkezi bir alanda yer almış olma-
sı ve kervanların kavşak noktasında bulunuyor 
olması, Müslümanların buraya hicretinde etki-
li bir rol oynamıştır. Ayrıca şehrin  ikliminin gü-
zel ve toprağının verimli olması, yerleşim ala-
nının fazla derin olmayan tatlı yeraltı sularına 
sahip bulunması da yerleşim için uygun şartlar 
sağlıyordu. 

Etnik Yapı: 

Hicretten önce Yesrib’de; Kurayza, Kaynukâ’ 
ve Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler, Gü-
ney Arabistan kökenli Evs ve Hazrec Arap kabi-
leleri, Kudâa kabilelerinin ve hatta Amâlika’nın 
bakiyyelerinden oluşan kabileler ve bunların 
yanında sayıları az da olsa, daha ziyade köle 
olan, İranlı gibi başka etnik kökenli insanlar bu-
lunuyordu. 

Yesrib’in, İslam’ın doğuşuna kadar, Yahudi-
ler ve Arap kabilelerinden önceki sâkinlerinin, 
Amâlika olduğu söylenir. Amâlika’nın dağıl-
masından sonra M.Ö.VI. yüzyılın başlarında 

Bâbil kralı Buhtunnasr’ın Kudüs’ü işgal edip 
oradaki Yahudileri Bâbil’e götürdüğü sırada ka-
çıp kurtulan bazı Yahudiler Hicaz bölgesine gi-
derek Hayber, Vâdilkurâ, Fedek ve bu arada 
Yesrib’e yerleştiler. Hristiyanlığın Suriye’de ya-
yılmasından sonra Romalıların sıkı takibine uğ-
rayan Suriye ve Filistin Yahudilerinden bazıla-
rı da Hicaz’a göç ettiler. Yesrib’e yerleşenler Ku-
rayza, Nadîr ve Kaynukâ’ Yahudi kabileleridir. 
Hicaz’a yerleşen Yahudiler Arap kabile gelene-
ğini benimsediler ve Arap isimlerini aldılar. Ya-
hudiler ve Arap kabileleri özel mahallelerde 
ikamet ediyorlardı. Yesrib’e Yahudilerin gelişi-
nin Hz. Mûsâ zamanına kadar uzandığı da söy-
lenmektedir. 

Bu arada Güney Araplarına, yani Kahtânîlere 
mensup bazı kabileler, Yemen’de Me’rib barajı-
nın yıkılması üzerine muhtemelen II. veya III. 
yüzyılda, önce Tihame’ye, oradan da kuzeye 
göç ettiler. Sa’lebe b. Amr Müzeykıyâ ve oğul-
ları Yesrib’e yerleştiler. Evs ve Hazrec, Hârise 
b. Sa’lebe’nin iki oğludur. Anneleri Kayle bint 
Cefne’ye nisbetle bu iki kabile, Araplar arasın-
da Benî Kayle adıyla meşhur olmuştur.  

Evs’in başlıca kolları şunlardır: Avf b. Mâlik 
(Kuba ahalisi), Ümeyye b. Zeyd, Abdüleşhel, 
Zaûrâ’. Hazrec’in başlıca kolları ise şunlar-
dır: Neccâr, Sâide, Amr b. Avf, Zürayk, Selime, 
Beyâza. 

Evs ve Hazrec Yesrib’e geldikten sonra bir 
süre Yahudilere tabi olarak yaşadılar. Bu esnada 
Yahudilerin siyasal, sosyal ve ekonomik baskı-
larına maruz kaldılar. Bunun üzerine akrabaları 
olan Gassânîlerden yardım istediler. Gassânîler 
bu isteğe olumlu cevap vererek Yesrib’e geldiler 
ve Yahudilerin başkanlarını öldürdüler. 

Yahudilerin bu suretle güç kaybına uğraması 
üzerine Yesrib’de üstünlük Evs ve Hazrec’in eli-
ne geçti. Evs ve Hazrec kabileleri bağımsızlıkları-
nı kazandıktan sonra şehrin iç kısımlarına yerleş-
tiler. Fakat hemen ardından Yahudiler bu iki kar-
deş kabile arasındaki eski rekabeti körükleyerek 
onları birbirine düşürmeye çalıştılar. Arap kabi-
leleri birbiriyle savaşırken onlar taraf tuttular. 

Siyasi Durum: 

Yesrib halkı, yerleşik hayat sürmekle birlik-
te, yönetimde, sosyal, kültürel ve ahlâkî alanlar-
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(2) Yerleşik hayat yaşayanların 
toplum yapısı da bedevîlerinki 
gibi kabile esasına dayanıyor-
du. Ancak yerleşik hayata geç-
menin özelliklerinden kay-
naklanan birtakım değişiklik-
ler göze çarpmaktaydı. Meselâ 
Mekke’de oturan Kureyş kabi-
lesinde şeyhlik sistemi ortadan 
kalkmaya yüz tutmuştu. Şeyhe 
yardımcı olan meclis de farklı-
laşmıştı. Bedevîlerdeki kabile 
meclisinin şehirdeki karşılığı 
olan “mele’” mevcut idi. Mele’ 
her oymaktan önde gelen bir 
veya iki kişinin oluşturduğu 
meclisti. Bu meclisin nüvesini 
Kureyş kabilesini bedevîlikten 
hadarîliğe geçiren Kusay tara-
fından ihdas edilmiş olan mec-
lis teşkil etmektedir. Dolayı-
sıyla bu, Kureyş’in kabile ya-
pısına hadarîliğin getirdiği 
bir yenilikti. Mele’in yaptırım 
gücünden çok ahlâkî otorite-
si vardı. Bu kurum, siyâsî an-
lamda bir parlamento ve şeyh-
ler meclisi değil; ancak önem-
li işlerde ve ihtiyaç duyuldu-
ğunda görüşlerine başvuru-
lan bir danışma meclisi idi. Et-
kili kararlar oybirliği ile alı-
nan kararlardı. Mele’, çoğun-
lukla uzun inceleme, düşün-
me ve görüşmeler sonucu ka-
rar verirdi. Bu meclis, yeni-
liği kolay kolay kabul etme-
yen tutucu insanlardan oluşu-
yordu. Bazen bir görüşe, etki-
li bir reis tek başına karşı çı-
kabilirdi. Kureyş’in bir bütün 
olarak başkanı ve Mekke’de 
merkezî bir otorite bulunmu-
yordu. Mele’in toplantı yeri 
Dârünnedve idi. Mele’, aile 
düzeyinin üzerindeki ve şeh-
rin tamamını ilgilendiren işlere 
bakardı; şehrin güvenliğini ve 
geleceğini ilgilendiren karar-
lar alırdı; Kureyş’in sevkede-
ceği kervanın yönünü belirler-
di. Kervanlar Dârunnedve’nin 
önünden kalkarlar ve dönüş-
te burada konaklarlardı. Mek-
ke halkının bu meclisin üyele-
rinin seçiminde veya tayininde 
rolü mevcut değildi. Peygam-
berliğin Mekke döneminde 
mele’in üyeleri Hz. Muham-
med (s.a.s.)’in baş muhalifle-
riydi. Mele’ kavramı, Arapça 
“dolmak, doldurmak, bir kim-
seye yardım etmek” anlamın-
daki “Melee” kökünden türe-
tilmiştir. Ayrıca hırs, zan, şüp-
he, huy ve ahlâk anlamları da 
vardır [12].

da kabile gelenekleri hâkimdi. Kabilelerin baş-
kanları vardı. Kan davaları yaygındı. Merkezî 
bir otorite mevcut değildi. Arap ve Yahudi ka-
bileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ay-
rı mahallelerde yaşıyorlardı. Her topluluk, biri 
diğerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir köy 
oluşturuyordu. Arap ve Yahudi kabileleri ara-
sında zaman zaman ciddî anlaşmazlıklar çıkı-
yordu. Bununla birlikte çeşitli siyasal neden-
lerle birbiriyle ittifak kurdukları da oluyordu; 
Arap kabileleri zaman zaman birbirlerine karşı 
Yahudi kabileleriyle de işbirliğine gidiyorlardı. 

Evs kabilesi, Kurayza ve Nadîr ile, Hazrec 
kabilesi de Benî Kaynukâ’ ile ittifak kurmuştu. 
Evs ve Hazrec reisleri ortak bir yönetici etrafın-
da birleşmek için çaba sarfettilerse de bunu ba-
şaramamışlardı. Reislik konusunda şiddetli re-
kabet, bu projenin uygulama alanına konulma-
sını imkansız hâle getirmişti. Ortak bir yol bula-
rak Evs ve Hazrec’den birer başkan seçmeyi ve 
bunların müştereken, sırayla veya birer yıl dö-
nüşümlü olarak görev yapmasını düşündülerse 
de bu planlarını da uygulamaya geçirememiş-
lerdi. 

Kaynaklar, Yesrib’de, Mekke’deki “Dârün-
nedve”(2) gibi bir kuruluşun varlığından bah-
setmemektedir. Evs ve Hazrec arasındaki re-
kabet, ortak bir meclis oluşturulmasını da im-
kansız hâle getirmişti. Abdullah b. Übey’i or-
tak bir başkan olarak şeçme teşebbüsleri de Hz. 
Peygamber’in hicretiyle birlikte gerçekleşme 
imkanı bulamayacaktır. Hicret öncesinde bir 
bütün olarak Evs ve Hazrec’den ziyade, bu ka-
bilelerin (Amr b. Avf ve Evs-Menât gibi) alt kol-
larının, güçlü olduğunun hissedildiği ve daha 
önemli olduğu görülmektedir. 

Şehrin etrafında, Taif’teki gibi, bir sur veya 
duvar yoktu. Kabilelerin, kendi hudutları dahi-
linde sağlam ve muhkem kaleleri vardı. Tehlike 
anında erkekler savaşmak için dışarı çıkar, ka-
dınlar ve çocuklar bu kalelere sığınırlardı. Bu 
kalelerin sayısının iki yüz kadar olduğu söylen-
mektedir. Ayrıca kabilelerin bahçeleri ve arazi-
leri vardı. Şehir İslam’ın çevreye kolayca yayıl-
masına imkan sağlayacak merkezî bir konumda 
bulunuyordu. 

Evs ve Hazrec’in Yahudiler üzerine 
hâkimiyet elde etmesinden sonra meydana ge-

len sükûnet dönemi fazla uzun sürmedi. Bu 
iki kabile akraba oldukları halde, birbiriyle yıl-
larca savaştılar. İki kabile arasındaki düşman-
lık İslam’ın doğuşuna kadar, 120 yıl gibi uzun 
bir müddet, devam etti. Evs ve Hazrec, huzur 
ve istikrara yatkın olmayıp, tam tersine savaş 
ve düşmanlık üzerine kurulu bedevî hayatına 
Mekkelilerden daha meyilli idiler. Yahudiler de 
zaman zaman Evs ve Hazrec’i birbirine düşür-
müşler ve aralarındaki çekişmeleri körüklemiş-
lerdir. Bunun yanısıra Evs ve Hazrec’den her bi-
ri, birbirine karşı Yahudilerle ve Müzeyne, Cü-
heyne gibi çevredeki diğer Arap kabileleriyle iş-
birliğine girmiştir. Çarpışmalar genellikle Evs 
kabilesi aleyhine dönmüştür. 

Çarpışmalar Sümeyr savaşı ile başlamıştı. 
Ondan sonra Ka’b b. Amr, Serâre, Hâtıb, Fâri’, 
Birinci Ficâr, İkinci Ficâr, Rubey’, Buâs; Evs ve 
Hazrec arasında meydana gelen belli başlı sa-
vaşlardır. Bunların en şiddetlisi olan Buâs sa-
vaşı, Evsli birisinin Hazrec’e sığınan birisini öl-
dürmesi üzerine başlamış ve Evslilerin galibi-
yetiyle sonuçlanmıştır. Bu savaş Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’in Medine’ye hicretinden beş yıl önce 
meydana gelmiştir. 

Devamlı savaşlar şehrin gücünü önemli öl-
çüde tüketmiş ve düşmanlık, şehirde hayatı çe-
kilmez hâle getirmiştir. Bu iki kabile savaşmak-
tan, kan davası gütmekten artık bıkmış, barışa 
susamışlardı. Aralarındaki kin ve düşmanlığı 
ortadan kaldıracak bir şeye ihtiyaç duymaktay-
dılar. Buas savaşının kabileler bünyesinde mey-
dana getirdiği tahribatın, Medinelilerin İslam’a 
girmelerinde önemli bir etken olduğu özellikle  
nakledilir. 

Dini Durum:  

Medine’de Yahudilik dışında, Arap kabilele-
ri arasında putperestlik geçerli idi. Evs ve Haz-
rec, Müşellel’de, sahilde bulunan Menât adlı pu-
ta tapıyorlardı. Medinelilerin asıl putları bu idi. 
Ona kurbanlar kesiyor, hediyeler sunuyorlar-
dı. Çocuklarına Abdümenât ve Zeydmenât gi-
bi isimler koyuyorlardı. Menât’a diğer kabileler 
de tapmakla birlikte, ona en fazla saygıyı Evs 
ve Hazrec gösteriyordu. Bu putun siyah bir taş-
tan yapılmış kutsal kabul edilen mahalli bulu-
nuyordu. 
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(3) Eski devirlerde Amalikalı-
lar ve Cürhümlüler’den bir 
grup buraya gelip yerleş-
mis ve bedevîlerin aksine ev-
ler insa ederek yerlesik ve ta-
rıma bağlı bir yasam sürme-
ye baslamıslardı. Bedevîler, bu 
durumlarından dolayı onları, 
“Nebatîler” adını takarak kü-
çümsüyorlardı. Tarıma elve-
risli Medine ovasında yerlesen 
bu kimselerin çoğalmaları so-
nucu evler sıklasmıs ve bura-
sı küçük bir sehir halini almıs-
tı [13]. Arap asıllı olan Nebatî 
kavmi M.Ö. IV. asra kadar çöl-
lerde dolaştıktan sonra nihayet 
Filistin’in güneyinde yerleş-
ti ve Petra şehrini kendilerine 
merkez yaptı. Yazıları ve dille-
ri Aramî asıllı olan Nebatîler’in 
merkezi, kuzey ve güneye gi-
den yolların ortasında bulunu-
yordu. M.Ö. 85 – M.S. 62 ara-
sında Şam’a ve Kızıldeniz’e ka-
dar genişleyen bu kavmin baş-
şehri Petra, Romalılar tarafın-
dan ele geçirilince toprakla-
rının bir kısmı ellerinden çık-
tı. Bugün kalan bina harabe-
leri ile taşlar üzerine yazılı ki-
tabelerden, ileri bir medeni-
yete sahip oldukları anlaşı-
lan Nebatîler’in M.Ö. VI. yüz-
yıla ait kitabelerindeki yazıla-
rın Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
doğumundan önceki devreye 
ait Arapça kitabelerdeki yazı-
lara yakın oluşu, Arap yazısı-
nın Nebatî yazısından meyda-
na geldiğinin bir göstergesi sa-
yılabilir. Çok yavaş bir surette 
gelişen Nebatî yazısının sade-
leşmesi, ancak VI. yüzyıl için-
de vukû bulmuş; Araplar da 
bu sadeleşmiş harfleri alarak 
kullanmaya başlamışlar ve za-
manla geliştirmişlerdir [14].

Evs ve Hazrec dahil olmak üzere birçok ka-
bile, Menât’a tapmanın yanında hac görevini de 
yapıyorlar, ancak, Safâ ve Merve arasındaki sa’y 
görevini yerine getirmiyorlar, Menât’ın bulun-
duğu yerde ihrama giriyorlardı. Haccı ifa ettik-
ten sonra da Menât’a gelip putun önünde saçla-
rını tıraş ediyorlar ve ihramdan da burada çıka-
rak hac ibadetinin bu şekilde tamamlanacağına 
inanıyorlardı. 

Onlar Menât’ın yanısıra Lât adlı puta da ta-
pıyorlardı. Bu putların yanında, aile bireyleri-
nin taptıkları aile putları vardı. Ağaçtan yapıl-
mış çok sayıda put heykeli bulunuyordu. Arap 
kabilelerinin, Yahudiliğin ve Yahudilerin ahlak 
anlayışının etkisinde kaldıkları da müşahede 
edilmektedir. 

Bütün bunların yanında Allah’ın anıldığı ve 
O’nun yaratıcı olarak tanındığı da görülmekte-
dir. En eski tarihçilerden İbn Sa’d, Cahiliye dö-
neminde Ebü’l-Heysem (Mâlik b. Teyyihan) ve 
Es’ad b. Zürâre’nin putlara tapmayı kerih gör-
düklerini, onlardan nefret ettiklerini ve tevhidi 
dile getirdiklerini kaydeder. Bazı araştırmacılar 
bu kayda dayanarak yukarıdaki iki şahsı hanîf 
(hak dinine yönelen) olarak nitelendirmişlerdir. 

Hristiyanlık Medine’de yayılmamıştı. Bu-
nunla birlikte Evs kabilesine mensup Ebû Âmir 
er-Râhib adında bir kişi, Hristiyanlığın ve Yahu-
diliğin tesiriyle putperestliğe yeni bir şekil ve-
rerek Müslüman olan Evslileri kendi tarafına 
çekmeye çalışmıştır. Bu faaliyetinden dolayı Hz. 
Peygamber ona “Fâsık” lakabını takmıştır. Ayrı-
ca, çok karmaşık ve halledilmesi zor meselelerde 
kendilerine başvurulan kâhinler de mevcuttu. 

Sosyal Hayat:  

Bölgede çok evlilik hâkimdi. Vefat eden bir 
adamın sadece hanımı ve kızı değil, küçük ço-
cukları dahi miras alamıyordu; mirası sadece 
bir savaş esnasında eli silah tutan büluğa ermiş 
erkek çocukları alabiliyordu. Şayet bütün erkek 
çocuklar büluğa ermemişlerse, yeğenler ve ba-
ba soyundan gelen akrabalar bütün mirası alı-
yordu.

Ekonomik Durum:   

Medine, eski zamanlardan beri Güney-
Kuzey ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Ya-

hudiler genel olarak ziraat, ticaret, kuyumcu-
luk, demircilik, dokumacılık, silah ve ziraî alet 
imalatı ile meşgul oluyorlardı. Kaynukâ’ oğul-
ları diğer mesleklerle birlikte kuyumculuk ve ti-
caretle, diğer Yahudiler de ekseri çiftçilikle ve ti-
caretle uğraşıyorlardı.

Arap kabileleri de daha ziyade çiftçi idiler. 
Her aile kendi topraklarına sahipti ve herkes 
kendi çocukları ve gerektiğinde kölelerinin yar-
dımıyla çiftliklerde çalışıyordu. Bunun yanında 
ticaretle uğraşanlar da vardı. Bunlar Suriye pa-
zarlarına ticaret amacıyla giderlerdi. Şehre ithal 
mallar da getiriliyordu. Nebatîler (3), arasıra ker-
vanlarla Medine’ye yiyecek maddeleri, tahıl ve 
zeytinyağı getiriyorlardı. Çeşitli Arap kabilele-
ri, özellikle göçebeler, satmayı veya ihtiyaç duy-
dukları maddelerle takas etmeyi düşündükleri 
deve, at, zamk, değerli taşlar gibi mallarını şeh-
re getiriyorlardı. Yabancı ithalatçılarla görüşen 
simsarlar da mevcuttu. Arazisi olmayanlar, pa-
ra kazanmak için ormandan odun kesip mes-
kun yerlerde satarlardı. 

Hurmalarıyla ünlü olan Medine’de hurma 
bahçeleri vardı. O nedenle hurma ziraati çok ge-
lişmişti. Hurmanın bütün yıl boyunca taze kal-
ması ve çürümemesi için konserve endüstrisi 
vardı. Hurmalardan alkollü içkiler de elde edi-
liyordu. Bunun yanısıra hurma ihracatı da yapı-
lıyordu. Hurmanın yanında buğday ve arpa zi-
raatı de yapılıyordu. 

Dokumacı kadın ve erkekler, terziler, kasap-
lar, demirciler, gıda maddeleri satıcıları, maran-
gozlar, oduncular, parfüm satıcıları başlıca mes-
lek grupları mensubuydular. Mahallî bir para 
birimi yoktu ve para olarak Bizans’ın para biri-
mi olan “dînar” ve İran’ın para birimi olan “dir-
hem” kullanılıyordu. Dirhem, dînarın onda bi-
rine tekabül ediyordu. 

Hicretten Önce Medine’de Oluşan Müslü-
man Kesim:   

Birinci Akabe Görüşmesi (621 M.) ile başla-
yan ve Hicrete (622 M.) kadar devam eden iki 
yıllık süreçte Evs ve Hazrec kabilelerinden Müs-
lüman olanların sayısı çoğalmıştı. Birinci Akabe 
Bîatı’ndan sonra Medine’ye İslam’ı öğretmek 
üzere gönderilen Mus’ab b. Umeyr’in faaliyetle-
ri sonucu, reisleri Sa’d b. Muaz’ın İslam’ı kabul 
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etmesi üzerine, Evs’in önemli bir kolu olan Ab-
düleşhel oğullarının tamamı Müslüman oldu. 

Sahabe-i Kiramdan ilk hicret eden kişi, Ebu 
Seleme bin Abdulesed’dir. Musab b. Umeyr ve 
Abdullah İbn-i Ummi Mektum da ilk muha-
cirlerden sayılır. Akabe bîatlarından bir yıl ön-
ce Ebû Seleme’nin hicreti ile başlayan Mekke’li 
Müslümanların Medine’ye hicreti, daha sonra 
da devam etti. Öyle ki, kaynaklar Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’in hicreti esnasında, bizzat Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), Hz. Ebû Bekir (r.a.), bunların ai-
leleri, Hz. Ali (r.a.), onun annesi ve bunların dı-
şında hapse atılanlardan veya hicret edemeye-
cek derecede hasta ve güçsüz olanlardan başka 
Mekke’de Müslüman kalmadığını kaydederler. 

Hicret eden sahâbîlerden bir kısmı, Evs ka-
bilesine bağlı beş kolun en büyüklerinden ka-
labalık ve güçlü bir kabile olan Amr b. Avf 
Oğulları’na misafir oldular. Ebû Huzeyfe’nin 
azatlısı Sâlim, Hz. Peygamber’in hicretinden 
önce Kuba’da Müslümanlara imamlık yapıyor-
du. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Hz. Ebû Bekir 
(r.a.)’le birlikte Kuba’ya geldiğinde bir müddet 
bunların arasında kalacak ve Kuba Mescidi’ni 
inşâ edecektir. 

Amr b. Avf Oğulları’nın yanında yine 
Evs’ten Abdüleşhel kabilesine ve ayrıca Evs’in 
diğer bazı kollarına mensup Müslümanlar, mu-
hacirlere kucak açtılar. Benî Neccâr ve Belhâris 
b. Hazrec başta olmak üzere Hazrec’in kol-
ları da Müslümanları misafir ettiler. Neccâr 
oğullarından Es’ad b. Zürâre, İslam’ı yay-
ma faaliyetlerine önemli katkıda bulundu ve 
Mus’ab b. Umeyr’e yardımcı oldu. Hatta Es’ad 
b. Zürâre’nin Medine’de inşâ ettiği bir mescid-
de, Mus’ab b. Umeyr’le birlikte vakit namazla-
rı ve cuma namazlarını kıldırdıkları kaynaklar-
da kaydedilmektedir. 

I.3.	 	 	Hz.	Muhammed	(s.a.s.)’in	Medine’ye	
Hicreti

  İslam tarihçileri, Hz. Ömer (r.a.)’in ise hic-
ret edeceği zaman Kâbe’yi tavaf ettikten sonra, 
orada bulunanlara kendisinin de hicret edeceği-
ni haykırarak;  

“Anasını ağlatmak, çocuğunu yetim, karısını 
dul bırakmak isteyen varsa, şu vadide karşıma 
çıksın” dediğini fakat hiç kimsenin buna cesa-

ret edip onu takip etmediğini ifade etmektedir. 

O günlerde Hz. Ebû Bekir (r.a.) birçok kez 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’den hicret için izin iste-
miş; ancak: 

“Acele etme; belki Allah sana bir arkadaş ve-
rir” karşılığını almıştı. Hz. Ebû Bekir (r.a.), o ar-
kadaşın Resulullah (s.a.s.)’ın kendisi olmasını 
arzu ediyordu. 

Müşrikler İslâm’ın Medine’de yayılma-
sından endişe ettikleri için Müslümanların 
Medine’ye hicret etmesinden rahatsız oluyor-
lardı. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in de hicret edece-
ğini tahmin ediyorlardı ve bunun gerçekleşme-
sinden korkuyorlardı. Aslında onlar Medine’ye 
hicrete temelden karşıydılar. Nitekim bu yüz-
den Akabe Bîatları gizli yapılmış, Hz. Ömer ha-
riç diğer Müslümanlar gizlice hicret etmişlerdi. 
Çünkü müşrikler, İslâmiyet’in Medine’de güç-
lenmesinden korkuyorlardı. Hz. Muhammed’in 
(s.a.s.) de hicret etmesi ve İslâm’ın Medine’de 
güçlenmesi, Mekkeliler için siyâsî ve ekono-
mik açıdan tehlike oluşturmaktaydı. Medi-
ne, Mekke’yi Suriye’ye bağlayan kervan yo-
lu üzerinde yer aldığından, böyle bir gelişme 
ile Kureyş’in ticârî hayatı ve her şeyden önce 
Mekke’nin dış güvenliği tehlikeye girmiş olur-
du. Sürekli çözüm arayışı içinde olan müşrikle-
rin ileri gelenleri önemli işlerini görüştükleri yer 
olan Dâru’n-Nedve’de Kusay bin Kilâb’ın evin-
de toplanarak konuyu tartıştılar. Sonuç olarak 
Ebu Cehil’in önerisi ile her kabileden birer si-
lahşor seçilerek Hz. Muhammed’in (s.a.s.) üze-
rine saldırarak öldürülmesi önerisi kabul edildi. 

“Dârü’n-Nedve”de alınan kararla ilgili 
Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyuruluyor: 

 “Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldür-
mek ya da Mekke’den çıkarmak için tuzak ku-
ruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da tu-
zak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en ha-
yırlısıdır.” (Enfal, 30)

Müşriklerin almış olduğu karardan sonra 
Cebrâil, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e Allah Teâlâ’nın 
hicret için kendisine izin verdiğini bildirdi. 
Kureyş’in suikast teşebbüsüne dair karar aldık-
larını komşularından duyup Hz. Peygamber’e 
haber veren kişinin, Abdülmuttalib’in karde-
şinin kızı Rukayka bint Sayfiy olduğu da kay-
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(4) Aşağıda konuyla ilgili birkaç 
örnek verilmiştir: 

Hz. İbrahim; kavminin kendisini 
ateşte yakma teşebbüsünün ar-
dından: “Doğrusu ben Rabbi-
min emrettiği yere hicret edi-
yorum” (Ankebut, 26) demiş 
ve önce Filistin’e, ardından 
Mısır’a göç edip daha sonra da 
Ken’an diyarına yerleşmişti. 

Hz. Lut da peygamberlik görevi-
ni yaparken kavminin azgın-
lığına ve taşkınlığına taham-
mül edemeyince Allah’tan al-
dığı bir emirle bir gece vak-
ti inananlarla birlikte yurdun-
dan çıkmış, arkasına dönüp 
bakmadan gitmesi istenen yere 
gitmişti. 

Hz. Şuayb ve kendisine inanan-
lar da kavmi tarafından sürgü-
ne zorlanmışlardır: “Ey Şuayb! 
Kesinlikle seni ve seninle bera-
ber iman edenleri memleketi-
mizden çıkaracağız yahut dini-
mize döneceksiniz.” (A’raf, 88)

Hz. Musa (a.s.) da karşılaştı-
ğı problemleri aşmak ama-
cıyla bir gece Mısır’dan çık-
maya başlamış, peşlerine dü-
şen Firavun ve ordusu deniz-
de boğulmuştur: “(Firavun’un 
imana yanaşmaması üzerine) 
Musa’ya, “Kullarımı (İsrailo-
ğullarını) geceleyin Mısır’dan 
yürütüp çıkar. Yakalanmaktan 
korkmaksızın, endişe etmek-
sizin onlara denizde kuru bir 
yol aç” diye vahyettik.” (Ta-ha, 
77–78)

(5) Hicret günü Hz. Peygambe-
rin elinde müşriklere ait ema-
netler bulunmaktadır. Her-
kes kabul eder ki, insan ema-
netini ancak en çok itimat et-
tiği kimseye verir. Müşriklerin, 
emanetleri konusunda hâlâ 
onu tercih etmeleri ve onun da 
kendisinin canına kastedme-
yi plânlayanların emanetlerini 
bile sahiplerine ulaştırmak için 
yerine bir vekil bırakması göz-
den kaçmamaktadır. Öte yan-
dan, böylesi kritik bir durum-
da Hz. Ali (k.v.)’nin bir bakı-
ma ölümü de göze alarak Hz. 
Peygamber’in yatağına yatma-
sı da efendimize bağlılığının 
bir nişânesidir [5]. 

dedilir. Aynı gün Hz. Ebu Bekir (r.a.) ile görü-
şen Hz. Peygamber (s.a.s.) Allah’ın kendisine 
hicret için izin verdiğini haber verdi. Hz. Ebû 
Bekir (r.a.) bu yolculuk için uzun süreden be-
ri beslediği develerden birisini Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in emrine tahsis ettiğini bildirdi ise de, o, 
“Kasvâ” adlı bu deveyi ancak parasını ödemek 
suretiyle kabul etti. 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, artık içinde do-
ğup büyüdüğü Mekke’den ayrılma zamanı gel-
mişti. Ve o, son hüznünü ve hasretini bindiği 
devesinin üzerinde şöyle ifade ediyordu: 

“Ey Mekke! Allah’a yemin ederim ki sen yer-
yüzünün en hayırlı bir parçasısın. Ve Allah’a en 
sevimli bir şehirsin. Eğer ben şefkatli kucağın-
dan zorla çıkarılmamış olsaydım, kesinlikle is-
teğimle buradan ayrılmazdım.”. 

Bu sözler; Mekke’nin faziletini ve Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in doğup büyüdüğü, çocukluğu-
nun ve gençliğinin geçtiği, Muhammedü’l emin 
unvanını aldığı, Nübüvvet görevinin şehrin bir-
kaç kilometre ötesinde bulunan Hira dağında 
verildiği, Akabe biatleri ve insanlar arasındaki 
dostluk ilişkilerinin burada başladığı, en büyük 
mucize olan Kur’an’ın burada nazil olduğu bu 
ve benzeri  hatıraların yaşandığı ve yıllarca ya-
şadığı bu şehri terk etmenin onun için ne kadar 
zor olduğunu ve Allah’ın elçisine ne kadar hü-
zün verdiğini anlatmak bakımından önemlidir. 

Kur’an-ı Kerim, önceki peygamberlerin; 
inkâr edenler tarafından hicret etmeye nasıl 
zorlandıklarını ve inançları uğruna yurtlarını 
bırakıp başka yerlere gittiklerini ayetlerle bil-
dirmektedir. Peygamberler, hicret edince, doğal 
olarak onlara inanan müminler de beraberlerin-
de hicret etmişlerdir (4). 

Hz.Peygamber (s.a.s.), hicret edeceği gece 
Hz.Ali (r.a.)’yi çağırarak kendi evinde kalma-
sını ve müşrikler tarafından kendisine verilmiş 
emanetleri sahiplerine iade ettikten sonra yo-
la çıkmasını istedi (5). Gece evin dışında bekle-
yen kimseler Hz. Peygamber (s.a.s.)’in evinde-
ki kimsenin Hz.Ali (r.a.) olduğunu öğrendikle-
rinde suikastin başarısızlıkla sonuçlanması se-
bebiyle hayal kırıklığına uğradılar, evde bulu-
nan Hz.Ali (r.a.)’yi tartakladılar, hapsettiler, fa-
kat daha sonra serbest bıraktılar. 

Bunun üzerine Mekkeli müşrikler, 
Hz.Peygamber (s.a.s.)’in öncelikle Medine’ye 
gitmesi ihtimaline karşı Medine yolunu tuttular 
ve Allah’ın elçisini öldüren veya esir eden kim-
seye yüz deve ödül verileceğini ilân ettiler. 

Yolculuğun başladığı gece Hz.Peygamber 
(s.a.s.), Hz.Ebu Bekir (r.a.a.) ile birlikte Sevr 
Dağı’ndaki gizlenmeye elverişli mağaraya git-
tiler. Ertesi gün Hz. Peygamber (s.a.s.)’i arayan 
bir grubun mağaranın ağzına kadar gelebilme-
leri sebebiyle endişelenen Hz.Ebu Bekir (r.a): 
“Yâ Resûlallah! Eğilip baksalar bizi görürler” 
dedi. Hz. Peygamber (s.a.a.); 

“İki yolcu ki, Allah onların üçüncüsüdür, 
endişe etme Allah bizimledir!” dedi. İşte bu an, 
Kur’an-ı Kerim’de de detaylı olarak aşağıdaki 
gibi yer almaktadır: 

“Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmez-
seniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki ki-
şiden biri olarak (Mekke’den) çıkardıkları za-
man, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani on-
lar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşı-
na, “Üzülme, çünkü Allah bizimle berâber” di-
yordu. Allah da onun üzerine güven duygusu 
ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediği-
niz bir takım ordularla onu desteklemiş, böyle-
ce inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah’ın 
sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 40).

Sığınakta geçirilen üçüncü günün sonun-
da, kılavuzları ile birlikte Hz. Peygamber 
(s.a.s.), Hz. Ebû Bekir (r.a.) ve Âmir b. Fühey-
re, Medine’ye doğru yola çıktılar. Kafile, tuzağa 
düşmemek için kervanların izlediği işlek yolu 
değil, farklı bir güzergâh takip ediyordu. Ka-
file Medine’ye doğru ilerlerken birkaç defa en-
gellenmek istenmiş fakat bu teşebbüsler başa-
rısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunlardan en biline-
ni, Sürâka b. Mâlik’in teşebbüsüdür. Sürekâ, su-
ikast için Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ve arkadaşları-
na yaklaşınca atının ayakları sürçmüş, topar-
lanarak tekrar harekete geçmiş ancak ikinci te-
şebbüsünde de atının ayakları kuma saplanmış 
ve kendisi de yere düşmüştü. Ortada fevkalâde 
bir durum olduğunu anlayan Süreka, Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’den kendisini affetmesini istedi. 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve arkadaşları dört kişiy-
di. İsteseler ona zarar verebilirlerdi. Ancak hiç-



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

41

bir zaman öç almayan Hz. Peygamber (s.a.s.), 
kendisini öldürmek isteyen Sürekâ’nın özrü-
nü kabul ederek onu affetti. Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in her emrini yerine getireceğini beyan 
eden Sürekâ’ya Hz. Peygamber (s.a.s.); “Sen ge-
ride dur, arkamızdan gelenleri bırakma” dedi. 
O da yolda rastladıklarına, “Ben her tarafı ara-
yıp taradım, hiçbir yerde onları bulamadım” di-
yerek onları geri çevirmiştir. 

Hicret yolculuğu sırasında, Büreyde ibn-i 
Hasib ve beraberindeki bir grup da Hz. Pey-
gamber (s.a.s.)’in kafilesinin önünü kesmek is-
temiş; ancak Hz. Peygamber (s.a.s.)’deki nübüv-
vetin nurunu fark ederek İslam’a girmişlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve arkadaşları, 
Medine’ye doğru yollarına devam ettiler. Cuh-
fe mevkiine vardıklarında, hicret yolunun ana 
kervan yoluyla kesiştiği noktada Hz. Peygam-
ber (s.a.s.), Mekke yolunu tanıdı ve oraya özlem 
duydu. Bunun üzerine, zulme uğratılarak hic-
rete mecbur bırakıldığı yurdu Mekke’ye, düş-
manlarına üstünlük sağlayarak döndürüleceği-
ne işaret buyrulan aşağıdaki âyet-i kerîme nâzil 
oldu:

“(Resûlüm!) Kur’an’ı (okumayı, tebliğ etme-
yi ve ona uymayı) sana farz kılan Allah, elbet-
te seni yine dönülecek yere döndürecektir” (Ka-
sas, 85).

Medineli Müslümanlar, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in Mekke’den ayrıldığını duymuş, ancak 
gecikmesinden dolayı endişelenip korkmuşlar-
dı. Sabahları Medine’nin yüksek yerlerine çıkı-
yor, sıcak etkisini hissettirinceye kadar Peygam-
berimizi bekliyor; kimseleri göremeyince ümit-
sizliğe kapılıp evlerine geri dönüyorlardı. 12 
Rebiulevvel (20 Eylül 622) Pazartesi günü de ay-
nı şekilde beklemişler, sonra yine evlerine dön-
müşlerdi. Ancak kısa bir süre sonra bir Yahudî 
kızı yüksekçe bir yerden, Medine’ye gelmek-
te olan bir kafileyi gördüğünü bağırınca; bütün 
Müslümanlar, sevinç içinde Harre denilen yere 
Resûlü Ekrem (s.a.s.)’i karşılamaya koştular. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve beraberindeki-
ler 12 Rebîülevvel 622 (20 Eylül Pazartesi) gü-
nü Medine’ye 3 km. kadar uzaklıkta bulunan 
Kubâ’ya ulaştı. Medînelilerin bir çok aileleri bu-
rada yaşarlardı. Gülsüm b. Hedm’in başkanı ol-
duğu Amr b. Avf ailesi buranın en tanınmış sa-

kinlerindendi. Peygamberimiz buraya ulaştı-
ğı zaman bu aileler onu tekbirlerle karşıladılar. 
Allah’ın elçisini misafir etme şerefi onlara nasip 
oldu. 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den ha-
reketinden üç gün sonra, Mekke’de kendisi-
ne bırakılan emanetleri sahiplerine iade ettik-
ten sonra Hz. Ali (r.a.) de Mekke’den ayrılmış 
ve Kubâ’da Peygamberimize yetişerek o da bu 
aile tarafından misafir edilmişti. Zaten Ashâb-ı 
Kirâm’dan pek çoğu bu ailenin yanında misafir 
olarak bulunuyordu. 

Burada on dört gün misafir olan Hz. Pey-
gamber (s.a.s.), ilk iş olarak Gülsüm b. Hedm’in 
hurmalarını kuruttuğu yerde bir mescid inşa et-
miştir. Bu mescidin inşasında Peygamberimiz 
(s.a.s.) herkesle birlikte bir amele gibi çalışmış-
tır. İslâm’da ilk inşa edilen bu mescid hakkında 
Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulmuştur: 

 “İlk günden beri temeli takva üzere kuru-
lan mescit (Kuba Mescidi), içinde namaz kılma-
na elbette daha lâyıktır. Onda temizlenmeyi se-
ven adamlar vardır. Allah da çok temizlenenleri 
sever.” (Tevbe, 108).

Hz.Peygamber (s.a.s.) bir cuma günü 
Kuba’dan Medine’ye doğru hareket etti. Be-
ni Salim mahallesinden geçerken Cuma vakti 
girdiği için, Sâlim b. Avfoğullarının oturduğu 
Rânûnâ vadisinin ortasında arka arkaya iki hut-
be okuyarak yüz kadar Müslümanın iştirakiyle 
Cuma namazını kıldırdı. Ranuna vadisinin orta 
kısmındaki bu yerde  kılınan bu Cuma namazı, 
Medine’de kılınan ilk cuma namazıdır ve bura-
daki mescid bugün “Cuma Mescidi” olarak bi-
linmektedir.

Namazdan sonra kafile Medine’ye doğ-
ru yol alırken halk Kuba’dan itibâren yolun 
iki tarafına dizilmiş sevinç gösterileri yapıyor-
du. Medîne, böyle bir güne ilk defa şahit olu-
yordu. Önünden geçilen kabilelerin temsilcile-
ri, Hz.Peygamber (s.a.s.)’i evlerine davet edi-
yorlardı.. Peygamberimiz (s.a.s.)  bu samimi da-
vetlere nezâketle karşılık veriyor, yoluna devam 
ediyordu. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) tam şehre gireceği sı-
rada kalabalık o dereceyi bulmuştu ki, kadınlar 
damların üzerine çıkarak şiirler söylüyorlar, ço-
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(6) O gün hep birlikte şu şe-
kilde şiirlerin söylendiği ri-
vayet edilmektedir: “Dolu-
nay vedâ dağının sırtlarından 
bize doğdu. Allah’a yalvaran 
bulundukça bize de şükret-
mek düşer. Ey bize gönderi-
len Peygamber, sen, itaat olu-
nan emirle geldin.’’ Çocuk-
lar da şöyle diyorlardı: “Biz 
Neccârzâdelerin kızlarıyız. 
Muhammed’in komşuluğu ne 
hoş komşuluktur.’’  [15] 

(7) Başlangıçta kıblesi Kudüs’e 
doğru olan Mescid-i 
Nebevî’nin üç kapısı vardı. 
Birinci kapı güneyde, bugün-
kü kıble duvarında bulunu-
yordu (Bâbü’s-Selâm). İkinci 
kapı doğu tarafında idi (Bâbü-
Cibrîl). Hz. Peygamber (s.a.s.) 
bu kapıyı kullanırdı. Üçüncü 
kapı ise batı yönünde bulunu-
yordu (Bâbü-Âtike). Güney 
duvarı boyunca Suffe denilen 
bir revak veya gölgelik bulun-
maktaydı. Kıble, Kudüs’ten 
Kâbe’ye çevrilince güney yö-
nünde bulunan kapı kapatıla-
rak kuzey yönünde aynı adla 
yeni bir kapı açıldı. Diğer ka-
pılarda herhangi bir değişiklik 
yapılmadı. Suffe ise güneyden 
kuzeye nakledildi. 

Başlangıçta Hz.Peygamber 
(s.a.s.) cuma hutbelerini, vaaz 
ve irşatlarını bir hurma kütü-
ğüne dayanarak veriyordu. Ce-
maatin sayısı artınca ve ayakta 
uzun süre hitap kendisini ra-
hatsız edince üç basamaklı bir 
minber yapıldı. Hz.Peygamber 
(s.a.s.) Mescid’in kıble tarafın-
da belirli bir yerde namaz kıl-
dırırdı. Bugünkü anlamda 
oyuntu şeklindeki ilk mihrab, 
Emevî halifelerinden Ömer 
b. Abdülaziz’in Medine vali-
liği sırasında yapılmıştır [11, 
s.6-20]. 

(8) Hz. Peygamber (s.a.s.) döne-
minde Mescid-i Nebevî aynı 
zamanda askerî işlerin görül-
düğü bir mekân olarak da kul-
lanılmış, dışarıdan gelebilecek 
her türlü saldırı ve tehditlere 
nasıl karşı konulacağı burada 
görüşülmüş ve karara bağlan-
mıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
bir yere askerî sefer düzenleye-
ceği zaman birliğin başına ge-
çecek kumandanı Mescid’e ça-
ğırır ve gerekli talimatı burada 
verirdi. Askerî birliklerin ko-
mutanları seferden döndükten 
sonra doğruca buraya gelerek 
sefer hakkında bilgi verirler-
di. Eğer orduya bizzat kendisi 
kumanda edecekse, Mescid’de 
iki rekat namaz kılar, sonra 
zırhını giyinmiş olarak bura-
dan çıkar ve kapıya getirilen 
atına binerek seferi başlatırdı. 
Seferden dönüşte de doğruca 
Mescid’e gider, yine iki rekat 
namaz kılar ve seferin değer-
lendirmesini yapardı. Savaşta 
yaralanan askerlerin, mescid-
de kurulan bir çadırda teda-
vi edildikleri olurdu. Nitekim 
Hendek Savaşı’nda yaralanan 
Sa’d b. Muaz, Eslem kabilesin-
den Rufeyde adındaki kadının 
Mescid’deki çadırında teda-
vi edilmiş, fakat kurtarılama-

cuklar “Resûlullah geldi, Resûlullah geldi” diye 
bağrışıyor, küçük kızlar def çalarak şenlik yapı-
yorlardı (6). 

Herkes devesinin yularına sarılarak, bu bü-
yük misafiri kendi evinde ağırlamak istiyordu. 
Hz.Peygamber (s.a.s.) ise gülümseyerek; “Deve-
yi kendi haline bırakınız, o memurdur”, diye-
rek, onların gönüllerini hoş ediyordu. 

Böylece Benî Sâlim b. Avf, Benî Beyâza, 
Benî Sâide, Benî Zürayk ve Beni’l-Hâris yurt-
larından geçilerek Hazrec’in bir kolu olan 
Neccâroğullarının yurduna (dâr) varıldı. Deve 
burada Benî Mâlik b. Neccar’dan Râfi’ b. Amr’ın 
oğulları olan ve Muâz b. Afrâ’nın himayesinde 
bulunan Sehl ve Süheyl adlarındaki iki yetim 
çocuğa ait bir arsanın üzerinde çöktü ve hemen 
kalktı. Hz.Peygamber (s.a.s.) daha sonra bu ar-
sayı satın alarak burada mescidini inşa etmiştir. 

Deve ikinci defa çöktü. Burası Neccar oğul-
larından Halid b. Zeyd’in, yani Ebû Eyyûb el 
Ensârî hazretlerinin evine en yakın yerdi ve Ebû 
Eyyûb el-Ensârî (Hâlid b. Zeyd), Hz.Peygamber 
(s.a.s.)’in eşyalarını alarak evine götürdü ve 
kendisini Hz.Peygamber (s.a.s.)’in mescidinin 
(Mescid-i Nebevî) ve yanındaki odaların inşaa-
tı tamamlanıncaya kadar yedi ay boyunca misa-
fir etti. Esa’d b. Zürâre de Hz. Peygamber’e üze-
rinde yatması için bir serîr (karyola) hediye etti.

I.4- Kurumsallaşma Sürecinin Başlaması 

Mescid-i Nebevî ve Hz. Peygamber Döne-
minde Diğer Mescitler: 

Medine’de İslâm toplumunun oluşmasın-
da ve Müslümanlar arasında birlik ve beraber-
liğin sağlanmasında en önemli unsurlardan bi-
risi Mescid-i Nebevî (Peygamber Mescidi)’dir. 
Hz.Peygamber (s.a.s.) devesinin çöktüğü alana 
bir Mescid inşa etmeye karar verdi. Medinelile-
rin hurma kuruttuğu bu arsayı satın almak iste-
diğinde sahipleri, karşılıksız olarak vermek is-
tediler. Ancak Hz. Peygamber (s.a.s.) bunu ka-
bul etmedi. Arsanın değeri olan on dinarı Hz. 
Ebû Bekir (r.a.) ödedi. Mescid’in yapımında 
başta Hz.Peygamber (s.a.s) olmak üzere muha-
cirler ve ensâr fiilî olarak çalıştılar (7). 

Mescid-i Nebevî’nin inşâsı tamamlandık-
tan sonra Hz.Peygamber (s.a.s.), geçici ola-

rak yerleştiği Ebû Eyyûb’un evinden ayrılarak 
Mescid’in hemen bitişiğine aile mensupları için 
yapılan odalara taşındı. Başlangıçta bu odaların 
sayısının iki olduğu söylenmektedir. Zaman-
la yaşam tarzı kaynaklanarak bu odalara yeni-
leri ilave edilmiş ve sayıları dokuza çıkmıştır. 
Bu odaların dışında meşrube, şurfe, hızâne ad-
larıyla anılan bir başka odadan daha bahsedi-
lir. Burası gıda maddeleri, silahlar vesaire eşya-
nın saklandığı bir devlet hazinesi (Beytülmâl) 
olarak kullanılmaktaydı. Buranın muhafaza ve 
idareciliği ile Bilâl-i Habeşî görevlendirilmişti. 

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bu arada aile fertle-
rini Medine’ye getirmek üzere Ebû Râfi’ ile 
Zeyd b. Hârise’yi Mekke’ye gönderdi. Bunlar 
Hz.Peygamber (s.a.s.)’in zevcesi Sevde ile kız-
ları Fatıma ve Ümmü Gülsüm’ü Medine’ye ge-
tirdiler. Zeyneb’i o sırada müşrik olan Ebü’l-Âs 
b. Rebî’ bırakmadı. Rukıye ise kocası Hz. Os-
man (r.a.) ile daha önce hicret etmişti. Bu arada 
Zeyd, eşi Ümmü Eymen ile oğlu Üsâme’yi de 
yanına aldı. Hepsi birlikte yanlarında Hz. Ebû 
Bekir (r.a.)’in aile bireyleri, oğlu Abdullah, hanı-
mı Ümmü Rûmân, kızları Esmâ ve Hz. Âişe de 
olduğu halde topluca Medine’ye geldiler. Mek-
keliler onlara herhangi bir güçlük çıkarmadılar. 

Mescid-i Nebevî’nin fonksiyonlarına gelin-
ce, burası her şeyden önce bir ibadet mahalli 
idi; cuma namazını ve beş vakit namazı cemaat-
le kılmak için Müslümanların toplandığı ve top-
luca ibadet ettiği mekandı. Mescid-i Nebevî iba-
det mahalli olmanın yanında, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in sohbet ve vaaz yaptığı, askerî işlerin 
müzakere edildiği, elçilerin kabul edildiği, ba-
zen duruşmaların yapıldığı, folklor gösterileri-
nin tertiplendiği bir mekândı. Mescid-i Nebevî, 
aynı zamanda bir eğitim-öğretim yeri olarak 
kullanılmaktaydı. Namazlardan sonra Hz. Pey-
gamber mescidde oturduğu zaman sahabîler 
hemen onun etrafında halka oluştururlardı. Hz. 
Peygamber onlara vaaz eder, nasihatta bulunur, 
Allah’a itaate davet ederdi. Bunun yanında gün-
lük hayatla ilgili tavsiyelerde bulunur, kendile-
riyle sohbet ederdi (8). 

Dolayısıyla, “Mescid-i Nebevî, ‘Rabbinin 
adıyla oku’ diye Kur’an’ın ilk âyeti ile istenen 
din ile bilimin bütünleşmesinin teknik bakım-
dan da gerçekleşmesini” sağlamıştır. Müslü-
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mıştı. Gerektiğinde Mescid-i 
Nebevî’de harplerde ele geçi-
rilen esirlerin hapsedildiği de 
olurdu. 

Mescid-i Nebevî, elçilerin ka-
bul yeri olarak kullanılır-
dı. 5/626 yılından itibaren 
11/632 yılına kadar, 9/630 yı-
lında daha yoğun olmak üze-
re, Arabistan’ın çeşitli bölgele-
rinden Medine’ye heyetler gel-
miştir. Bunların çoğu kabilele-
ri adına Müslüman oldukla-
rını bildirmek, bîat etmek ve 
İslâm dininin esasları hakkın-
da bilgi almak üzere geliyor-
lardı. Peygamberimiz elçile-
ri Mescid’de “Elçiler Sütunu” 
(Üstüvânetü’l-Vüfûd) adını ta-
şıyan bir direğin önünde ka-
bul ederdi. 

Hukûkî ve kazâî davalar için 
Mescid, sabit bir mahal olma-
makla birlikte, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) devrinde mahkeme 
ve duruşma salonu olarak kul-
lanılmıştır. Resulullah (s.a.s.), 
Mescid’de de çeşitli davalara 
bakmış ve kararlar vermiştir. 

Mescid-i Nebevî zaman zaman 
savaş oyunlarına da sahne ol-
muştur. Bir defasında Peygam-
berimiz (s.a.s.) Habeşlilerin 
burada sergiledikleri bir oyu-
nu hanımı Hz. Âişe ile birlikte 
seyretmiştir. 

Hz. Peygamber bağışları 
Mescid’de kabul ediyordu. Çe-
şitli bölgelerden gelen cizye ve 
zekat malları Mescid’de topla-
nıyor ve gerekli yerlere bura-
dan dağıtım yapılıyordu [11, 
s.6-20]. 

(9) İki kıbleli mescidin dışında, 
Evs kabilesinin Benî Abdüleş-
hel kolu tarafından inşa edi-
len “Benî Abdüleşhel Mes-
cidi”, yine Evs’in bir kolu 
olan Benî Hârise’ye ait “Benî 
Hârise Mescidi”, Benî Zu-
rayk, Benî Amr b. Mebzûl, 
Benî Sâide, Benî Ubeyd, Râtic, 
Gıfâr, Eslem, Cüheyne, Benî 
Mâzin, Benî Adiy, Benî Beyâza, 
Beni’l-Hâris, Benî Harâm, 
Benî Vâkıf... gibi mescidler 
Medine’de Hz. Peygamber dö-
neminde mevcut olan mescit-
lerdir. Müslümanlar buralar-
da vakit namazlarını kılıyor-
lar, cuma namazına Mescid-i 
Nebevî’ye geliyorlardı. 

Bunlardan başka Medine dışın-
da, Cuvâsâ, Beni’l-Mustalik, 
Benî Sa’d b. Bekir, Benî Cezîme, 
Becîle mescidleri vardı. Tâif ve 
Yemâme’de de mescidler bulu-
nuyordu. Ayrıca askerî seferler 
esnasında inşa edilen pekçok 
mescidin isimleri kaynaklarda 
yer almaktadır [11, s.6-20]. 

(10) Kaynakların bu konu-
da verdiği listeler incelendi-
ğinde Kureyş mensuplarıy-
la şu azatlı kölelerin kardeş-
leştirildiği görülmektedir: Hz. 
Peygamber’in azatlısı Zeyd 
b. Hârise ile Hz. Hamza, Ebû 
Huzeyfe’nin azatlısı Sâlim ile 
Ebû Ubeyde b. Cerrâh ve Hz. 
Ebû Bekir’in azat ettiği Bilâl-i 
Habeşî ile Ubeyde b. Hâris [11, 
s.6-20].  

manların eğitilmesinde, nâzil olan âyetlerin du-
yurulup hayata geçirilmesinde, Müslümanların 
cemaatleşmesinde ve kaynaşmasında, son dere-
ce önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.

Medine’de daha hicretin ilk yıllarından itiba-
ren Mescid-i Nebevî’nin dışında pek çok mescid 
inşâ edilmiştir. Bunların çoğu kabile adları ile, 
bazıları da bulundukları mekanın adıyla anılır-
lar. İki Kıbleli Mescid (Mescidü’l-Kıbleteyn) gi-
bi, bazı olaylar sebebiyle değişik isim alanlar da 
mevcuttur (9). 

Suffe:  

Suffe, Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri 
hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve ba-
rınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapıl-
mış gölgelikti. Aynı zamanda İslam dünyası-
nın ilk “yatılı okulu” sayılan bu yurtta kalanla-
ra “Suffe Ehli, Suffe Ashâbı  (Ashab us-suffe)” 
denilirdi. Suffe Ehli, kimsesiz muhâcirler, be-
karlar, Arap kabilelerinden Müslüman olup 
Medine’ye göç edenler ile ilim tahsil etmek is-
teyen sahâbîlerden oluşuyordu. Bunlar genel-
likle yoksul kimselerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.), 
Suffe’de kalan sahâbîlerin yeme ve içme gibi ih-
tiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Bazı sahâbîler, 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tavsiyesi üzerine bun-
ları birer-ikişer evlerine davet ederek iaşeleri-
ni temin ederlerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) zen-
gin Müslümanları bunlara yardım etmeye teş-
vik ederdi. Ensâr, hurma salkımlarını getirerek 
Mescid-i Nebevî’ye bırakırlardı. Suffe Ashabı 
arasında çeşitli işlerde çalışanlar da vardı. 

Suffe’de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dışında 
okuma-yazma ve Kur’an öğretmek üzere öğ-
retmenler de görev yapıyordu. Ubâde b. Sâmit 
bunlardan biridir. Burada toplanan öğrenciler 
esas itibarıyla kendilerini Kur’an öğrenimine 
vakfetmişlerdi; Kur’an âyetlerini aralarında mü-
zakere ederler ve geceleri ilim tahsili ile meşgul 
olurlardı. Bu sebeple bunlardan yetmiş kişiye 
“kurrâ” adı verilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
Medine dışına irşad ve İslâm’ı anlatmak için bir 
kimse veya ekip göndereceği zaman Suffe As-
habı arasından seçerdi. Bunlardan orduya katı-
lanlar, diplomatik faaliyetlerde görevlendirilen-
ler ve müezzinlik yapanlar da vardı [11, s.6-20].

Yeni Bir Kardeşlik Sistemi:  

İslam toplumunun yapılanmasında önem-
li bir oluşum da, ensar ile muhacirler arasında 
özel kardeşlik sistemi kurulmasıdır. 

a-		İslam	Kardeşliği:		 Esasen, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.) İslâm’ı ilk tebliğ etmeye başladığı an-
dan itibaren bu dine girenleri hangi ırk, kabile 
ve ülkeden olursa olsun eşit kabul etmiş ve ka-
bile kardeşliğinin yerine İslâm kardeşliğini ge-
tirmiştir. O, bir yandan insanlara Allah’ın var-
lığını ve birliğini anlatırken, diğer yandan bu 
inanç etrafında toplananları din kardeşliğinde 
birleştirip kaynaştırıyordu. Bu sistemde Habe-
şistanlı bir köle ile Kureyşli bir asilzade arasın-
da fark kalmıyordu. 

İslâm tarihinin en eski kaynakları, Hz. Pey-
gamber (s.a.s)’in, birisi hicretten önce Mekke’de, 
diğeri de hicretten sonra Medine’de Müslüman-
ları iki defa özel olarak kardeşleştirdiğini kay-
deder. Mekke’deki kardeşleştirmede (muâhât) 
son derece anlamlı bir husus dikkati çekmekte-
dir. Bu, Kureyş’e mensup bazı Müslümanların 
azatlı kölelerle kardeş ilan edilmesidir (10).

Bu kardeşleştirme (muâhât) hadisesi Müslü-
manlar tarafından kısa sürede benimsendi. Bir 
Müslüman, aynı kabileden putperest biri veya 
akrabasıyla ilişkisini kesip, aralarında kan bağı 
bulunmayan, başka bir kabile veya ülkeye men-
sup olan, yahut da köle olan bir Müslüman’la 
maddi ve manevî dayanışma içine giriyordu. 
Nitekim İslâm’ın daha ilk yıllarında Hz. Ebû 
Bekir (r.a.) işkence çeken, kendisiyle araların-
da kan bağı bulunmayan köleleri hiçbir karşılık 
beklemeden sırf  Müslüman oldukları için bü-
yük paralar ödeyerek satın almış ve hürriyetle-
rini ellerine vermiştir. 

Mekke’den Medine’ye hicret eden muhacir-
ler de birbiriyle kenetlenmiş ve kardeşlik bilin-
cine sahip olmuş kimselerdir [11, s.6-20]. 

b-			Medine’deki	Evs	ve	Hazrec	Kabileleri-
nin	“Ensar”	Haline	Dönüşmesi:	 İslâm’dan ön-
ce Medine’deki Evs ve Hazrec kabileleri, aynı 
babadan türemiş oldukları halde yıllarca birbi-
riyle savaşmışlardı ve bu durum, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’in buraya hicretine kadar devam et-
mişti. Birinci Akabe görüşmesinde İslâm’ı kabul 
eden Medineliler, Evs ve Hazrec düşmanlığının 
vahim boyutlarını ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’den 
nasıl medet umduklarını şu sözleriyle dile ge-
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tirmişlerdi: “Milletimiz iç savaşlar sebebiyle çok 
kötü bir durumdadır. Cenab-ı Hak sizin saye-
nizde milletimizi savaştan, dağınıklıktan belki 
kurtarır ve onları birleştirir”. 

Evs ve Hazrec arasındaki kan davaları bu iki 
kabilenin neredeyse tarih sahnesinden silinme-
lerine neden olacak boyutlara ulaşmıştı ve bu 
husus Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: 

“Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Ha-
ni siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gö-
nüllerinizi birleştirdi. O’nun nimeti sayesinde 
kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam ke-
narında iken oradan sizi kurtardı.” (Al-i İmran, 
103). 

Kabileler arası savaşlarda birbirini öldür-
mek suretiyle yok olacakları bir sırada İslâm di-
ni onları kurtardı ve kardeş topluluklar haline 
getirdi; Evs ve Hazrec birbirleriyle kenetlendi-
ler, İslâm’a girmekte birbirleriyle adeta yarıştı-
lar. İslâm’ın birleştirici şemsiyesi altında “En-
sar” adıyla, İslâm toplumunun şerefli bir kesi-
mini oluşturdular [11, s.6-20]. 

Bunalımlı yıllar atlatıldıktan sonra, Ensar ra-
hat yaşama olanağını buldu. Hz. Peygamber’in

ölümünden sonra da halife seçimi gibi işle-
re karışmayıp Hz. Muhammed’in yaşamı, söz 
ve davranışlarını araştırmaya koyuldular. En-
sar adını her türlü kabile adına yeğ tutular [3, 
s. 3726].

Ensar’ın İslam dünyasındaki yeri ve önemi 
ile ilgili Arap kaynaklarından birçok hadis ve 
menkıbe günümüze kadar ulaşmıştır.

Evs ve Hazreç kabilelerinin İslama daveti ile 
ilgili; İshak b. Habbab’dan, o da Yahya b. Ali’den 
nakledilen aşağıdaki menkıbe ise; Ensar’ı n İs-
lam dünyası içindeki yerine bir başka örnek teş-
kil eder: 

“Bir gün Ali (r.a.), Ensar’dan, onların üstün-
lük ve herkesten önce İslamiyet’e olan hizmetle-
rinden bahsederken şöyle dedi: 

”-  Şüphe yok ki Ensar’ı sevmeyen ve onla-
rın hukukunu tanımayan kimse mümin değil-
dir. Ensar Vallahi -tay nasıl itina ile beslenip bü-
yütülürse- İslamiyeti öylece kendi mal ve kı-
lınçlarıyla, güzel dil ve cömertlikleriyle besle-
yip büyüttüler. Resulallah (s.a.s.) hac ve pana-
yır zamanlarında Arap kabilelerine baş vurup 
onları İslamiyet’e davet ediyor ve hiç bir kim-

se onu dinleyip davetini kabul etmiyordu. Re-
sulallah (s.a.s.) ; Mecenne, Ukkaz va Mina pana-
yırlarında kabilelere birer birer gidiyor ve her-
kese bunu tekrarlıyordu. Hatta o duruma geldi 
ki, bu kabilelerden kimisi kendisine: 

“-  Sen hala bizden ümidini kesmedin mi?” 
demeye başladı. 

 Tâ ki, celâl ve cemal sahibi Allah, Ensar’dan 
bu iki kabile hakkında dilediğini diledi de Re-
sulallah (s.a.s.) onlara gidip Müslümanlığı tek-
lif etti. Onlar da onu dinleyip hemen teklifini 
kabul ettiler ve Müslümanlara yer verip onla-
ra can ve malları ile yardım ettiler. Allah onlara 
iyi bir karşılık versin. Biz onlara gittik ve evle-
rinde kaldık. Yemin ederim ki, onlar bizim için 
birbirleri ile rekabet ediyor ve aralarında kura 
çekiyorlardı. Sonra onların mallarında, onlar-
dan daha çok hak sahibi olduk. Onlar bunu ya-
parlarken içlerinde hiçbir sıkıntı duymuyor ve 
içten gelen bir istekle yapıyorlardı. Sonra Pey-
gamberlerinin yolunda canlarını feda ettiler. Al-
lah, Peygamberi ile birlikte onların hepsi üzeri-
ne salat ve selamını indirsin.” [4, c.I., s.115-116]. 

Ensar’ın vasıflarna ilişkin Enes (r.a.)’den; 
Peygamber Efendimizin (s.a.s.), Ebu Talha’ya:     

”- Benden kavmine selam söyle ve tanıyalı 
beri onları hep onurlu ve sabırlı gördüğümü on-
lara bildir” dediği nakledilmiştir [4, c.I., s.506]. 

Ensar’ın din yüceliği ile nasıl övündüğü-
ne dair Enes (r.a.)’dan nakledilen bir menkıbe, 
Ensar’ın İslam dinine yaptıkları hizmet ve kar-
şılığında gördükleri mükafaata da bir örnek teş-
kil eder: 

“Evs ve Hazreç kabilelerinden her biri kendi 
adamları ile övündüler. Evs kabilesi:

“-  Melekler tarafından yıkanan Hanzala b. 
Rahib bizdendir. Kendisi için Allah’ın yüce ar-
şı titreyen Sa’d b. Muâz bizdendir. Arılar kitle-
sinin koruduğu Asem b. Sâbit b. Eşâh bizden-
dir. Şahitliği iki şahidin yerine geçen Huzeyme 
b. Sabit bizdendir.”  dediler. 

Hazreç Kabilesi de: “-Peygamber Efendimi-
zin hayatında Kur’an-ı Kerim’i toplayan  Zeyd b. 
Sabit, Ubey b. Ka’b, Mûaz B. Cebel ve Ebu Zeyd 
bizdendir.” dediler [4, c.I., s.497 498].

c-	 	Muhacirler	 ile	Ensar’ın	Kardeşliği:  Sı-
ra muhacirlerle ensarı kardeşleştirmeye gelmiş-
ti. Hz. Peygamber, Enes b. Mâlik’in evinde (bir 
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(11) Kardeşleştirilen kimselerle 
ilgili listeler kaynaklarda ge-
niş olarak kaydedilmiştir. Kar-
deşleştirilen kimselerden ba-
zıları şunlardır: Hz. Ebû Be-
kir ile Hârice b. Zeyd, Abdul-
lah b. Mes’ud ile Muâz b. Ce-
bel, Mus’ab b. Umeyr ile Ka’b 
b. Mâlik  [11, s.6-20].

(12) Ensarın fedakarlığı o dere-
ce ileri gitti ki, hurmalıkları-
nın muhacir kardeşleriyle pay-
laştırılmasını bile teklif ettiler. 
Ancak Hz.Peygamber (s.a.s.) 
bunu uygun görmedi. Bera-
ber çalışmak suretiyle mahsu-
le ortak olmalarını kararlaştır-
dı [11, s.6-20]. 

rivayete göre de Mescid-i Nebevî’de) hicretin 
birinci yılının ortalarında muhacirler ile ensar’ı 
topladı ve ikişer ikişer kardeşleştirdi. Bu siste-
min yüklediği sorumlulukları taraflara açıkla-
dı. Kardeşleştirilen kimselerin sayısının kırkbe-
şer kişiden doksan veya ellişer kişiden yüz ol-
duğu söylendiği gibi, ensardan biriyle kardeş-
leştirilmeyen hiçbir muhâcirin kalmadığı da ri-
vayet edilmektedir (11). 

Tarihçiler, kardeşleştirmenin, rastgele seçi-
len iki kişinin bir araya getirilmesiyle oluşturul-
madığını; hicretten itibaren altı ayı aşkın bir sü-
re zarfında Hz.Peygamber (s.a.s.)’in Müslüman-
ları iyice tanıyarak, durumlarını inceleyerek ve 
her çift arasında ortak vasıflar bularak bunu 
gerçekleştirdiğini belirtmektedirler. 

Hz. Peygamber’in, eşsiz bir sosyal yardım-
laşma ve dayanışma örneği olan kardeşleştir-
meyi gerçekleştirmesinin amacı, iş güç ve ser-
vet sahibi oldukları Mekke’de herşeylerini bıra-
kan ve dinleri uğruna doğup büyüdükleri yeri 
terkeden muhâcirleri maddî ve manevî olarak 
desteklemek, mâlî sıkıntılarını bir ölçüde de ol-
sa hafifletmeye çalışmak ve öz yurtlarından ay-
rılmış olmanın vermiş olduğu garipliği ve mah-
zunluğu gidermekti. Böyle bir faaliyet aynı za-
manda, muhâcirlerle ensarı birbirine ısındırma, 
yekvücut olarak kenetlenmelerini sağlama, bilgi 
ve tecrübelerini birleştirme, ortaklaşa iş yapma 
ve üretme anlayışını kazandırma amacına yöne-
likti (12) [11, s.6-20]. 

Kuran-ı Kerimde bunun ile ilgili nazil olan 
ayetlerden birisi aşağıdaki gibidir:

“Doğrusu inanıp hicret edenler Allah Yo-
lunda mallarıyla, canlarıyla cihâd edenler ve 
muhâcirleri barındırıp onlara yardım edenler, 
işte bunlar birbirlerinin dostudurlar.” (el-Enfâl 
Sûresi, 72)

Kardeşleştirilenler birbirlerine vâris bile ola-
bileceklerdi. Hz. Muhammed, İslamiyet’in bir 
Hak dini (semavi bir din) olarak kabul ettirilme-
si ve yayılması için verdiği mücadele sırasında, 
yukarıda açıklanan nedenlerle, ensar ile muha-
cirunu birbiriyle bağdaştırmaya çalıştı ise de, bu 
iki grup arasındaki ayrılığı tam olarak ortadan 
kaldıramadı [3, s. 3726].

Hz. Peygamber’in “ensar” ile “muhacirun” 
(Medine’ye hicret edenler) arasında kardeşlik 
kurduğuna ilişkin birçok “Hadîs” vardır. . Ör-

neğin; Buharî İbn-i Abbas (r.a.)’dan; 

“Muhacirler Medine’ye geldikleri zaman, 
Resulullah (s.a.s.) onlarla Ensariler arasında 
kardeşlik kurduğu için, bir Ensari öldüğü za-
man onun malı hısımlarına değil, kendisi ile 
kardeşlik kuran muhacire kalıyordu. Ancak: 
‘Erkek ve kadınlardan her birine, anne ve baba-
larla yakın hısımların bıraktıkları terekeden his-
se alan bir takım hısımlarını varis kıldık.’ mea-
lindeki ‘Nisa Suresi’nin 33. ayeti’nin nazil olma-
sı üzerine, bu hükmün kalktığına” dair bir hadis 
nakledilmektedir. 

Diğer bir rivayete göre ise bu müessese-
nin mirasa ait hükmü, Bedir Savaşı’nden sonra 
nâzil olan: “Hısımlar Allah’ın kitabınca birbiri-
ne daha yakındırlar.” (Enfal ,75) ayetinin inmesi 
üzerine kaldırılmıştır. 

Hafız İbnü’l-Münzir;  “İkinci rivayet da-
ha kuvvetlidir. Bununla beraber neshin iki de-
fa vaki olması muhtemeldir. Zira önce hısımla-
ra hiç bir şey verilmiyor ve terekenin hepsi an-
laşmalı kardeşe kalıyordu. Nisa suresinin aye-
ti ile, hısımlara da hisse verilmesi hükmü vaze-
dilmiş olabilir ki; o zaman İbn-i Abbas’ın hadi-
sini buna hamletmek gerekir. Enfâl suresinin 75. 
ayeti nazil olunca da anlaşmalı kardeşin varisli-
ği büsbütün kaldırılmış ve ona sadece yardım 
ve benzeri şeyleri yapmak mecburiyeti kalmıştır 
ki, ikinci rivayet de böyle yorumlanır” demek-
tedir. [4, c.I, s.479-480].

Kardeşlik anlaşması ile, Câhiliye döne-
mindeki hilfin (antlaşma, sözleşme) yerini 
İslâm kardeşliği almıştır. Ancak Hz. Peygam-
ber câhiliye döneminde haksızlığı önlemek ve 
yardımlaşmak amacıyla gerçekleştirilen hilfle-
ri de doğru kabul etmiş, İslâm döneminde ve 
özellikle hicretten sonra Müslümanlar arasın-
da dayanışma temin edildiği ve kardeşlik ku-
rulduğu için hilfe gerek kalmadığını açıklamış-
tır. Muâhât (kardeşlik) sayesinde muhâcirlerin 
Medine’nin yaşayışına daha kolay ve kısa süre-
de intibakı sağlanmıştır. Bu sistemle işin maddî 
yönü manevî bir kardeşlikle desteklenmiştir. 
Ve böylece, Ensar ile muhâcirler arasında ortak 
kimlik oluşturulmuş, zihniyet birliği sağlanmış-
tır. İçte Yahudî ve münafıklara, dışta ise müşrik 
Arap kabilelerine karşı anlaşmış ve kaynaşmış 
bir toplum oluşturulmuştur. Bu oluşum, daha 
sonra genişleyerek bütün müminleri içine alan 
genel İslâm kardeşliğine dönüşmüştür. 
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(13) En eski tarih yazarların-
dan İbn Sa’d, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in Abdurrahman b. Avf, 
Hz. Ebû Bekir, Talha b. Ubey-
dullah, Ebû Seleme, Zübeyr 
b. Avvam ve Erkam b. Ebü’l-
Erkam’a tahsis ettiği yerleri, 
hurmalıkları ve arsaları ayrı 
ayrı bildirmektedir. Kubâ’da 
ev yapılması mümkün olma-
yan yerlerde muhacirler misa-
fir oldukları evlerde ikamete 
devam ettiler. Medineli Müs-
lümanlar, kendilerine misa-
fir olan muhacirleri ağırlamak 
için birbiri ile yarışıyorlardı. 
[11, s.6-20]. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) faaliyetlerinde daima 
can, mal ve ırz güvenliği gibi temel insan hakla-
rını korumuş ve buna riayet etmiştir. Veda hut-
besinde insan hakları ile ilgili esasları bir kez 
daha vurgulamıştır. Dolayısıyla, Hz. Peygam-
ber (s.a.s.), insan haklarına ilave olarak kardeş-
lik haklarını getirmiştir. Bu ise insan haklarının 
de ötesinde bir gelişmedir. Çünkü kardeşlikte, 
insani hakların da ötesinde fedâkârlık ve duygu 
söz konusudur [11, s.6-20].

Yerleşim Planı: 

Hicretten sonra Hz. Peygamber, muhacirle-
ri yerleştirmek amacıyla Medine’de yeni bir yer-
leşim planı hazırlamıştır. Ensar, Medine’deki 
fazla arazilerini muhacirlere vermek üzere 
Hz. Peygamber (s.a.s.)’e bağışlamıştır. Ve şayet 
Allah’ın elçisi isterse evlerini de verebilecekleri-
ni söylemişlerdir. Ancak Peygamberimiz (s.a.s.) 
bunu kabul etmemiş; sahipsiz arazilere ve ensa-
rın bağışladığı topraklara muhacirleri yerleştir-
miş, kabilelere ve şahıslara belli yerleri tahsis et-
miştir (13) [11, s.6-20]. 

Medine Vesikası: 

Daha önce de belirtildiği gibi, Resûl-i Ekrem 
(s.a.s.) Medine’ye hicret ettiği sırada burada bü-
tün şehir halkını kapsayan bir idârî yapı mev-
cut değildi. Her kabile kendi içinde birlik oluş-
turuyordu. Hz. Peygamber (s.a.s.), kardeşleştir-
me müessesesi ile Müslümanlar arasında birli-
ği sağlamlaştırdıktan sonra, şehre; Müslüman-
ları, gayrı müslim Arapları ve Yahudileri içine 
alan ve daha önce Medine tarihinde hiç rastlan-
mayan bir siyâsî - sosyal yapı getirdi. Bu yapı, 
etnik kökenleri ve dinleri farklı çeşitli gruplar-
dan, oluşan bir konfederasyon idi. Bu teşebbüs 
her şeyden evvel şehir halkının barış ve güven 
içinde yaşamasını sağlamak amacını taşıyordu. 
Öncelikle de Medine’de Müslümanların güven-
liğini sağlamak, İslâm’ın ve Müslümanların ge-
leceği bakımından son derece önemli idi. Çün-
kü Mekke müşrikleri Medine’ye saldırmak için 
fırsat kolluyorlardı. 

Medine’de Müslümanlar dışında müşrik 
Araplar ve Yahudiler önemli bir güç olarak du-
ruyorlardı. Yahudiler hem mâlî bakımdan, hem 
de nüfus olarak hiç de küçümsenmeyecek  bir 
durumda idiler. Hz. Muhammed (s.a.s.) baş-

langıçta Yahudileri ve müşrik Arapları şehir-
den uzaklaştırmak veya onlara husûmet besle-
mek gibi bir tutum içine girmedi. Aksine onlar-
la antlaşma yapmak üzere teşebbüse geçti. Bu 
suretle Medine’ye yapılacak bir saldırı karşısın-
da Yahudilerin ve müşriklerin tehlike oluştur-
ması önlenmiş oluyordu. Ayrıca şehri birlikte 
savunacaklardı. Bu, siyâsî ve askerî bakımdan 
son derece önemli ve gerekli bir konu idi. 

Hz. Peygamber (s.a.s.), Müslümanların ya-
nısıra Medine toplumunu oluşturan Yahudileri 
ve diğer grupları bir şehir devleti halinde teşki-
latlanmaya ikna etti. Durumu müzakere etmek 
üzere Enes b. Mâlik’in evinde bir toplantı yaptı. 
Bu toplantıya katılanlar Medine toplumunu ye-
niden düzenleyen bir sistem oluşturmaya karar 
verdiler; birbirleriyle ve yabancılarla ilişkilerini, 
idârî ve adlî yapılarını, fertlerin sahip oldukları 
din ve vicdan hürriyetini, haklarını ve sorumlu-
luklarını belirli esaslara bağlayan bir metin ha-
zırladılar. Bir sosyal mukavele olarak da kabul 
edilebilecek bu metin, bir anayasa niteliğinde-
dir. Bu metin, ana kaynaklarda bütün olarak in-
tikal etmiş bulunmaktadır. “Kitâb”, “Sahîfe” ve 
“Müvâdea”, yani sulh antlaşması adını taşıyan 
bu vesîka, günümüzde; “Medine Anayasası”, 
“Medine Vesîkası”, “Medîne Belgesi”, “Medine 
Sözleşmesi” ve “Medineliler Sözleşmesi” olarak 
anılmaktadır. 

Araştırmacılar tarafından bu vesîkanın 
maddeleri 47 veya 52 madde olarak tasnif edil-
miştir. Vesîka, Medîne’de dinî olduğu kadar 
siyâsî bir topluluk da meydana getirme amacı-
na yönelikti. Daha ilk maddede bu topluluğun, 
bir savaş durumunda, ensar ve muhacir Müs-
lümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacak-
larını kabul eden gayrimüslim topluluklardan 
oluşacağı belirtilmektedir. Vesîkada, açık bir şe-
kilde Yahudilerin Mekke müşriklerine veya on-
ların işbirlikçilerine bir yardım, yahut hima-
ye hakkı vermeleri yasaklanmıştır. Bir düşman 
saldırısı halinde, buna karşı çıkmak üzere bir 
Müslüman-Yahudi ittifakı sözkonusu olacaktır

Vesîkada Müslüman cemaatin ve İslâm dini-
nin hukûkî ve sosyal varlığı, diğer unsurlar ta-
rafından tanınmaktadır. Bu, Müslümanlar açı-
sından önemli bir gelişmedir. Bu sözleşme ile 
Medine’deki müşrik Araplar ve Yahudiler, Müs-
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lümanları dinî, siyâsî ve sosyal açıdan tanıyor-
lardı. Aynı zamanda Mekkelilerle ittifaklarını 
bozup, onlara karşı Müslümanlarla işbirliği içi-
ne giriyorlardı. Müslümanlar gayri müslimle-
re, inanç ve fikir hürriyeti, mal ve can güvenliği 
sağlıyorlardı. Hîle ve vefasızlık yasaklanıyordu. 
İstibdat, zorbalık, hakka ve hukuka riayetsizlik, 
zulüm ve şiddetin hakim olduğu o ortamda bu 
vesîka çok önemli bir gelişmedir. Hatta “Yeryü-
zünde bir devletin vazettiği ilk yazılı anayasa 
olma özelliğine sahip olduğu” kabul edilmek-
tedir. Aynı zamanda bu vesika, “Hz.Peygamber 
(s.a.s.)’in nâdir tesadüf edilir bir diplomasi ka-
biliyetine sahip olduğunu” da göstermektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanlar 
vesîkanın şartlarına riayet ettiler. Yahudilerin 
vesîkanın şartlarına her riayetsizliklerinde, Hz. 
Peygamber (s.a.s.), onlara ahde vefa gösterme-
leri gerektiğini hatırlatmıştır. Ancak Yahudi-
lerin vefasız davranmaları, Kureyş’i tahrik et-
meleri, hileleri, Evs ve Hazrec’in aralarını boz-
maya çalışmaları, Resûl-i Ekrem’e suikast ter-
tiplemeleri gibi davranışları sebebiyle önce on-
lardan Kaynukâ’, sonra Nadîr grupları şehir-
den çıkartıldılar. Hendek savaşından sonra da 
Kurayza’nın cezalandırılmasıyla vesîka yürür-
lükten kalkmış oldu [11, s.6-20]. 

1.5- Hicretin İlk Yıllarında Diğer Bazı 
Önemli Gelişmeler 

1-  İstatistiğe önem veren Hz. Peygamber 
(s.a.s.), hicretten sonra Müslümanların sayımı-
nı yaptırmıştır. Müslümanlıkta bu ilk nüfus sa-
yımının yapıldığı yıl ve sayımın sonucunda el-
de edilen rakam hakkında çeşitli görüşler ileri 
sürülmektedir. Ancak H.1. yılda yapıldığı ve sa-
yım sonucunda Müslümanların sayısının 1500 
olduğu kabul edilmektedir. 

2-  Hicretin 1. yılı Şevval ayında (Nisan 623) 
veya 2. yılın Şevval ayında (Nisan 624) Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) Hz. Âişe ile evlenmiştir. 

3-  Hicretin 1. (622) veya bir rivayete göre 2. 
(623) yılında ezan yürürlüğe konmuştur. Na-
maz Mekke döneminde farz kılındığı halde, 
Resûlü Ekrem (s.a.s.) Medine’ye hicret edince-
ye kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol 
düşünülmemişti. Esasında Mekke döneminde-
ki ortam da buna müsait değildi. Medine döne-

minde Müslümanlar başlangıçta bir araya top-
lanıp namaz vaktinin gelmesini beklerlerdi. Bir 
müddet, namaz vakitlerinde sokaklarda “Na-
maza! Namaza!” (es-Salâh, es-Salâh) şeklinde 
çağrıda bulunuldu. Ancak bu yeterli olmuyor-
du. Namaz vaktinin geldiğini duyurmak üze-
re bir ilana ihtiyaç vardı. Bunun için Hristiyan-
ların şimdiki çan yerine kullandıkları ve üze-
rine bir çomakla vurularak ses çıkaran bir tah-
ta parçası (nâkûs) çalınması, boru öttürülmesi, 
ateş yakılması veya bayrak dikilmesi şeklinde 
çeşitli fikirler ileri sürüldü. Ancak boru Yahudi-
lerin, nâkûs hristiyanların, ateş de Mecusîlerin 
adeti olduğu için Resulü Ekrem (s.a.s.) hiçbiri-
ni beğenmedi. Bu sırada sahâbeden Abdullah 
b. Zeyd b. Sa’lebe’ye rüyasında ezan öğretilmiş 
ve o da ertesi gün Hz. Peygamber’e gelerek du-
rumu anlatmıştı. Hz. Peygamber “Bu sâdık bir 
rüyadır”diyerek Bilâl-i Habeşî’ye ezan cümlele-
rini öğretti. Bilal-i Habeşî de Neccâroğullarına 
ait yüksek bir evin damına çıkarak ilk ola-
rak sabah ezanını okudu. Daha sonra Mescid-i 
Nebevî’nin arka tarafına ezan okumak için özel 
bir yer yapıldı. 

4-  Hicretin birinci yılında Cuma Namazı 
farz kılınmıştır. 

5- Önceleri gerek yolculukta ve gerekse 
mukîm iken bütün namazlar ikişer rekat kılını-
yordu. Hz.Peygamber (s.a.s.)’in Medine’ye hic-
retinden bir ay sonra Rebîülâhir ayında, mukîm 
iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört 
rekata çıkarıldı. 

6- Hicretin ikinci yılı Şaban ayında Ramazan 
orucu farz kılındı. Aynı yılın Ramazan bayra-
mından bir iki gün önce Hz.Peygamber (s.a.s.) 
fıtır sadakası ile ilgili hükümleri bir hutbesinde 
halka açıkladı. Şevval ayının girmesiyle birlikte 
bayram namazı kıldırdı. Zilhicce ayının onuncu 
günü de kurban bayramı namazı kılındı. Hicre-
tin ikinci yılında Ramazan ayından sonra ise ze-
kat farz kılındı

7-  Resûlullah (s.a.s.) düşmanın hareketini 
kontrol altında tutmak, Medine’yi muhtemel bir 
tecâvüzden korumak için, civârdaki bazı bölge-
lere “keşif kolları” (seriyye) göndermiş, fakat 
kendilerine silahlı tecavüz olmadıkça çarpışma 
izni vermemiştir (14), [10, s.22-39; 11, s.6-20]. 

(14) Seriyye: Rasûlullah (s.a.s.)’in 
kendisinin bulunmadığı ve bir 
sahâbinin komutasında gön-
derdiği askeri birliklere seriy-
ye adı verilmektedir. Şeriy-
ye, küçük harp müfrezesidir. 
Rasûlullah (s.a.s.)’in katıldı-
ğı ve bizzât idare ettiği askeri 
harekâta ise “Gazve” denir. Se-
riyyeler, genellikle gece çıka-
rılan ve sayıları 5 - 400 arasın-
da değişen askeri birliklerdir. 
Gazvelerin sayısı İslam kay-
naklarına göre 27’dir. Seriyye-
lerin sayısı daha çoktur.  

Hicretin ilk yılında üç seriyye 
gönderilmiştir. İlk seriyye, Hz 
Peygamber (s.a.s.)’in amcası. 
Hz. Hamza komutasındaki 30 
kişilik seriyyedir. İslâm’da ilk 
sancak bu seriyyeye verilmiş-
tir. 2’inci seriyye, Rasûlullah 
(s.a.s.)’in amcalarından 
Hâris’in oğlu Ubeyde komuta-
sında; 3’üncüsü ise Sa’d b. Ebî 
Vakkas komutasında gönderil-
miştir. Bunlar Kureyş kervan-
larını takip için gönderilmiş-
lerdi. İlk iki seriyyede karşı-
laşma olduğu halde çarpışma 
olmamıştır. Sadece Sa’d b. Ebî 
Vakkas, ikinci seriyye’de bir ok 
atmıştır ki İslâm’da Allah yo-
lunda atılan ilk ok budur. Bu 
seriyyeler, hicretin 7-8 ve 9’ 
uncu (Ramazan, Şevval ve Zil-
kade) aylarında gönderilmiştir 
[10, s.22-39 ]. 



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

48

I.6-  Hicretin İslam  Tarihi İçindeki  Yeri ve 
Önemi   
Her ne kadar hicretin başlangıcında zorluklar 
olsa bile sonucu huzur, bereket ve rahmete dö-
nüşmüştür. Hicret olayı, sadece bir yer deği-
şikliğinden ibaret değildir. Esas itibariyle hic-
ret, İslam’ın daveti, tebliği ve siyaseti açısından 
bir dönüm noktası olmuştur. Dolayısıyla hic-
ret, İslâm tarihinde yeni bir dönemin başlangıç 
noktasını oluşturmuştur. Hicret ile İslamiyet’in, 
kişi, aile ve toplum hayatında uygulanabildiği 
yeni bir toplum modeli ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle muhacirin faziletinden bahse-
den ayet ve hadisler bulunmaktadır. Nitekim 
bildirinin başında da koyduğumuz şu ayet-i ke-
rime buna bir örnektir.

“ İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve 
ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah on-
lardan razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuş-
lardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, için-
de ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte 
bu büyük başarıdır.”  (Tevbe, 100)”

 Hz. Peygamber (s.a.s.) de ensara karşı yap-
tığı bir konuşmada; “Eğer hicret şerefi ve fazi-
leti olmasaydı ben muhakkak ensardan bir fert 
olmak isterdim.” (Müslim; Zekat, 139) diyerek 
muhacirliğin yerini ve önemini vurgulamışlar-
dır. Bu nedenle tarih boyunca Müslümanlar; 
hicrete ve muhacirlere büyük saygı duymuşlar-
dır. Nitekim sahabeyi tabakalara ayıran İslam 
bilginleri de öncelik sırasını daima muhacirle-
re vermişlerdir.

Medine’de başlayan bu yeni toplum hayatın-
da, bir asırdan fazla bir zamandır Evs ve Haz-
reç kabileleri arasında devam edip gelen kav-
ga ve savaşlar sona ermiş, bu iki kabile arasın-
da tarihten gelen düşmanlıklar bitmiş, din kar-
deşliği, inanç ve akide birlikteliğine dayalı yeni 
bir barış ve huzur dönemi başlamıştır. Ayrıca, 
Ensar ile Muhacirun arasında yardımlaşma ve 
dayanışmayı temel alan “ kardeşlik (muahat)” 
esasları dahilinde toplum hayatı yeniden kuru-
lup düzenlenmiştir. 

Hicretle beraber, Müslümanlar Medi-
ne toplumunun idarî yapısında belirleyi-
ci konuma gelerek yönetimde inisiyatif sahi-
bi olmuşlardır. Toplum hayatını yeniden dü-
zenleyen ilkeler belirlenmiş, Müslümanlar 

ve Yahudilerin hak ve sorumluluklarını be-
lirleyen, güvence altına alan, yukarıda be-
lirtilen “Medine sözleşmesi” imzalanmıştır.  
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından, 
Medine’nin hicret öncesinden gelen ve güzel bir 
anlam taşımayan “Yesrib”  adının, “hoş ve güzel” 
anlamına gelen “Tabe” veya “Tâybe”  sözcükleriy-
le değiştirilmesi ile  daha sonra Medine adını alan 
şehir yeni bir statüye kavuşmuş; Mekke’dekine 
benzer harem sınırları içine alınmıştır.  

Mekke döneminde, tevhid inancı, nübüvvet 
ve ahirete iman esaslarını ihtiva eden ayetler 
nazil olurken, Medine’de ise, ferdî, ailevî ve top-
lum hayatını düzenleyen ayetler inmeye başla-
mış; on senelik bir zaman dilimi içinde dinin, 
hayatın çeşitli safhaları ile ilgili prensipleri ta-
mamlanmıştır. 

Bu devrede din hızlı bir şekilde Medine’de 
ve Medine dışında yayılmış, bir çok fetih hare-
ketleri gerçekleşmiş, “büyük fetih” olarak nite-
lenen “Hudeybiye Barışı (Antlaşması) imzalan-
mış; akabinde Mekke’nin fethi müyesser olmuş-
tur. Dinin tebliği ve anlaşılmasına engel teşkil 
eden baskı ortadan kalkınca İslamiyet gerçek 
kimliği ile insanlarca tanınma imkanına kavuş-
muştur. Böylece İslam’ın adalet, huzur ve güven 
veren esasları iyice farkedilmiş ve dünyaya ya-
yılması daha kolay olmuştur.  Dolayısıyla Hic-
ret, Müslümanlığın dünyada yayılmasının bir 
başlangıç noktasını oluşturmuş ve bu neden-
le İslam tarihinde olduğu kadar dünya tarihin-
de de önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. 
Sonuçta; Hicretten Müslümanların ve insanla-
rın, maddi ve manevi olarak alacakları dersler 
vardır. Hz. Peygamber ve muhacirun gibi güçlü 
inanç sahibi insanlar; tevekkül, sabır, teslimiyet, 
azim ve metanetle en zor meselelerin üstesin-
den gelinebileceği konusunda dünyaya önemli 
bir örnek oluşturmuşlardır.

II- Hz. Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensa-
ri ve İstanbul Kuşatmalarında Şehit Olup Ka-
lan Sahabeler  

II.1- Hz. Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub El Ensari

Ebu Eyyub el Ensari’nin, asıl adı Halid bin 
Zeyd bin Küleyb olup Medine’lidir. Araplar, ai-
lenin (kız veya erkek) en büyük ilk evladının is-
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(15) “Hz. Halid’in oğlu Eyyub 
da ashabı kiramdan olup, Pey-
gamber (s.a.s.) efendimize de 
çok hizmet ettiği ettiği için in-
dallah şüphesiz pek büyük bir 
fazilet ve meziyet sahibi ol-
makla aziz vatanımızın cen-
net gibi olan şehrimizin koca 
bir semti mumaileyhin ismine 
izafetle anılmaktadır.” [2, s.73].

(16) Sözlükte “istemek, arzu et-
mek, kastetmek, niyetlenmek, 
düşmanla savaşmak” anlam-
larındaki “gazv” kökünden tü-
reyen gazve (çoğulu gazavât); 
akın, saldırı, din uğruna ya-
pılan savaş demektir. İslâmî 
bir kavram olarak ise, Hz. 
Peygamber’in bizzat sevk ve 
idare ettiği savaşlar anlamın-
da kullanılmaktadır. Asker sa-
yısı az veya çok olsun, savaş 
ya da başka bir amaçla hare-
ket edilsin, çarpışma meyda-
na gelsin veya gelmesin Hz. 
Peygamber’in bütün seferleri-
ne gazve, bir sahâbinin komu-
tasında gönderdiği askeri bir-
liklere de seriyye adı verilmek-
tedir.(M.C.)

İslâm Tarihi kaynaklarında yir-
mi yedi kadar gazveden söz 
edilir. Bedir ve Uhud savaşla-
rı bu gazveler arasında yer alır. 
(A.G.) [16].

mini aileye künye olarak verirlerdi. Hz. Halid’in 
en büyük evladı Eyyub (r.a.) olup, ‘Eyyub’un 
babası’ namı ile ‘Ebu Eyyub  el Ensari’ künyesi 
ile lakaplanmıştır. Babasının ismi Zeyd’dir, an-
nesi de Sa’dın kızı “Hind”dir. Hz. Neccari so-
yundandır ve “Evs ve Hazreç” kabilelerinden 
“Beni Hazreç” kolundandır. (15).

Hz.Halid’in eşi “Ümmü Eyyub, Hz. Fatime 
(r.a.)’dır ve sahabedendir ve Hz. Halid’in dayı-
sı Kaysübnü Said’in kızıdır. Hz. Halid ile kardeş 
çocuklarıdır ve her ikisi de Hazreç kabilesinden-
dir. Hicretten 2 sene önce eşi Hz. Halid ile birlik-
te İslamiyeti kabul etmişlerdir. Hz. Peygamber 
(s.a.s.) Medine’ye hicret ettiğinde eşi ile birlikte 
7 ay mihmandarlığını yapmışlar ve Ümmü Ey-
yub (r.a.), vefatına kadar Hz. Peygamber’e hiz-
met etmekte devam etmiş ve hakkında öven bir-
çok hadis-i şerife nail olmuştur.

Hz. Halid’in üç erkek, bir kız çocuğu olmuş-
tur ve hepsi de sahabedendir. En büyük oğlu 
“Eyyub”tur ve  Hz. Halid onun ismi ile künye-
lenmiştir. Diğerleri “Abdürrahman”, babasının 
adını taşıyan “Halid” ve “Amre” ismini taşıyan 
bir kız çocuğudur. Amre, Resukü Ekrem efen-
dimize (s.a.s.) biat eden kadınlardandır, Safvan 
ibni Evs (r.a.a) ile evlenmiş ve “Halid ibni Saf-
ven” isminde bir çocuğu olmuştur. Bu zat, “Ey-
yub bin Halid Ebu Eyyub el Ensari ismi ile tanın-
mıştır [2, s.75]. 

Medine’liler Hz.Peygamber (s.a.s.) efendimi-
ze dedesi tarafından akrabadır. Çünkü Peygam-
ber Efendimizin dedesi  Abdülmüttalib’in anne-
si “Selma”, Amir bin Zeyd’in kızıdır. “Neccari-
ler”, Peygamber (s.a.s.) efendimizin dayıları ol-
maları nedeni ile daha farklı bir konumdadırlar.

‘Ensar’ kelimesi ise Arapça ‘’yardımcılar’  
anlamını taşımaktadır. Sonradan bu kelime İs-
lami bir anlamla anılmış, Medine’de yerleşmiş 
bulunan “Evs ve Hazreç” kabilelerine, Hicret-
te Hz. Peygamber (s.a.v.) ve İslam mücahitlerine 
yardımcı oldukları için bu isim verilmiştir.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), babası Hz. 
Abdullah tarafından Mekkeli ise de anne-
si Hz. Amine tarafından Medine’lidir. An-
cak, gerek anne, gerekse baba tarafın-
dan soyu “Kusay bin Kilab‘da birleşmekte-
dir. Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el- Ensâri ise 
Hazreç kabilesinin önemli kollarından olan 

“Neccaroğulları” hanedanının reisidir ve 
Neccâroğullarından, Peygamberimiz(s.a.s.)’in 
dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hatun’un 
âilesindendir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’e 
(s.a.v) anne ve baba tarafından akrabadır [2, s.67] 

Hz. Halid bin Zeyd, Medineliler arasından 
ilk önce Mekke’ye gelip İslam olanlardandır. 
Nübüvvetin 13. senesinde (622 M.) Hac mevsi-
minde Medine’den Mus’ab b. Ümeyr ile birlik-
te Mekke’ye gelen 73 erkek ve 2 kadın arasın-
da Beni Neccar’dan Hz. Halid (r.a.a.) da bulu-
nuyordu. İkinci Akabe  biatında bulundular ve 
Peygamber (s.a.s.) efendimizi Medine’ye hicret 
etmesi için davet ettiler ve onu koruyacakları-
na söz verdiler. Hicretten sonra muhacirun ve 
Ensar arasında kardeşlik tesis ettiğinde, Hz. Ha-
lid (r.a.a.) de Mus’ab b. Ümeyr (r.a.) ile kardeş-
leşti [2, s.77].

Hicret esnasında, Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Mekke’den Medine’ye göç ettiğinde, deve-
si Hz. Halid’in evinin önünde çökmüş ve Hz. 
Halid, Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Mescid-i Nebe-
vi ve Hz. Peygamber’in kalacağı mekanlar ya-
pılıncaya kadar 7 ay evinde misafir etmiştir. Bu 
kutsal misafirin evsahipliliğinden dolayı Müs-
lüman toplumunda mevkii ve itibarı artmış, 
“Mihmandar’ı nebi” (Peygamber’in evsahibi) 
lakabını almıştır. Şayanı dikkattir ki Medine-i 
Münevvere’de oturan Evs ve Hazreç kabilele-
rinden hiçbir kimse, bu imtiyaza sahip olama-
mış, bu şeref, Hz. Peygamber’in akrabaları, da-
yıları Neccaroğulları’na ihsan olunmuştur.

Asr-ı saadette ashabı kiramdan kuranı ez-
berleyen çoktu. Ayetler nazil oldukça mümin-
ler hemen ezberlemeyi dini bir vazife kabul et-
mişlerdi Hz. Ebu Eyyub el Ensari kuranı ez-
berleyenlerdendi. Hz. Halid Mescid-i Nebevi-
de imamlık da yapmıştır. Ebu Eyyub (r.a.a.) Hz. 
Peygamber’in vahiy katipleri arasında yer al-
mıştır. Kendisinden 150 Hadis naklolduğu söy-
lenmektedir [2, s.100, 104, 111- 112]. 

Hz. Ebu Eyyub, cihadı, ilahi bir borç bildiği 
için, asr-ı saadette bütün gazvelere (16) katılmış-
tır. Bunlar: Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, 
Hayber, Mekke fethi, Huneyn, Tebük’dür. Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra da ömrünün 
sonuna kadar bütün savaşlarda bulunmuştur. 
Bu amaçla Suriye ve Filistin muharebelerinde, 
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Eyüp Sultan’da Harita üzerin-
de sahabe türbelerinin yer-
leri (F.E.K arşivi)

1) Hz. Halid Bin Zeyd ebu 
Eyyüb el-Ensari

2) Hz. Cabir bin Muhammed  
el-Ensar

3) Hz. Ebud-Derda el-Ensari
4) Hz. Edhem
5) Hz. Kaab
6) Abdussadık Amir İbni Same
7) Hz. Hafir

1

2 3

4 5

6

7

Mısır’ın fethinde, Kıbrıs adasının fethinde de 
bulunmuş ve İstanbul’un fethi ile ilgili Hadis-i 
Şerif’deki amacın yerine gelmesi için Emevi Hü-
kümdarı Halife Muaviye zamanında Bizans dö-
nemi İstanbul’una tertiplenen ve kuşatma ile ne-
ticelenen ilk iki seferin ikisine de katılarak, H. 
48/49 (668 /  M.) tarihlerinde Arap orduları ile 
iki defa İstanbul’a gelmiş ve kuşatmada bulun-
muştur. 

Ancak, ikinci gelişinde kuşatma esnasında 
hastalanarak şehit olmuştur [50 / 52 H. (670 / 672 
M.] [2, s.128]]. Vasiyeti üzerine Yezid bin Muavi-
ye tarafından naaşı mümkün olduğu kadar şeh-
re yaklaştırılarak gömülmek ve  mezarı üzerin-
deki toprak çiğnenerek kaybedilmek istenmiş-
tir. Ancak Romalılar tarafından Arap ordusu-
na ait önemli bir zatın vefatı hissedilmiş, Arap 
ordusu kumandanı Yezid ibn-i Muaviye ile ya-
pılan muhavere sonucunda, cenazenin defnine 
müsaade edildiğine dair haber gönderilmiştir. 
Kayser’in kabrin üzerine güzel bir kubbe inşa 
ettirdiği ve Hıristiyan inancına göre yüzyıllarca 
(H. 328 senesine kadar) kandil yakmakta devam 
edildiği, İstanbul’un fethine kadar Romalıların 
inançlarına göre, mezarı ziyaret edilerek, kurak-

lık gibi felaket anlarında halkın türbesi etrafında 
yağmur duasına çıktığı, en eski siyret müellifle-
rinden İbni Abdül Berri Kurtubi  (ölümü 328)’nin, 
“El istiab fi marifetil ashab”  isimli kitabında yer 
almaktadır 

Vefatından yaklaşık 807 sene sonra, 
İstanbul’un fethine kadar [H. 857 (M. 1453)] Ro-
malılar tarafından korunan mezarın yeri, Fatih 
Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddin tarafın-
dan tam olarak bulunarak, en eski Arapça kufi ya-
zı türü ile ismine izafeten “hüvel Kabrü Ebu Ey-
yub El Ensari” ibaresi yazılı taş ortaya çıkartılmış-
tır. Bahse konu taşın, fetihden sonra Fatih Sultan 
Mehmed tarafından yaptırılan türbenin duvarın-
da asırlarca durduğu bilinmektedir. Hicazlı Şeyh 
Abdülhafız bin Osmanilkari Ettaifi, “Gılaül Ku-
lüb ve Keşfül Kurub isimli eserinde [H. 1298 (M. 
1894)]’de İstanbul’u ziyaretinde bu taşı türbenin 
duvarında gördüğünü ifade etmektedir [2, s.117-
118,121-128, 133-134, 137].   

Hz.Halid’in mihmandarlığının yanında, alem-
darlığı ile ilgili ise, hadis ve tarih kitaplarında hiç-
bir bilgi kaydedilmemiştir. Peygamber efendi-
mizin bütün muharebelerinde bulunmuş olan 
Hz. Halid Ebu Eyyub el Ensari, hiç sancaktarlık 
yapmamıştır.   Ancak, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
Tırmizi’den nakledilen bir hadis-i şerifinde (Me-
nakıb 58); 

“Ashabımdan herbiri, vefat ettiği belde halkı 
için kıyamet günü önder ve nur olarak dirilecek-
tir”.   Diğer bir rivayette de; 

“O sahabenin (diğer bir rivayette her bir saha-
benin) eline nurdan bir bayrak ihsan buyrulacak-
tır ki, biiznihüda, şefaatıyle, bayrağı altında bu-
lunan kimseleri Cehennem ateşinden azad ettire-
cektir.” 

denilmektedir ki, bu hadis-i şerifle, Hz. Halid’e 
İstanbul ve bu beldede yatan Müslümanların ma-
nevi alemdarlığı verilmiştir.

II.2.-  İstanbul Kuşatmalarında Şehit Olup 
Kalan Sahabeler  

İstanbul’un fethi Osmanlı Devleti’nin Sulta-
nı Fatih Sultan Mehmet’e nasip olmuştur ve ilgi-
li Hadis-i şerif ile müjdelenen “nim-el ceyş” sıfa-
tı  Fatih ve fethe katılan askerlere nasip olmuştur. 
Ancak burada sayın hocamız merhum Prof. Dr. 
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Süheyl Ünver’in hassasiyetle üzerinde durduğu 
bir konuya değinmeden geçmek mümkün de-
ğildir. Hz. Peygamber, yukarıda bahsettiğimiz 
hadis-i şerifi ile İstanbul’u alacak emir’i “mutlu 
emir”, askeri “mutlu asker” anlamında “nîm-el-
emir”, “nîm-el-ceyş” sıfatıyla şereflendirmiştir.            

Ancak, gerek İstanbul’un kuşatmalarında 
bulunan ve Müslüman Arap orduları ile gelerek 
sur dışında şehit olup kalan mücahidin ve  sa-
habenin, gerekse İstanbul’un fethinde bulunan 
Müslüman Osmanlı-Türk ordusunun askerleri-
nin bu fedakarlıklarını Türk milleti asla unutma-
mış, onların hepsini bu ünvanla anmış, ruhani-
yetlerinden istimdad talep etmiş, bulundukları 
semtlerin adeta birer muhafızı ve uğuru saymış, 
genellikle isimlerinin sonuna bir de “dede” la-
kabı ekleyerek onları birer evliya mertebesinde 
tutmuştur.

Her ne kadar sahabe, Fatih’in nîm-el 
ceyş’inden sayılmazsa da onlar da İstanbul mu-
hasarasına Peygamberimizin bu tebşirine maz-
har olmak için koşmuşlardır, bu şerefe ereme-
mekle birlikte, Türk milleti onları bu şereften 
mahrum bırakmamış, onları nîm-el-ceyş me-
yanında tekvir etmiştir. İstanbul’un fethinden 
sonra, onların mukaddes hatıralarına hürme-
ten, adlarına birer türbe, mezar yaptırılmıştır 
[17, s.4-5].   

Yine, Sn. Süheyl Ünver, “...bu kabirler vak-
tiyle İstanbul’da polis karakollarından daha çok 
iş görmüşler ve bunlar esasen dağınık yerler-
de olduğundan, civarında olanların uygunsuz 
harekette bulunmayı aklından geçirebilecekle-
ri üzerinde manevi bir korku yaratmışlardır...” 
ifadesi ile, ayrıca, bu kabirlerin, toplumun ahla-
ki davranışları üzerindeki olumlu manevi etki-
sine de işaret etmektedir [17, s.10].

Dolayısıyla, neticesiz kalan Müslüman Arap 
kuşatmalarında; Hz. Peygamberi görmüş, soh-
betinde bulunmuş ve onun bu hadis-i şerifi ile 
bir kutsal bir vazifeyi yerine getirmek üzere bu-
ralara kadar gelerek şehit düşmüş ve sur dibin-
de kalmış sahabelere ait mezarlar, bizim için, 
aziz  ve kutsal hatıralardır.

İstanbul’da var olduğu söylenen 29 Sahabe 
türbe ve kabrinin 7’si Eyüp Sultan’da yer almak-
tadır. Bunlar, Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub 
el Ensari; Hz. Cabir bin Muhammed el Ensari; 

Ebu’d Derda; Hz. Ka’b; Hz. Amir  (Hz. Abdü’s – 
Sadık Amir ibn-i Same); Hz. Hafir’dir (17). 

Bu noktada Sn. Süheyl Ünver’in bir uyarısı-
na, kendisini burada saygıyla anarak, kısaca de-
ğinmek istiyorum. Eyüp Belediyesi’nde Planla-
ma Müdürlüğü olarak ilk görev aldığımız dö-
nemde (1984) programladığımız  “Eyüp’ün Dü-
nü Bugünü, Yarını” konulu bir söyleşide, ko-
nuşması esnasında, “ ‘Eyüp” demeyin, zaman 
içinde kelime ‘ip’ olarak telaffuz edilmeye başlanabi-
lir, ‘Eyüp Sultan’ deyin!”  uyarısında bulunmuş-
tu. Sn. Hocamızı burada rahmetle anıyoruz.

III-  Kutsallık, Kutsal Mekan-Şehir ve Kut-
sal Belde Eyüp Sultan’ın Kuruluşu, Gelişimi ve 
Planlamasına İlişkin

III.I-  Kutsallık ve Kutsal Mekan-Şehir

Kutsal kavramı, Felsefede, tanrıya adanmış 
olanı ifade etmektedir. Bu duygu, mutlak kud-
ret karşısında bir “korku” unsuru, bilinmezlik 
karşısında bir “sır” unsurunu kaplar, “muaz-
zam duygusu ile bir dereceye kadar benzerliği 
vardır, aynı zamanda da kutsal nesne tamamıy-
la kendine özgü bir ”büyüleyici” güce sahiptir. 
Nihayet, günah ve kefaret gibi dini duygular, 
kutsal duygusunun çevresinde toplanır. “Kut-
sallık” ise; “kutsal, mukaddes olma hali” olarak 
tanımlanır. Ve kutsallık, inanç ile birlikte gelişen 
bir olgu olmuştur.     [19, s.680-681]. 

“İnanç kelimesi, konuya ilişkin değerler açı-
sından, “Tanrıya, bir dine inanma, iman” anla-
mını taşımaktadır [19, s.300]. “Din” (din, inanç, 
töre, gelenek) ise, insanın kaderini bağlı gördü-
ğü üstün bir güç veya ilkeye inanç, bu inancın 
sonucu olan ve bir yaşama kuralı yaratabilecek 
zihni ve ahlaki tutum, ansiklopedik olarak ise, 
bir dini inancın kapsadığı dogmaların ve  iba-
det şekillerinin bütünüdür. Sonuçta din, kişinin 
kutsalla ilişkilerini belirleyen inançlar ve dog-
malar bütünüdür [19, s.705-706].

Mekana atfedilen kutsallık, insanlık tarihin-
de ilk inanç düşüncesinin oluşması ile birlikte 
gelişmeye başlamıştır. İlk inanç tefekkürünün 
Asya’da yaşamakta olan insanlar arasında do-
ğup geliştiğine inanılmıştır. Buna göre, “Şama-
nizm” evrenin yaradılış düşüncesidir ve en es-
ki inanç sistemidir. Türklerin, Moğolların, Asya 
göçebelerinin eski dinidir (18). 

(17) Sahabe türbelerinin esas sa-
yısı 26’dır. Ancak Ahmed ül-
Ensari, Cabir oğlu Muham-
med el-Ensari ve Abdurrauf 
Samadanî isimleri halk inancı 
ve yanlış okumadan dolayı sa-
habeden sayılarak 29 sayısı ka-
bul edildiğinde, bunların 7’si 
Eyüp ilçesinde yer almaktadır. 
[18, s.16].

 (18) Bu inanç sisteminde, bir 
yanda gökyüzünü mesken tut-
muş İyilik Tanrıları, bir yanda 
yeraltının karanlığına gömül-
müş Kötülük Tanrıları, ağaç-
ta, taşta, dağda, suda, ateşte, 
ayda, güneşte uyuyan Ruhlar 
ve bu Tanrı ve  Ruhlarla insan-
lar arasında aracılık yapan Şa-
manlar vardır. Ağaçlara, taş-
lara, su kaynaklarının etrafı-
na bez bağlamak Şamanizm’de 
önemli bir ritüeldir ve renkle-
rin anlamı vardır. Gökteki Tan-
rılara beyaz, yer-su ruhları-
na kırmızı, yer altı Tanrıları ve 
ruhlarına siyah bez parçaları 
bağlanır, bu yolla Tanrılara di-
leklerin yollanacağına inanılır-
dı [19, s.656-657].
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(19) Örneğin, Hıristiyanlığın 
Avrupa’da yayılması, birçok 
Mısır, Yunan, Roma, Yahudi 
gelenek ve inançlarının çeşitli 
milletler arasında görülmesini 
sağlamış, Orta Asya’dan çeşit-
li ülkelere dağılan Türkler, din 
değiştirdikçe, eski Şaman ina-
nışlarına yeni inançlar katar-
ken, kendilerininkini de orala-
ra götürmüşlerdir. Dolayısıyla, 
çok uzun süren kanlı savaşlar 
sonunda kabul edilen Müslü-
manlığa, Türkler eski inançla-
rını da taşımışlar, Arabistan’da 
doğan İslamı aynen benimse-
me yerine kendi inançlar ile 
harman edip yeni bir sentez 
oluşturmuşlardır. Küçük yerli 
dinlerden sonra Budizm, Maz-
deizm, Musevilik, Hıristiyan-
lık ve İslamiyet gibi dinlerin 
dünyaya yayılmaları, birçok 
yerli ve milli inançların millet-
lerarası bir nitelik almasına yol 
açmıştır [19, s.490-491].

(20) Dindarların bu kutsal yerler-
de toplanmaları ise, çok defa 
merkezileşip yığınlaşmayı ge-
rektirmektedir. Bu nedenle de 
Hac şehirleri çok özel bir şehir-
cilik yaklaşımı ile planlanmalı-
dır. Şehir, Hac döneminde ge-
lecek kalabalığa yeterli hizme-
ti verecek altyapı (ulaşım, ile-
tişim, su kanalizasyon v.b.) ile 
donatılmalı, ayrıca kendine 
özgü dini eylemlerini yerine 
getirebilmeye uygun bir tarzda 
planlanmalıdır. Bu yoğunlaş-
malar önemli bir dini ağırlıklı 
turizm ve hizmet sektörünün 
[konaklama (otel, pansiyon, 
v.b.; yeme-içme (lokanta v.b.); 
ulaşım, iletişim v.b. (altyapı)]; 
gelişmesini de sağlar. 

 Dini ziyaret yerlerinin yapıldı-
ğı şehirler; mimari, sanat ve 
edebiyat alanında da  önem-
li rol oynamışlardır. Örneğin, 
Roma – Bizans tarzı kubbeli ki-
liselerin yayılması, Santiago de  
Compostela hac yolları saye-
sinde olmuş, aynı hac yolları, 
Ortaçağ destanlarının ve Char-
lemagne  ile Roland destanları-
nın zenginleşerek yayılmasını 
da sağlamıştır.

Hac yolculukları, merkezlere 
yeni unsurların gelmesini de 
sağlayarak çok defa kolonileş-
tirme işinde de rol oynamıştır. 
Hac yolcularının bir kısmı böl-
gede veya yol boylarında yer-
leşmişlerdir. Birçok Fransız ha-
cısının İspanya’da koloni halin-
de yerleştiği bilinmektedir.

 Kutsal ziyaret yerleri kendi çev-
relerinde, dini eşya ve hatıra-
lardan meydana gelen, bütün 
bir ticaret ve üretim sektörünün 
gelişmesine de neden olmuştur. 
Bu tür ziyaretler para ve kam-
biyo işlerinin de canlanmasına 
yol açmış, birçok ibadet merke-
zi etrafında önemli fuarlar ku-
rulmuş, önemli Lendit fuarla-
rı Saint Denis manastırı civa-
rında doğmuştur. Hac ziyaret-
leri, dünyanın bütün bölgele-
rinde büyük hareketlilik yarat-
mış ve büyük ölçüde alışverişe 
yol açmıştır; kapalı ekonomi ve 
durgunluktan kurtulma, fikir ve 
ürün alışverişinin sağlanması, 
çoğu kere dini ziyaretlerde or-
taya çıkmıştır. [19, s.490 – 491].

Şamanizm’de bir tepenin en yüksek nokta-
sı, onun ruhunun açılım noktası olarak kabul 
edilmektedir. Bu noktalarda oluşturulan “ova/
oba”lar (taş yığını), tepe ruhunun fetişidir as-
lında. Doğada gizli güçlerin bulunması inan-
cı, Orhun yazıtlarında yer-su (yarsub) terimiy-
le yansıtılmıştır. Bu açıdan yer-su, kutsal sözcü-
ğü ile nitelendirilmiştir. Genellikle bu tür inanç-
larda, maddi yaşam koşullarının, ekonomik ve 
toplumsal etkenlerin rol oynadığı kabul edil-
mektedir. Eski Türklerde kutsallık “ıduk” kav-
ramı ile dile getirilmiş, özellikle Göktürklerde 
sular, dağlar ıduk sayılmış, her boyun, her oba-
nın, ıduk olarak benimsediği bir kutsal dağı ol-
muştur. Gök -Tanrı’ya sunulan bütün kurban ve 
adaklar, ilgili dağa götürülerek, orada törenle, 
şölenle gereği yapılmıştır.

Şamanizme inananlar özellikle dağ dorukla-
rında ya da geçitlerinde taşları üst üste yığarak 
kutsal alanlar oluşturmuşlardır ve inançları ge-
reği, her geçenin yığına bir taş koyması ya da 
bez bağlayarak ruhlara sunuda bulunması ge-
rekmektedir. Dağların yanı sıra bazı tepeler, or-
manlar, sular ateş, gök gürültüsü, ay ve güneş 
de kutsal sayılmıştır.

İlkel dinlerden sonra gelişen insanlık ile be-
raber oluşan yeni dinler, tarih öncesi inanış ve 
geleneklerin bir kısmının bırakılmasına karşı 
yenilerini ortaya çıkarmıştır. Örneğin Türkler, 
uzun süren kanlı savaşlar sonunda kabul edi-
len Müslümanlığa, eski inançlarını da taşımış-
lar, Arabistan’da doğan İslamı aynen benimse-
me yerine kendi inançları ile harman edip yeni 
bir sentez oluşturmuşlardır. Ayrıca göçler, bü-

yük istila savaşları, imparatorlukların kurulu-
şu, sömürgecilik hareketleri, ülkeden ülkeye, 
milletten millete, dinden dine birtakım inanç ve 
gelenekleri taşımıştır ve kutsallık atfedilen me-
kanlar da gelişmiştir (19).

İklimlerin, toprakların ve dolayısıyla ürün 
ve hasatların kararsızlığı, insanları göçebeliğe 
ve yaylacılığa yöneltmiştir. Araştırmacılar, İn-
san topluluklarının  göçerlikten yerleşik düze-
ne geçmelerinde dini etkenlerin önemli rol oy-
nadığını söylemektedir. Bir yerde yerleşme, ta-
rım toprağının yıldan yıla değişebilen verimin-
den doğan sakıncaları önlemek için, uzağı gör-
me, ölçülü davranma, zahire saklama gibi bir 
takım tedbirlerin alınmasını gerektirmekte idi. 
Bir yerde yerleşme, ayrıca, uzun süre kutsal bir 
karakter taşımış olan sınır kavramını getirmiş 
ve toprağı yararlı duruma sokma ihtiyacını do-
ğurmuştur. 

Ancak, din düşüncesinin kendisinde de bir 
çeşit hareket, bir yer değiştirme özelliği vardır. 
İnsanın yer değiştirmesi sadece doğal ihtiyaçlar 
nedeni ile olmamış, yer değiştirmelerin bir kıs-
mı, kutsal bir yer arama ihtiyacından doğmuş-
tur. Güneşin doğduğu veya battığı kutsal yer-
leri, “mev’ut toprakları” veya kaybolmuş cen-
netleri bulma amacıyla yapılan yolculukların; 
Lourdes, Benares, Kayrevan gibi kutsal şehirle-
rin; Dawson, Coolgardie gibi altın şehirlerinden 
daha farklı birer çekiciliği vardır. Santiago de 
Compestele, Mekke gibi şehirleri ziyaret etme-
yi yaşamlarının tek amacı yapan insanların sa-
yısı hesapsızdır. Eski atasözleri dini yolculukla-
rın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir: 

Katolik dünyasında “bü-
tün yollar Roma’ya çıkar” 
bu anlamda söylenmiş bir 
sözdür (20).

Önemli dini ziyaret 
yerleri ve kutsal mekan-
lar eskiden olduğu gibi 
bu gün de sayısızdır. An-
cak bunların hiçbiri, Müs-
lümanların hac merke-
zi Mekke ve Medine ka-
dar önemli olmamıştır. 
Müslümanlığın kutsal şe-
hirler hiyerarşisinde Ku- Fotoğraf.  Mekke şehri; Kabe 

ve Harem-i Şerif.
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düs üçüncü sırada gelir. 
“Mekke’deki bir ibadetin 
onbin, Medine’dekinin bin, 
Kudüs’tekinin beşyüz kat 
sevabı olduğu” şeklindeki 
Hadis-i şerif  bu hiyerarşi-
yi ifade eder. 

Mekke ve Medine, Ku-
ran ayetleri ve Hadislerle 
dile getirilen, hac farizası-
nın yerine getirildiği, İslam 
dünyasının iki kutsal şehri-
dir. Mekke, Hz. Allah’ın rı-
zası için yer yüzünde ilk in-
şa edilen mescid, Beytullah’ın bulunduğu mu-
kaddes şehirdir. Medine ise, Hz. Peygamber ve 
Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçan Müslü-
manların hicret ettiği, ilk İslam devletinin ku-
rulduğu, Müslümanlığın buradan yayıldığı, 
içinde yeryüzünde ibadet amacıyla yolculuk 
yapılabilecek üç mescidden biri olan Mescid-i 
Nebevi’nin bulunduğu, Hz. Allah’ın Mekke’den 
sonra Müslümanlar için ikinci kutsal kıldığı şe-
hirdir. Kudüs ise “Musevi, Hıristiyan ve Müs-
lüman dinlerinin kutsal şehri” olarak bilinmek-
tedir. Kudüs, dinler tarihinde; Hıristiyanlar, Ya-
hudiler ve Müslümanlar için maddi ve mane-
vi çok önemli kutsal anılara sahip bir şehirdir. 
Kudüs üç semavi dinin, dolayısıyla insanlığın 
büyük bir kısmının kutsal değerlerinin kesişti-
ği yerdir.

Fıkhi bir terim olarak, iki kutsal şehir Mek-
ke ve Medine’nin çevresinde belirli alana ka-
dar olan yerlere; yasak kılınmış, mukaddes olan 
alan anlamında “harem”, iki harem bölgesine;  
iki harem bölgesi anlamında “Haremeyn” veya 
“hareman” denilmiştir. “Mekke Haremi” veya 
“Harem-i Şerif”in dışında kalan,  ve mikat deni-
len ihrama girmeyenlerinin içinde bulunan ala-
na da “hıll” adı verilir.

Mekke’nin ortaya çıkışı Hz. Adem (a.s.)’e ka-
dar uzanır. Hz. Adem (a.s.), yeryüzüne indiril-
diğinde,  Mekke’de Beytullah’ın bulunduğu bu 
günkü yerde bir mabet inşa etmekle görevlendi-
rilmişti. Mekke vadisi ilk insanla birlikte seçile-
rek kutsal kılınmıştır. (21). 

Mekke, insanlık tarihinin başlangıcı ile bir-
likte bir yerleşim yeri olma özeliği göstermeye 

başlamıştır. Kuran-ı Kerim’de zikredildiği gi-
bi Beytullah, insanların ibadet etmesi için yer-
yüzünde inşa edilen ilk yapı (Al-i İmran 96) ve 
Mekke, şehirlerin anası (Ümmü’l Kura)’dır (el-
En’am 92): 

[“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet 
evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hida-
yet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.” (Al-i İm-
ran 96).                                       

“İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, ken-
dinden öncekileri (ilahi kitapları) tasdik eden 
ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresi-
ni (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir 
kitaptır. Ahirete iman edenler, ona da inanırlar. 
Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.” (el-En’am 
92).] (22).

Aşağıda, Kuran-ı Kerim’de Kabe’nin kutsal ve 
emin kılındığı ile ilgili ayetler yer almaktadır.

“İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, 
Mekke’de  bulunan Kabe’dir. Orada apaçık de-
liller vardır. İbrahim’in makamı vardır. Kim ora-
ya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye gücü 
yeten herkese, Allah için Kabe’yi ziyaret edip 
haccetmek farzdır” Ali İmran, 3/96, 97). 

“İbrahim şöyle dedi: Ey Rabbim, bu beldeyi 
emniyetli kıl.” (el Bakara, 2/126).  

“Biz Kabe’yi insanlar için bir toplantı ve em-
niyet yeri yaptık. (el Bakara, 2/125).

“Biz onlaıı nezdimizde bir rızık olarak, her 
şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği emin 
ve mukaddes (harem) bir yere yerleştirmedik   
slerde şöyle buyurulur: “Mescid-i Haram’da bir 
namaz benim bu mescidimde kılınacak yüz na-
mazdan daha üstündür.” .

 (21) Hz. Adem (a.s.) tarafından 
inşa edilen mabed, Hz. Nuh 
(a.s.) zamanına kadar varlığı-
nı sürdürdü. Tevhidden yüz 
çevirip putperest bir hayat ya-
şamaya başlayan Nuh kavmi, 
tufanla helak edilince Beytul-
lah yeryüzünden kaldırılmış-
tı [20]. 

 (22) Kuran-ı Kerim’deki bu tür 
ifadeler, nakledilenleri doğru-
lar niteliktedir. Ancak Ebu Zer 
(r.a.)’den nakledilen bir Hadis-i 
Şerifte; 

  “‘Ya Resulullah yeryüzünde ilk  
mescid hangisidir’  dedim. O, 
‘Mescid-i Haram’dır’ dedi. ‘Son-
ra hangisidir.’ dedim. ‘Mescid-i 
Aksa’dır.’ dedi. Aralarında kaç 
yıl olduğunu sorduğumda da 
’kırk yıl’ dedi.” denilmektedir.

 Mescid-i Aksa’nın inşası Hz. Sü-
leyman (a.s.) tarafından bi-
tirilmişti. Mescid-i Aksa’nın 
Beytullah’dan kırk yıl sonra inşa 
edilmesi, Süleyman (a.s.)’ın bu 
mescidi ikinci kez inşaya baş-
lamış olması anlamına gel-
mektedir. Buradan da Mescid-i 
Aksa’nın bulunduğu yerde, ya 
bizzat İbrahim (a.s.) veya oğlu 
İshak (a.s.)  tarafından bir mes-
cid inşa edilmiş olması sonucu 
çıkmaktadır.

 Hz. İbrahim’in (a.s.)’in Hz. 
Hacer’i oğlu İsmail ile birlik-
te getirip bu ıssız vadiye bırak-
masından öncesi hakkında ta-
rihi bilgiler oldukça yetersiz-
dir. Hz.Hacer henüz süt çocuğu 
olan İsmail ile Allah Teala’nın 
emri doğrultusunda Mekke’ye 
bırakıldığı zaman Mekke su 
kaynağına sahip olmayan ve ya-
kınlarında hiçbir insan toplu-
luğunun bulunmadığı bir yer-
di. Yanlarındaki suyun tüken-
mesi üzerine Hz. Hacer’e su-
nulan zemzem suyu bu vadi-
ye yeni bir gelecek hazırlamış-
tı. Yakınlarda bir su kaynağı-
nın varlığını gören Curhumi-
ler ve daha sonra başka insanlar 
da gelip yerleşerek burasının bir 
yerleşim merkezi halini alması-
nı sağladılar.

 İbrahim (a.s.) sürekli Mekke’ye 
gelip Hz. Hacer ve oğlu İsmail’i 
ziyaret ediyordu. Yine bir defa-
sında Mekke’ye geldiğinde Al-
lah Teala’nın kendisine bura-
da bir “beyt” yapmasını em-
rettiğini söylemiş ve birlik-
te “Kabe”nin inşasına başla-
mışlardı. Beytullah’ın tamam-
lanmasından sonra Hz. Al-
lah  Haccın nasıl yapılacağı-
nı İbrahim (a.s.)’a bildirmiş ve  
Kuran-ı Kerimde aşağıdaki ayet 
ile Mescid-i Haram’a giren her-
kesin emniyet ve güvenlik için-
de bulundukları hükmünü ge-
tirmişti [20]. 

 “Onda apaçık deliller, Makam-ı 
İbrahim vardır. Oraya kim gi-
rerse, güven içinde olur. Yolcu-
luğuna gücü yetenlerin haccet-
mesi, Allah’ın insanlar üzerin-
de bir hakkıdır. Kim inkâr eder-
se (bu hakkı tanınmazsa), şüp-
hesiz Allah bütün âlemlerden 
müstağnidir. (Kimseye muhtaç 
değildir, her şey ona muhtaç-
tır.)”  (Al-i İmran, 97)  

 Fotoğraf.  Medine  şehri ve 
Mescid-i Nebevi.
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Medine ise, ilk İslam devletinin kurulduğu 
ve içinde yeryüzünde ibadet amacı ile yolculuk 
yapılabilecek üç mescidden biri olan Mescid-i 
Nebi^nin bulunduğu, Mekke’den sonra Müslü-
manlar için Allah-ü Teala’nın ikinci kutsal kıldı-
ğı şehirdir. Hz. Peygamber’in kurduğu şehir dev-
letinin sınırlarının içinde kalan bölge Mekke’ye 
benzer şekilde “harem” kılınmıştır. Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’in;

“Ayr’dan Sevr’e kadar haremdir.” Hadisi 
ile yine Resulullah (s.a.s.)’ın “Medine’nin do-
ğu ve batısındaki kara taşlık arasındaki alan-
ları harem kıldık.” Hadisi bunun kanıtlarıdır. 
Medine’nin Harem bölgesi 12 mil kadardır, bu  
bölgenin merkezini Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
ashabıyla birlikte inşa ettiği Mescid-i Nebi teş-
kil eder.

Resulullah (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde şöyle 
buyurmaktadır:

“Medine, şuradan şuraya kadar Harem’dir. 
Bu harem içerisinde olan ağaçlar kesilmez ve 
bu sahada Kitap ve Sünnete muhalif amel işle-
nemez. Her kim burada Kitap ve Sünnete ay-
kırı bir amel icad ederse Allahın, meleklerin ve 

bütün insanların laneti 
onun üzerinedir.”. 

Medine Harem böl-
gesi de kutsal bir böl-
ge sayıldığı için orada-
ki ameller başka yerle-
re göre farklı işlem gö-
rür. Hadislerde şöy-
le buyurulur:“Benim bu 
mescidimde kılınacak bir 
namaz, Mescid-i Haram 
dışında başka yerlerde 
kılınacak bin namazdan 
üstündür.”.

Medine hareminin Mekke hareminden fark-
lı olan özellikleri vardır. Örneğin, Medine tarım 
bölgesi olduğu için, Medine bölgesindeki yeşil 
ağaç veya otların ihtiyaç olduğu zaman kesil-
mesi için Hz. Peygamber (s.a.s.)’den izin isten-
miş ve kendilerine Mekke haremindeki bazı bit-
kilerin zaruret halinde kopartılmasına izin ve-
rildiği gibi, Medine’de daha geniş izin verilmiş-
tir. Yine Medine dışında avlanma serbest bıra-
kılmıştır. Ancak Mekke’ye ihramsız girileme-
mesi nedeni ile onun kutsallığı, Medine’den da-
ha üstün sayılmıştır.

Mescid-i Nebevi’de kırk vakit namaz kılın-
ması ile ilgili olarak Allah Resulü (s.a.s); “Kim 
benim mescidimde hiçbir namaz kaçırmadan 
kırk vakit namaz kılarsa, ona cehennem ateşin-
den berat ve kıyamet günü kurtuluş yazılır.” 
buyurmuştur.

Müslüman olmayan bir kimsenin Medine’de 
üç günden fazla ikamet etmesi caiz değildir. 
Hz. Ömer (r.a.), Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi-
lerin getirdikleri malları satmaları için onlara 
Medine’de üç gün kalma izni veriyordu [21].

Kudüs’e gelince, Kudüs; “Muse-
vi, Hıristiyan ve Müslüman dinleri-
nin kutsal şehri” olarak bilinmektedir. 
Kudüs’ün bulunduğu yere çok eski bir 
dönemde daha Kenan çağında Milat-
tan önce ikibinin başlarında yerleşildi. 
Kudüs’ün kent kimliğinin ve dokusu-
nun en önemli bileşkesi başından beri 
“kutsallık” olmuştur.

Kudüs dinler tarihinde, Hıristiyanlar, 
 Fotoğraf: Mescid-i Aksa

Fotoğraf.  Kudüs şehri; Kub-
betüs Sahra ve Yahudilerce  
kutsal sayılan Ağlama Duva-
rı (Hz. Süleyman (a.s.)tara-
fından yapılan Beyt-ül Mak-
dis / Mescid-i Aksa / Büyük 
Tapınak’ın ayakta kalan Ba-
tı duvarı). 
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Yahudiler ve Müslümanlar için maddi ve mane-
vi çok önemli kutsal anılara sahip bir şehirdir. 
Kudüs üç semavi dinin dolayısıyla insanlığın 
büyük bir kısmının kutsallarının kesiştiği nok-
tadadır.

Kutsal mekanların sırtsırta ve içiçe geçiril-
miş olmasında, insanlara birarada yaşama yö-
nünden verilmiş İlahi bir mesaj olduğu gözlen-
mektedir.

Kudüs’ün Yahudilik için öneminin temelin-
de Süleyman Mabedi’nin bu şehirde bulunmuş 
olması yatar. İsa Peygamber (a.s.)’e göre Kudüs 
adalet şehridir ve son mahkeme burada kuru-
lacaktır. İslam inancında Kudüs’ün kutsallı-
ğı iki temele dayanır; Hz. Davut (a.s.)’tan baş-
layan Tevhid dini geleneği ve Hz. Muhammed 
(a.s.)’in Miracının yeryüzündeki ucu oluşudur.

Müslümanların kutsal şehirler hiyerarşisi 
içinde Kudüs üçüncü sırada gelir. Mekke’deki 
bir ibadetin onbin, Medine’ dekinin bin ve 
Kudüs’tekinin beşyüz sevabı olduğu şeklinde-
ki hadis-i şerif,  bu hiyerarşiyi gösterir. Yine Hz. 
Peygamber (s.a.s.) Mescid-i Aksa’yı, sırf ziyaret 
etmek için kendisine doğru yolculuğa çıkılacak 
üç mescidden biri olarak belirlemiştir [22, 23].

 III.2-  Kutsal Belde Eyüp Sultan’ın Kuruluşu    

İstanbul, kuruluşundan bu yana inanç ve 
kutsallık kavramlarından uzak kalmamış-
tır.  Megaralılar tarafından kurulan Byzanti-
on, ismini, Mitoloji’de, annesi Zeus ile İo’nun 
kızı olan Keroessa’dan doğan deniz tanrısı 
Poseidon’un oğlu Byzas’dan alır. Efsaneye göre 
Byzas, Byzantion şehrini kurmuştur [24, s.1-263 
– 1-287]. Şehir mitolojik tanrılar tarafından ku-
rulmuştur, ismini de mitolojiden ve bu tanrılar-
dan alır. 

Antik Çağ tarihi içinde ve Pagan dünya-
sında Byzantion’un giderek kazandığı stratejik 
önem, kentin M.S. 395’de Konstantin tarafından 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olarak 
seçilmesine neden olmuş ve kent İmparator’un 
adını almıştır. İmparatorluk merkezi olduktan 
sonra Konstantinopolis; kazandığı statü parale-
linde; idari, ekonomik, kültürel açıdan gelişmiş, 
nüfusu artmış, etki alanı genişlemiş ve “dünya 
kenti olma” çizgisine oturmaya başlamıştır [25, 
s.27]. 

Pagan dünyanın Hıristiyan dünyasına dö-
nüşümü bu merkezden idare edilmiş [25, s.26] 
ve şehir ilk büyük Hıristiyan İmparatorluk olan 
“Bizans İmparatorluğu”nun da yönetimsel ve 
kültürel merkezi olmuştur [1, s.1155).

Bizanslılar’a göre şehir Hz. Meryem’in hi-
mayesi altındadır. Ve şehrin kuşatmalarında 
Hz. Meryem’in şehri koruduğuna inanılır. Ni-
tekim İstanbul’u kuşatan ve kenti mutlak ala-
cağını söyleyen Türk - Bulgar devletinin hanı 
Kurum Han, altın mızrağını “Yaldızlı Kapı”ya 
saplamak üzereyken, ansızın ağzından burnun-
dan kan boşanmak suretiyle ölüvermiş (13 Ni-
san 814) ve Bulgarlar kuşatmayı kaldırıp çekil-
mişlerdir. Böylece Hz. Meryem’in himayesinde-
ki bu şehri kurtaracak mucizeyi bekleyen İmpa-
rator Leon ve İstanbul halkı için beklenen muci-
ze gerçekleşmiştir [1, s.1179].

Bugünkü Eyüp’ün bulunduğu şehir dışı 
alanda kalan bölgeye bakılırsa, şehirle birlikte 
kurulduğundan bu yana kutsallıkla içiçe yaşa-
yarak halkın inanç dünyasında yer almıştır. 

Türk-İslam öncesi dönemde, Pagan dünya-
sında; İlkçağ yazarlarından “Miletoslu Hesy-
kios”, Alibey (Kydaro) ve Kağıthane (Barb-
yzes) dereleri arasında, bunların tam Haliç’e 
döküldükleri yerde yükselen tepenin üzerin-
de, Byzantion’un efsanevi kurucusu “Byzas”ın 
annesi olarak kabul ettiği “Keroessa”nın doğ-
duğunu ileri sürer, Haliç eski adı olan “Keras”ı 
böylece Io’nun kızı Keroessa’dan almış olmak-
tadır. Aynı husus sonraları VI. yüzyılın tanın-
mış Bizanslı yazarı “Prokopi-
os” tarafından da tekrarlanmış-
tır. Tanrı Zeus’un sevgilisi Io, bir 
inek haline getirildikten sonra, 
Zeus’un karısı Hera’nın musallat 
ettiği Taundan kaçarken Haliç’in 
ucundaki tepede Keroessa adı 
verilen kızını doğurmuş, Su pe-
risi Semestra tarafından büyütü-
len Keroessa’nın da deniz tanrı-
sı Poseidon’dan doğurduğu ve 
kaynak perisi Byzia’nın beslediği 
Byzas, Byzantion’u kurmuştur. 
S. Eyice; “Ancak bunda gerçeğin 
payını sezmek de mümkündür, 
O da İstanbul’un ilk yerleşmesi-

Fahrunnisa Ensari Kara; baba 
tarafından akrabsı da olan Eba 
Eyüp El Ensariyi kucağında 
küçük kızıyla  ziyaret ederken.
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nin etrafı verimli topraklar ile çevrili olan, bol 
balık avı sağlayan ve denizcilere çok geniş ve 
çok emin bir sığınak olan Haliç’in yukarı ucu ol-
duğudur.” demektedir ve bunu koylarda akar-
su kenarlarında yerleşen kolonizasyon yerleş-
melerinin bu özelliğine de bağlamaktadır. 

O dönemde, Haliç’e akan iki sudan batıda-
ki bugünkü Alibey (Kydaro) ve doğudaki Ka-
ğıthane (Barbyzes) derelerinin Haliç’e kavuş-
tukları yerde ve aradaki bugün Silivri tepesi de-
nilen yükseklik üzerinde “Semestra” adına bir 
sunak bulunuyor ve tepe de Keroessa’yı büyü-
ten kaynak perisinin adı ile anılıyordu. Nite-
kim, 1949 yılında Eyüp’de Silahtarağa’da Roma 
devrine ait bir yapının temelleri, bir mymphai-
on veya bir sunak ve mermer heykel kalıntıla-
rı ile, Albeyköy’de define arayıcıları tarafından 
bulunan bazı mahzenler, mezar odası, M.Ö. 2. 
yüzyıl’a ait mezar steli; Haliç’in yukarı ucunda-
ki yerleşmelere ait izler sayılabilir [24, s.1-264 
- 265]. Ve bölge mitolojik tanrılarla içiçe, halkın 
inanç dünyasında kutsallığı ile yer almıştır. 

Yine Türk-İslam öncesi dönemde, Hıristi-
yan Bizans dünyasında sur dışındaki bu böl-
ge, ismini Aziz Kosmos ve Damianos’a ithafen 
burada yapılmış olan Kosmidion Manastır ve 
Kilisesi’nden alarak “Kosmidion” olarak adlan-
dırılmış (Kosmidion Rumca yeşil anlamına da 
gelmektedir ve bölge, içinde av hayvanlarının 

bulunduğu zengin ve yoğun bitki 
örtüsü ile kaplı bir alan olması ne-
deni ile İmparatorların av sahası 
ve sayfiye yeri.olarak da kullanıl-
maktaydı.) ve halkın inanç dün-
yasında önemle yer alarak kutsal 
sayılmıştır. İmparatorlar tarafın-
dan burada birçok manastır ve ki-
lise inşa edilmiştir.

Şehrin nekropolü de olan bu 
bölgede, Ayios Kosma – Damia-
nos (Kosmidion) Manastır ve Ki-
lisesi [Teodos II (408-450) zama-
nında Anargirlerin Kosme Damin 
Kilisesi, “alim ve muallim Pavlin” 
tarafından kurulmuş] dışında; 
ibadette bulunanların inzivaya 
çekildiği, dünya işleri ile alakası-
nı kesmiş olan saray kadınlarının 

oturduğu Ayios Mamas Manastırı ve  yakınında 
Ayios Mamas sarayı [Bugünkü Otakçılar camii 
civarında, İmparator Leon I. (457-474) tarafın-
dan yaptırılmış.]; bu manastırın yakınında ay-
rıca Leon Makelos olarak adlandırılan bir baş-
ka manastır; surun Blakhernai kapısı yakınında 
Aya Fotini ve bugünkü Feshane’nin bulunduğu 
mahalde Ayios Pantelemon veya Teodora’nın 
Kilise ve Şatosu [Bunlar İmparator Jüstinyen I 
(527-567) tarafından eşi İmparatoriçe Teodora 
(ölümü: 547) için yaptırılmış.]; Blakhernaii (Ay-
vansaray) bölgesinde Meryem adına yeni bir ki-
lise [Bizansın kutsal bir ziyaret yeri olan Mer-
yem Kilisesi ve Ayazması 1434 yılında yanmış, 
yerine yapılan kilise Ortodokslarca hala saygı 
görmektedir (24, s.266-267)] ve yine bu sahilde 
Priskos ve Nikolaos adlarına bir kilise [İmpara-
tor Jüstinyen I (527-567) tarafından yaptırılmış]; 
Ayios Anargyras; bu bölgede inşa edilen dini 
yapılardır (VI.yüzyılda yaşamış, Bizanslı yazar 
Prokopios tarafından, İmparator Jüstinianos’un 
yaptırdığı veya ihya ettiği dini tesisleri anlatan 
“Yapılar” , “Gizli Tarih” isimli kitaplarda bu ya-
pılar ile ilgili bilgi verilmektedir.) [26, s.9-11]. 

Nitekim, 3. Haliç Köprüsü’nün ayaklarının 
yapımı esnasında 1972’de Ayvansaray’da surlar 
dışında toprak içinde bulunan, “çok ince ve de-
ğişik bir işçiliğe sahip, üzerlerinde çeşitli hay-
van kabartmaları olan 6. yüzyıla ait iki sütun 
başlığı, muhtemelen Justinianos’un burada ya-
pılan  yapılarından birinin kalıntıları olmalıdır. 
[24, s.267]. 

Ayios Mamas Manastırı’nın küçük kilise-
sinin papazı büyük bir imtiyaza sahipti. Har-
be gidecek İmparatorlara, kumandanlara ve 
asilzadelere, hareketlerinden önce bu kilisede, 
özel bir merasimle kılıç kuşatırdı ve imparator, 
asilzadeler ve kumandanlar sefere merasimle 
uğurlanırlardı. Bazı araştırmacılar, bu gelene-
ğin, Osmanlı padişahlarının cüluslarından son-
ra Eyüp’de Hz. Halid’in türbesinde merasimle 
kılıç kuşanmaları ile (Taklid-i seyf ) devam etti-
rildiğini belirtmektedirler [27, s.13].

Fetihden önce İstanbul birçok defa saldırı-
ya uğramış, bu saldırı ve kuşatmalarda her de-
fasında şehrin etrafı yağmalanmış, o arada şe-
hir dışındaki bu manastırlar, kiliseler, saray 
ve diğer yapılar tahrip edilmiştir. 813-814’de-

Şekil. 1453-15.yy. sonu Os-
manlı İlk dönemi Eyüp yerleş-
me dokusu (F.E.K. Arşivi)
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ki Bulgar saldırılarında şehrin çevresi tahrip ol-
muş, 1204 tarihli Haçlı seferi sırasında İstanbul 
Latin’lerin eline geçmiş, şehrin içi ve çevresi en 
büyük yağma, tahribat ve can kaybına uğramış, 
1235-1236’da tekrar Bulgar saldırısında çevresi 
yağmalanmıştır.  Fatih Sultan Mehmed, 1453’de 
İstanbul’u kuşattığında ise bugünkü Eyüp ve ci-
varındaki mabet ve yapılar birer taş yığını halin-
deydi. Bu taşların bir kısmı Eyüp Sultan türbesi 
ve camiinin inşaatında kullanılmıştır. 

Türk-İslam dünyası Eyüp’üne gelince; 
Fatih’in, İstanbul’u fethettikten hemen son-
ra, Müslüman Arap orduları ile birlikte gele-
rek sur dışında şehit olup kalan Hz. Peygam-
ber (s.a.s.)’in akrabası, mihmandarı, onunla bü-
tün gazvelere katılmış İslam dünyasının bu say-
gın sahabe ve Ensar’ı ve kutsal kişisinin meza-
rı olduğu rivayet edilen yerde türbesini yaptır-
ması ve 1458/1459’da bu türbenin yanına şehrin 
ilk selatin camiini inşa ettirmesi; dünya tarihin-
de Ortaçağ ile Yeniçağ arasında bir geçiş olarak 
kabul edilen “eski dünyanın bu en gözde ve bü-
yük kentinin Türk öncesi İslam dünyasının gü-
cüne kafa tutmuş bu güç ve kültür odağının el 

değiştirmesinin [28, s.54], politik olduğu kadar 
dini ve sembolik anlam taşıdığını da göstermek-
te ve Hz. Peygamber’in kutsal sözünün yerine 
geldiğinin simgesel biçimi, bu yapıtlarda şekil 
bulmaktadır [25]. Ve bu bölge Türk-İslam dün-
yasında da kutsal bir alan oluşturmaktadır. 

Fatih, camiinin yanına daha sonra ilave edi-
len medrese ve aşhane ile bu noktada oluştu-
rulan, Türk çağının bu ilk külliyesinin etrafı-
nı mamur etmeye çalışmıştır. Böylece sur dışı-
nın bu ilk Türk yerleşmesi Eyüp’ün nüvesi, fe-
tihle birlikte Fatih tarafından kurulmuştur. Fa-
tih Latin istilasından sonra toparlanamayan ve 
fetih sonrası hayli boşalan İstanbul’u Türkleşti-
rerek ve İslamlaştırarak yeniden imar ve iskan 
etmek ve bir İmparatorluk merkezi olarak ha-
zırlamak üzere uyguladığı imar ve iskan poli-
tikaları çerçevesinde, fethe katılarak gelenlerin 
dışında, Bursa’dan gelen varlıklı bir kesimi de 
Eyüp’e yerleştirmiştir. Eyüp’e verdiği önem ve 
bu semti seçkin bir zümrenin oturduğu semt ha-
line getirmek istemesi, hocası Akşemseddin’in 
burada oturmasını önermesi ile de anlaşılmak-
tadır [29, s.82].

Fotoğraf.  Yaşamla ölümün i-
çiçe yaşandığı ve ölüme ürk-
meden yaklaştıran Eyüp’den 
görüntüler (F.E.K arşivi).
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E. H. Ayverdi, Eyüp semtinin İstanbul’un 
fethi ile birlikte kuruluşuna; “... Bizans zama-
nında meskün olmayan surun garbındaki arazi-
de Eyüp’e doğru sekiz mahallenin hemen teşek-
kül etmiş olması, calib-i dikkatdir, eski âhâli ta-
rafından mahalle teşkil edilmesi imkânsız olan 
bu yerler artık eminlik olmuştur. ”  sözleri ile işa-
ret etmektedir. Aynı eserde yazar; “İstanbul’da 
fetihden sonra teşekkül eden mahallelerin ekse-
risinin birer suretle feth-i mübine hizmet etmiş 
şahsiyetlerin; cami, mescit, hamam gibi vakıfla-
rı etrafında teşekkül etmiş olup halâ namlarıyla 
yad olunmakta olduğunun ve böyle olduğu hal-
de, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi pek meş-
hur isimlere mensub olanlar hariç, birçoğunun 
nereden geldiğinin unutulup gittiğinin, halbuki 
bilhassa İstanbul semti mahallelerinin takriben 
üçte ikisinin, yirmi sene evveline kadar (1958 
den önce 1938/1939) Fatih devrinde taşıdıkları 
isimlerle anıldıklarının“, Vakfiyelerden ve 1922 
senesinde tertib olunan mahalle listesinin tetki-
kinden anlaşıldığını söylemektedir [30, s.3-4].

E. Hakkı Ayverdi’nin de belirttiği gibi, 
Eyüp’de Fatih döneminde kurulan camii, mes-
cid, tekkeler etrafında gelişen ve yine bu yapıla-
rın banilerinin adıyla anılan Fatih Dönemi ma-
hallelerine baktığımızda, bu zatların Fatihle bir-
likte gelen ve fethe katılan kişiler oldukları gö-
rülmektedir. Tespit edilen on mahalleye adı-
nı veren kuruculardan; Fatih Sultan Mehmet’in 
kurduğu Eyüp Sultan türbesi, camii ve birlik-
te oluşturduğu külliyesinin  çevresinde olu-
şan Cami-i Kebir mahallesi dışında; Abdü’l Ve-
dud, Fetih erenlerinden; Fethi Çelebi, “ni’mel 
ceyş”den; Kasım Çavuş, hin-i fetih’de (fetih es-
nasında) gelenlerden; Otağcıbaşı Mescidi’nin 
kurucusu Hüseyin Ağa, Fatih’in otağcıbaşı-
sı; Mehmed Bey, Fatih’in otağcıbaşı Hüseyin 
Ağa’nın kardeşi; Sofular Mescidi’nin kurucu-
su Ali Çavuş, “Fatih’in etbaı”ndan (tabi olanlar-
dan); Kasım Çavuş’un kardeşi, Ülice veya Ödli-
ce Baba mescidi’nin kurucusu Veliyüddin efen-
di, “fetih ricali”nden (ileri gelenlerinden)’dir 
[30, s.53-54].

Eyüp’de kuruluşu fethe kadar inen ve fet-
he katılmış kişiler tarafından kurulan tekkeler 
de mevcuttur. Karyağdı baba (Karyağdı Ali Ba-
ba) Tekkesi’nin, İstanbul’un fethine katılan gazi 
dervişlerden Horasanlı Seyyid Mehmet Ali Ba-

ba tarafından, fethi takip eden yıllar içinde ku-
rulduğu tahmin edilmektedir [31, s.601-606]. Ya 
Vedud Tekkesi de Buhara ya da Şam’dan ge-
lerek İstanbul’un fethine iştirak eden, nim-el 
ceyş’den olan ve bazı menkıbelerinden ötürü 
halk arasında “Ya Vedud Sultan” olarak tanı-
nan Şeyh Abdülvedud Efendi (öl. 1455/1456) ta-
rafından kurulmuştur [19, s.295-302]. 

Fatih’den sonra gelen Osmanlı Sultan-
ları da Hz. Halid’in manevi varlığında, Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) duydukları sevgi ve saygı-
yı, devletin başına geçtiklerinde, tahta oturduk-
tan sonra, Topkapı Sarayı’nda Emanet-i mu-
kaddese arasında saklanan, Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) sahabelerine ait olan kılıçlardan birini, 
Hz. Peygamber’in mihmandarı, İslam aleminin 
bu kutsal varlığının ruhani huzurunda mera-
simle kuşanmaları ile göstermişlerdir. 

Osmanlı Padişahları ve onları takip eden 
devlet ricali ve varlıklı kesimden kişilerin kur-
dukları vakıflar ve verdikleri eserler ile Eyüp  
zamanla; sahillerinde sultan saraylarının, yalı-
ların, gerilerde devlet ricalinden, eşraftan kişi-
lerin köşklerinin yer aldığı; taşıdığı dini ve ma-
nevi değerler yanında, sosyal, kültürel ve fizik-
sel açıdan zengin ve seçkin bir semt olarak ge-
lişmiştir (23), (24). 

Tarihi kent dokusunun büyük ölçüde tah-
rip ve yer yer yok olmasına rağmen, bugün Es-
ki Eyüp yerleşmesi; kuruluşu fethe kadar inen, 
Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan ve 

550 yıl öncesinden günümüze camii, türbe-
si, hamamı ile ulaşan Eyüp Sultan Külliyesi’nin 
etrafında gelişmiş; tarihi merkezde yoğun, mer-
kezden uzaklaştıkça giderek yoğunluğu azalan, 
ancak organik dokusu içinde yer yer yoğunla-
şarak, camii, mescidi, medresesi, tekkesi, kalan 
birkaç ahşap evi, haziresi, çeşmesi vb. ile yapıl-
dığı dönemlerin uslubunu yansıtarak  sanat ta-
rihimizin  seçkin örneklerini sergileyen yapıla-
rının bir arada bulunduğu kentsel doku parça-
ları ile daha küçük odaklar teşkil eden; Fetih-
le birlikte sur dışına  çıkan kentin ilk Osman-
lı – Türk – İslam yerleşmesi olarak yaşamakta-
dır. Ve Fetihden günümüze ulaşan söz konusu 
bu nesnel kültürel değerleri  ve manevi anıla-
rı ile Eyüp,  son derece önemli bir varlığımız ve 
kutsal bir hatıramızdır.

(23) Fetihle birlikte kurulan 
Eyüp, süreç içinde giderek ge-
lişmiş; sahillerinde sultan sa-
raylarının, ricalden ve eşraf-
tan kişilerin yalılarının, geriler-
de köşklerinin yer aldığı; sul-
tanların, ricalin, ulema sınıfın-
dan kişilerin, sanat ve düşün-
ce adamlarının yaşadıkları, mi-
marlık ve kültür tarihimizde 
dünya  kültür mirası ölçüsün-
de önemli eserler bıraktıkları 
zengin bir semt haline gelmiş-
tir. Aşağıda Eyüp Sultan sem-
tinin tarihsel süreç içindeki bu 
gelişimine ilişkin “Evliya Çele-
bi” ve R.E. Koçu’dan kendi öz-
gün dilleri ile iki örnek yer al-
maktadır. 

 Evliya Çelebi, Eyüp’ü: “...Eyüp 
şehrinin suyu, havası güzel, 
kadın ve erkeklerinin güzel-
liği medhedilir. Ayan ve eşra-
fı çoktur. Halkının çoğunu bil-
ginler meydana getirir. Eyüp 
şehrinin has ekmeği, kayma-
ğı, yoğurdu, şeftalisi ve kayı-
sısı meşhurdur. Eyüp avlusun-
daki çınar ağaçlarına yuva ya-
pan balıkçıl kuşları her sene 
başlarından

İkişer tel tüyü baştan başa nur-
lu Eyüp kubbesi üzerine bı-
rakarak hediye ederler...” ifa-
desi ile tanımlamaktadır [32, 
s.277-278].

 Fatih’den sonra gelen Os-
manlı sultanlarının da Hz. 
Peygamber’e bu kadar yakın 
olan bu kutsal zata olan derin 
saygı ve sevgilerini göstermek-
te kusur etmediklerini, R.E. 
Koçu  şu şekilde anlatmakta-
dır: “...Ondan sonra gelen Os-
manlı padişahları da her birisi 
teberrüken Eyyüb  civarına bir 
güzel eser bina ederek oraları-
nı cennet gibi bir makam yap-
mışlardır.” [33, s.5465]. 

 Onları takip eden devlet ricali 
ve varlıklı kesimden kişiler de 
Eyüp’e verdikleri önemi, bu-
rada kurdukları vakıflar, mi-
marlık ve kültür tarihimizde 
önemli yer tutan hayır yapıla-
rı, özel konut yapıları v.b. ile 
ortaya koymuşlardır. Böyle-
ce Eyüp seçkin bir semt olarak 
gelişmiştir.

 (24) Aşağıda, Eyüp Sultan sem-
tinin, kutsal ve manevi değer-
leri ile bağdaşmayan ve sosyal 
yaşam içinde oluşan gayri ah-
laki davranışlara karşı korun-
ması ile ilgili, Osmanlı döne-
minde yaşanmış bir örnek yer 
almaktadır.

 Eyüp, Bizans döneminde şeh-
rin süt ihtiyacının karşılandı-
ğı bir yerdi. Osmanlı dönemin-
de bu yöre civarındaki mandı-
ralardan temin edilen halis süt-
le üretilen kaymak ise  Eyüp’e 
ayrı bir şöhret kazandırmış-
tır. R.E. Koçu, Eyüp’ün kay-
mak ve kaymakçı dükkanları-
nın eskiden beri meşhur oldu-
ğunu söylemekte ve bu konu 
ile ilgili olmak üzere, Evliya 
Çelebi’den: “Yoğurdu kayma-
ğı çok lezzetlidir; erbab-ı safa 
kaymakçı dükkanlarınım sah-
nişinlerinde oturarak kaymak 
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III.  Eyüp’ün  Kutsal Alanı ve Planlama

Eyüp’e Kadir, Kandil ve Cuma gibi İslam 
dininin kutsal ve müstesna günlerinde önce-
likle Hz. Halid’i olmak üzere ziyaret ve ibadet 
amacı ile gelen insanların teşkil ettikleri kala-
balık, özellikle Kadir ve Kandil gecelerinde, 
Eyüp Sultan camiinin kapalı mekanı ve iç ve 
dış avlusuna sığmamakta, cümle kapısının dı-
şından meydana taşmakta ve mihrap çizgisi-
nin arkasında saf teşkil etmek suretiyle ibadet-
lerini yerine getirmektedir. Bu anlamda, Müs-
lümanların kutsal kenti Mekke ile çok küçük 
ölçekte de olsa benzerlik gösteriyor diyebiliriz. 

Eyüp Sultan Hazretleri (r.a.) biz İstanbullu-
ların yaşamında son derece önemli bir yer al-
maktadır. İstanbullu; Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
mihmandarı, ona hizmet etmek şerefine na-
il olmuş, onun bütün gazalarında bulunup 
İslamiyet’in gelişmesi ve yayılması için onun-
la birlikte ve yanında cihad etmiş bu önemli 
sahabe ve Ensar’ın kutsal manevi yüce varlığı  
ve ruhaniyetini her zaman yanında hissetmek 
ister. Hz. Halid bin Zeyd’in Eyüp’deki türbe-
si  ve onun kutsal varlığı İstanbullu’ya, İslamın 
kutsal kenti Medine’nin, Hz. Peygamber’in ve 
onun şefaatinin esintisini getirir. Ve Hz. Halid, 
İstanbul halkının yaşamında ve ölümünde, 
geçmişinde ve geleceğinde her zaman vardır. 
İstanbullu yaşamının her önemli dönüm nok-
tasında, doğumda, ölümde, sünnette, düğün-
de onun yanına gider, onun türbesinde, onun 
yanında, onun manevi varlığının ruhaniye-
ti ile sarılmış olarak, Hz. Allah’tan; sağlık, hu-
zur, esenlik, mutluluk, başarı diler ve dileği-
nin yerine ulaşacağına ve olacağına inanır. İs-
tanbullu bu alemi terk ettiğinde de ebedi isti-
rahatgahını, İslam dünyasının bu önemli saha-
besi, kutsal manevi değerinin yakınında, onun 
atmosferinde arar.

Ülke ve ülke dışı dünya insanları da Hz. 
Halid’in türbesi ve camiini ve Eyüp Sultan 
semtinin diğer camii, türbe ve hazirelerini,  za-
manında sahillerinde sultan saraylarının yer 
aldığı seçkin bir kültürel ve sosyal ortam oluş-
turan Eyüp’ün, tarihsel süreç içinde bünyesin-
de oluşturduğu mimarlık ve sanat tarihinin 
“dünya kültür mirası” ölçüsündeki bu seçkin 
eserlerini ve dolayısıyla, tarihi, kültürel ve Ha-

liç ile bütünleşmiş doğal yapısı ve atmosferi ile 
Eyüp Sultan semtini  ziyaret ederler. 

Eyüp’ün kutsal alanı, türbede ve cami-
de yoğun bir şekilde odaklanan, iç ve dış av-
ludan meydana doğru giderek yayılan bir 
alanı kapsamaktadır. Hz. Peygamber’in 
Mihmandarı’nın huzuruna gelen insanların, 
dünyevi gaye ve endişelerini, bu bölgeyi belir-
leyen bir çizginin dışında bırakarak arınmak 
ve ruhaniyetinden istifade etmek üzere, saygı, 
huzur, sükun ve huşu ile ziyaretlerini yerine 
getirebilmeleri için, bu alanın, başta araç tra-
fiği hız ve gürültüsü gibi dış etkenlerden arın-
dırılması gerekir. Bu bir planlama sorunudur 
ve bu huzur, camii meydan ve yakın çevresi-
nin “Kentsel Tasarım Planı”nın hazırlanması 
ve yayalaştırma uygulaması ile 

bir ölçüde sağlanmıştır. Araç trafiği bu böl-
ge dışında kalmış, otopark ve WC gibi servis 
kullanım alan ve hacimleri zemin altına alın-
mıştır. 

Öncesinde, 3030 Sayılı yasa ile (1984)  İmar 
ve İskan Bakanlığı’nın kaldırılması, yerine Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı’nın kurulması ve 
imar yetkilerinin yerel yönetimlere kaydırıla-
rak yerel yönetimlerin yeniden organize edil-
mesi ile Eyüp İlçe Belediyesi’nde kurulan Plan-
lama Müdürlüğü’nde görev aldığım dönem-
de, Eyüp’e geldiğimizde, Camii meydanında 
araç ve yaya trafiği iç içe olup, motorlu araç-
lar, camii avlu duvarının dışında, dibine kadar 
gelerek park ediyordu. Ve yoğun olarak ziya-
ret edilen Eyüp’ün ziyaret ve ibadet mahalli-
ne hazırlık olarak; sükunet içinde ve yayalara 
ayrılmış olması gereken, camii meydan ve ya-
kın çevresindeki kutsal sayabileceğimiz belli 
bir alanın yayalaştırılarak, insanların huzurla 
bu ziyaretlerini yerine getirmelerini sağlamak, 
Eyüp’ün genel planlama bütünlüğü içinde yer 
alan, kentsel tasarımının yapılıp uygulamaya 
geçilmesinde öncelik taşıyan bir konuydu.  

Bu kapsamda, Tarihi Yarımada sur içinden 
gelen araç trafiğini taşıyan Haliç Kıyı Yolu’nu, 
kıyıdan ve Eyüp tarihi merkezinin en önemli 
odağı olan cami meydanından, hiçbir eski ese-
re ve değere dokunmadan yaklaşık 500 metre 
gibi bir yaya yürüme mesafesinde bir yay çize-
rek uzaklaştıran; 1950’li yıllarda açılan ve ge-

yerler, halis süt içerler, bal yer-
ler... “ kaydını vermektedir [33. 
s.5459].

 Ayrıca yazar, bugün hiçbir iz 
kalmayan kaymakçı dükkan-
larının Camii Kebir (Eyüp Sul-
tan camii) yanındaki çarşı bo-
yunca ve Eyüp’ün meşhur ke-
bapçı dükkanlarının yanı sıra 
dizildiklerini nakletmekte, zi-
yarete gelenlerin bu kaymakçı 
dükkanlarına uğramadan git-
medikleri gibi, özellikle kay-
mak almak veya yemek üze-
re Eyüp’e gelenlerin  de oldu-
ğunu, Eyüp’ün yoğurdunun 
da kaymağı kadar meşhur  bu-
lunduğunu anlatmaktadır. R.E. 
Koçu, Eyüp’deki kaymakçı es-
nafının çoğunlukla Bulgar ol-
duğunu söylemekte ve son ka-
lan iki dükkanın da 1958-1960 
arasındaki istimlaklerde orta-
dan kaldırıldığını belirtmek-
tedir.

 R.E. Koçu ve R.A. Sevengil’den; 
Eyüp’deki kaymakçı dükkan-
larının Sultan II.Selim döne-
minde 1567 yılı içinde uygun-
suz bir biçimde kullanıldığının 
padişaha bildirilmesi üzerine 
Haslar Kadısı’na bir “hüküm” 
çıkartıldığı öğrenilmektedir. 
Bu hüküm üzerine eğlence yer-
leri kapatıldıktan bir müddet 
sonra yeniden şikayetler başla-
mış, 1573’de “Padişah’ın; “giz-
lice yasaklanması çarelerinin 
araştırılması”na ilişkin fermanı 
çıkmıştır. Bu hükümden sonra, 
Eyüp semtindeki fırınları, kay-
makçı ve oyuncakçı dükkanla-
rını tutan gayrimüslümler bu-
rada ticaret yapmaktan men 
edilmiş, bostan ve bahçelerde 
düzenlenen eğlencelere izin 
verilmemiş, “kaymakçı dük-
kanlarına Nisa taifesinin kay-
mak yemek bahanesi ile girip 
namahremler cem olup fısku 
fücur etmeleri...” [34, s.29-30, 
34-35] engellenmiştir ve böy-
lece Eyüp’te başlayan gayri ah-
laki davranışların önüne ge-
çilmiştir [33, s.5452-5453; 35, 
s.29-30, 34-35].
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niş bir bulvar olan 
Eyüp  Bulvarının 
(Yeniyol), Topkapı 
civarından başlayıp 
yukarıdan aşağıya 
inerek Eyüp camii 
meydanına adeta 
bir bıçak gibi sapla-
nıp birden son bul-
masının yarım kal-
mışlığını da orta-

dan kaldıran ve bu bulvar ile birleştirerek bu 
yolu da yönlendirip devam ettiren ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun (en az zararlı ve boş-
luklu nokta orasıydı) yanından, topoğrafya el 
vermediği için Eyüp mezarlığının altından tü-
nelle geçirip sahil yolunun bu noktada devamı 
olan Bahariye caddesine bağlayan; camii mey-
dan ve yakın çevresinin kentsel tasarımı, Ho-
camız merhum sn. Prof. Dr. Nezih Eldem ta-
rafından önerilmiş ve hazırlanmıştır. Böyle-
ce yüzyıllardır kıyı ile iç içe yaşayan ve bir kı-
yı yerleşmesi olan Eyüp Sultan semti kıyı ile 
bütünlüğünü korumuş oluyordu. Bu kapsam-
da tünel giriş-çıkışlarının mimari tasarımı da-
hi Sn. Nezih Eldem tarafından hazırlanmıştı.

Ancak uygulama tasarımdan farklı ve bu-
günkü uygulanan şekli ile olmuştur. 

Tarihi Eyüp yerleşmesi, bir su kenarı yer-
leşmesi olup yüzyıllardır su ile içiçe yaşamış-
ken; Padişahların Taklid-i seyf merasimlerine, 
cüluslarından sonra veya Eyüp Sultan’ı ziya-
retlerinde deniz yolu ile geldikleri zaman ka-
raya çıktıkları Bostan İskelesi, yanındaki Mih-
rişah Valide Sultan İmareti ve Tunuslu Hay-
rettin Paşa haziresinin önünden Bostan İskele-
si sokağını  daha yüksek bir kotta dik keserek 
geçirilen ve Haliç Kıyı yolunun devamı olan, 
dolayısıyla  tarihi Eyüp yerleşmesini denizden 
kopartan 4 izli kazıklı araç yolu ile, eski eser 
yapı hazire ve türbelerin yoğun olarak bir ara-
da bulunduğu ve o güne kadar hiçbir yaban-
cı elemanın girmemesi ile Eyüp’ün mistik at-
mosferini yoğun bir şekilde koruyan ve his-
settiren  bu müstesna anıt mekan, telafisi im-
kansız bir biçimde zedelenmiştir. Ve yayaların 
huzurla bu alanda dolaşmaya devam etmeleri 
imkansız hale gelmiştir.

Büyükşehir yönetiminin tasarrufu ile Fe-
tihle kurulan bu beldenin süreç içinde bünye-
sinde oluşturduğu seçkin tarihi kültürel de-
ğerlerini, anılarını ve kentsel dokusunu telafisi 
oldukça zor bir şekilde tahrip eden bir uygula-
ma yapılmıştır. Plan ve projesi hazırlanmakta 
olan tünel projesinden vazgeçilerek, Mimarlık 
ve sanat tarihi itibariyle son derece özgün ve 
önemli yapıların ve hazirelerin bir arada bu-
lunduğu, eski Eyüp’ün mistik atmosferini ya-
bancı bir eleman girmeden bugüne kadar mu-
hafaza ederek hissettiren bir anıt - mekan olan 
ve yüzyıllardır denizle içiçe yaşayarak bütün-
leşen Bostan İskelesi ve çevresinde; padişahla-
rın cüluslarından sonra kılıç kuşanma törenle-
rinde ve Eyüp’ü ziyaretlerinde deniz yolu ile 
geldiklerinde çıktıkları iskele olan Bostan İs-
kelesi ve gerisindeki Bostan İskelesi sokağının, 
tarihi bir yalı kahvesi olan ve Eyüp’ün kültür 
ortamının yetiştirdiği Zekai Dede, Hacı Arif 
bey gibi Türk musikisinin ustalarının meşk 
alemleri yaptıkları ve bugün yenilenen eski 
Bostan İskelesi kahvesinin ve Mihrişah Vali-
de Sultan İmareti ve Tunuslu Hayrettin Paşa 
Haziresi’nin ve dolayısıyla kıyının önünden, 
deniz üzerinden; Sur içinden gelen Haliç kıyı 
yolunun devamı olarak; plan ve projesi olma-
dan, yalnızca uygulama ile 4 izli araç trafiği ta-
şıyan bir kazıklı yol geçirilmiş ve böylece tari-
hi meydan ve onunla bütünleşen yakın çevre-
si, arkada kalarak  sudan kopmuştur. 

Denize dik inen tarihi Bostan İskelesi so-
kağını yüksek bir kodla keserek su üzerinden 
geçirilen kazıklı yol ile bu tarihi çevre ve geri-
ye doğru bu alanla bütünleşen tarihi merkez, 
dolayısıyla, kurulduğundan günümüze bir kı-
yı yerleşmesi olan, zamanında kıyılarında sul-
tanların sahil saraylarının  ve yalıların yer al-
dığı ve su ile içiçe yaşayan tarihi Eyüp yerleş-
mesi, sudan kopmuştur.

Fetih’den günümüze oldukça korunan ve 
geleneksel kentsel dokusu ile mimarlık ve sa-
nat tarihinin en seçkin örneklerini yoğun ola-
rak bir arada bulunduran bu bölge, kazıklı yol 
ile telafisi imkansız bir biçimde zedelenmiştir.  
Dolayısıyla, İstanbul ve Eyüp için vazgeçilmez 
değerler, anılar ve izler taşıyan bu noktada ka-
zıklı yolun ortadan kaldırılarak, tarihi merke-
zi kıyı ile kültürel, mekansal, sosyal  bir bütün-

Eyüpsultanda iftar hazırlığı i-
kindi namazından başlar...
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lük içinde kavrayan bir alanın tanımlanması 
ve tamamen yayaya açılması suretiyle, Eyüp’ü 
ziyaret ve ibadet amacıyla gelen insanların, kı-
yıya kadar, tarihi kültürel referansların en yo-
ğun olduğu bu mistik atmosfer içinde, huzur-
la bu manevi değerleri yaşamalarını sağlaya-
cak bir düzenlemenin getirilmesi, Eyüp ve İs-
tanbul için kaçınılmaz bir hizmet olacaktır.

Bu noktada şunu da ilave etmek gerekmek-
tedir. 1980’li yıllarda Haliç Kıyılarının sanayi-
den arındırılarak yeniden düzenlenmesi çalış-
maları öncesinde, malta taşları ile döşeli eski 
tekne bağlama halkalarının hala yerinde oldu-
ğu Bostan iskelesinin önündeki eski rıhtım, bu 
çalışmalar sırasında betonlanarak eski kıyı çiz-
gisi ortadan kaldırılmıştır. Ve akabinde tama-
men eski dokusuna yabancı bir eleman olarak 
getirilen kazıklı yol ile bu alan farklı bir yapı 
ve görünüme bürünmüştür. Sn.Prof. Dr. Ne-
zih Eldem,  bu alanın; araç trafiğinden arın-
dırılarak yayalaştırılmasını, üzerinde Haliç’te 
yapılacak ve daha önce Haliç’in temizlenmesi 
çalışmaları esnasında gerçekleştirilen kürek ( 
boat race) yarışları (Oxford ve Cambridge ara-
sında yapılan) gibi sportif gösterilerin v.b. sey-
redilebileceği  açık trübünlerin yer alacağı, bir 
promenant - gezinti yolu olarak düzenlenme-
sini tasarlamıştı.

Sonuçta, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mih-
mandarı ve akrabası olan bu aziz hatıranın hu-
zuruna gelen insanların, dünyevi gaye ve en-
dişelerini, bu bölgeyi belirleyen çizginin dışın-
da bırakarak arınmak ve ruhaniyetinden istifa-
de etmek üzere, saygı ve huşu ile ziyaret ede-
bilmeleri için, bu alanın başta araç trafiği hız 
ve gürültüsü gibi dış etkenlerden arındırılma-

sı gerekir. Bu, bu günkü uygulama ile camii 
meydan ve yakın çevresinde bir ölçüde sağ-
lanmıştır.

Bunun dışında tasarım ve uygulama, sn. 
hocamızın öngördüğü şekilde olmuştur. Oto-
park ve tuvalet gibi servis elemanları uygun 
alanlarda yerin altına alınarak çözülmüştür. 
Meydan ve yakın çevresinde düşündüğü ya-
pıların projelendirmesini sn. Hocamız kendi-
si yapmıştır ve bugün uygulanmıştır. Biz, ken-
disini bizimle çalışması için davet etmiştik, 
kendisi de eski bir Eyüplü olan  sn. Nezih El-
dem bizlerle çalışmayı kabul edip geldi, biz-
ler Eyüp’den işimiz gereği ve emeklilik gi-
bi nedenler ile uzaklaştık, Sn. Prof. Dr. Nezih 
Eldem, Eyüp ile ilgili çalışmalarını ve Eyüp’e 

Fotoğraf.  Ziyaretçileri, simit-
çileri, fiskiyeli havuzunda yı-
kanan, insanların tepesinde 
uçuşan, ayaklarının arasında 
dolaşan güvercinleri ile canlı 
mistik bir ortam sunan tari-
hi Eyüp Sultan camii meyda-
nı ve Bir Kadir  gecesi meyda-
na taşan kalabalık tarafından 
kılınan Teravih namazı (F.E.K 
arşivi).
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olan katkılarını vefatına kadar vefa ile devam 
ettirdi. Sn. Hocamızı burada rahmetle anı-
yoruz.  Burada sn. hocamız, Prof. Dr. Nezih 
Eldem’in meydan tasarımı ile ilgili kısa bir bil-
gi vermek istiyorum, Hocanın tasarımı tama-
men böyle değildi. Gelen bulvar yolunu hafif 
kaldırıp, altına otoparkları alıp, Eyüp meydan 
ve yakın çevresini araç trafiğinin hız ve gürül-
tüsünden tamamen arındırıyordu. Meydan 
üzerinde, gerektiğinde kaldırılabilecek, “ken-
di deyimiyle fani”, hafif  bir örtü sistem düşü-
nüp yer yer delik olan bu örtünün  ışık süzü-

len açık alanlarının altın-
da, Eyüp’ün güvercinle-
rinin de gelip yıkanaca-
ğı, su elemanları kulla-
nıyordu. Bugün de ol-
duğu gibi, Kandil ve Ka-
dir gecelerinde meydana 
taşan kalabalığın mihrap 
çizgisi arkasında namaz 
kılmasına olanak sağ-

lanması; sair günlerde, hat, ebru vb. gelenek-
sel Türk el sanatlarını, Eyüp’e özgü gelenek-
sel oyuncakçılık gibi sanatları yaşatmak, ge-
liştirmek ve tanıtmak - sergilemek anlamın-
da bu meydanın kültürel, sosyal faaliyetler 
için kullanılması  düşünülüyordu. Ve tasarı-
mı ile meydanı; insanı yönlendirmeyen, dağı-
nık bir açık alandan, fonksiyonlandırılmış bir 
açık alana çeviriyordu. Otopark ve tuvaletler 
gibi hizmet mekanları zeminin altında çözülü-
yordu. 

Sn. Prof.Dr. Nezih Eldem tarafından yapı-
lan tasarım; Tarihi Yarımada Sur içinden ge-
len Haliç Kıyı Yolu’nu, Camii meydan ve ya-
kın çevresinden bir yaya yürüme mesafesinde 
uzaklaştırarak tarihi Eyüp mezarlığının altın-
dan tünel ile geçirip tekrar kıyıya bağlayan ve 
böylece sürekliliği sağlayan çözümü ile, yüz-
yıllardır kıyı ile içiçe yaşamış ve bir kıyı yer-
leşmesi olan tarihi Eyüp yerleşmesinin; camii, 
meydan ve yakın çevresini; Defterdar caddesi 
boyunca uzanan, ileride tarihi Bostan iskele-
si ile birleşen, mimarlık ve sanat tarihi açısın-
dan son derece kıymetli eski eser yapıların bir 
arada ve yoğun bir biçimde bir anıt mekan teş-
kil ettiği Haliç sahilleri ile bir bütünlük için-
de kavrayan ve denizden koparmayan bir ta-
sarımdı. 

Ancak, bugün, meydan ve yakın çevresi-
ni yayalaştırarak araç trafiğinden arındırmak 
üzere gerçekleştirilen uygulama, ilk düşünü-
lenden biraz farklı olmuştur. Yeni Yol ile mey-
dan arasında kot farkı oluşturulmamış, oto-
park ve tuvaletler gibi servisler yine zeminin 
altında çözülmüş, Haliç kıyı yol ise kıyıdan 
devam ettirilip, Bostan İskelesi sokağı, Mih-
rişah Valide Sultan İmareti ve Tunuslu Hay-
rettin Paşa Haziresi önünden daha yüksek bir 
kotta kazıklı yol ile geçirilerek Bahariye cad-
desi ne bağlanmıştır. Ayrıca meydanda araç ve 
yaya trafiği aynı kotta olduğu için de araç trafi-
ği Cami meydanından uzaklaştırılmış olsa da 
yaya açısından tamamen bir sükunet hasıl ol-
mamıştır.

Ve tabii ki Eyüp; külliye, meydan ve ya-
kın çevresinden ibaret değildir. Eyüp Sultan 

Haliç’ kıyısına yapılan dört iz-
li Kazıklı yol 

Şekil.  Prof. Dr. Nezih Eldem 
tarafından hazırlanmış olan, 
tarihi Eyüp Sultan camii mey-
dan ve yakın çevresini kıyı i-
le bütünleştiren, tünel çıkış-
lı Kentsel Tasarım çalışması 
(1984-1985)
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Külliyesi meydanı ve yakın çevresi; Sn. Nezih 
Eldem’in  kentsel tasarım projesinde de yer al-
dığı gibi, Eyüp’ün, geçmişten bu güne tarihsel 
süreç içinde oluşan seçkin kültürel ve sosyal 
yaşantısından günümüze yansıyan fiziki bel-
geleri, yani; camiileri, mescidleri, açık ve kapa-
lı türbeleri,  hazireleri, tekkeleri, kahvehanele-
ri, ahşap konutları, çeşmeleri v.b. ile sokak do-
kusu; kıyısı ile birbirini tamamlayarak ve es-
kiden olduğu gibi bu gün de fiziksel, kültürel 
ve sosyal olarak bir bütün içinde kavranmalı-
dır. Dolayısıyla, eski Eyüp’ün mistik atmosfe-
rini huzurla hissedebilmek ve meydanda ya-
kalanan huzur ve sükuneti çevresinde sürdü-
rebilmek için, Camii meydan ve yakın çevresi-
nin eskiden olduğu gibi, denizle tekrar bütün-
lüğünün sağlanarak bu anıt mekanın önünün 
araç trafiğinden arındırılması, çözüm bekle-
yen öncelikli ve önemli bir konu olarak gün-
celliğini yitirmemiştir.  

Bu noktada, söz konusu bu son derece 
önemli tarihi kültürel fiziki belgelerin, me-
kanların ve değerlerin korunmasının ve sür-
dürülebilirliğinin sağlanarak gelecek kuşakla-
ra aktarılmasının; akademisyenler, plancılar, 
uygulayıcılar, uzmanlar, yöneticiler, tüm ülke, 
kent ve belde halkı dahil; yetkililere ve ilgilile-
re düşen son derece önemli bir insanlık borcu 
ve görevi olduğunun ise yadsınamaz bir ger-
çek olduğu açıktır.

Eyüp tabii ki Camii (Külliye) meydanı, ya-
kın çevresi ve kıyı bütünlüğünden ibaret de-
ğildir. Eyüp’ün geçmişten günümüze kalan 
organik dokusu içinde yer alan diğer tari-
hi kültürel doku odakları da birbiri ile ilişki-
lendirilerek, gelen ziyaretçileri Eyüp’ün bütü-
nünden istifade ettirmek ve bu işlevi; konakla-
ma, yeme içme gibi diğer ulusal ve uluslar ara-
sı turizm fonksiyonları ile birlikte düşünmek;  
Eyüp’ün dünya ölçüsündeki kültürel ve doğal 
değerlerini hak ettiği biçimde dünya insanları-
na tanıtmanın ve onlar ile paylaşmanın guru-
runu yaşamanın  ve Padişah eliyle kurulmuş, 
dönemin en seçkin kültürel ve sosyal ortamı-
nı oluşturmuş Eyüp’ün bugüne kadarki ih-
mal edilmişliğini bir anlamda telafi etmenin 

de bir yolu olacaktır. 

Ayrıca, zamanında seçkin bir kültürel ve 
sosyal ortam oluşturmuş ve bunun fiziki bel-
gelerini (eski külliyeler, tekkeler vb.) günümü-
ze kadar ulaştırmış olan; dolayısıyla üç büyük 
dünya  imparatorluğuna (Doğu Roma, Bizans, 
Osmanlı) ve üç ayrı dünya görüşüne (Pagan, 
Hıristiyan, İslam) başkentlik yapmış bulunan 
İstanbul’un, geçmişte olduğu gibi, bu gün de 
üst düzey stratejik planlarda vizyon olarak or-
taya konulan dünya kenti kimliğine; geçmiş-
ten günümüze ulaştırdığı bu dünya kültür mi-
rası ölçüsündeki  özgün tarihi kültürel değer-
leri ile katkıda bulunma potansiyeli taşıyan 
Eyüp’ün bu potansiyeli; İstanbul’un uluslara-
rası kültür faaliyetlerinde ev sahipliği yapacak 
çalışmalar  kapsamında değerlendirilmelidir.

Şekil.  Tarihi Eyüp meyda-
nından uzaklaştıkça Eyüp’ün 
organik  dokusu içinde geç-
mişten günümüze uzanarak 
yer alan, birkaç ahşap evi, tek-
kesi, mesciti, çeşmesi, arnavut 
kaldırımı ile  tarihi kültürel 
doku odaklarını gösterir hari-
ta (F.E.K arşivi).

Fotoğraf.   Osmanlı padişah-
larının cüluslarından sonra kı-
lıç kuşanmak üzere veya ziya-
ret amacı ile Eyüp’e deniz yolu 
ile geldiklerinde karaya çıktık-
ları, bugün önünden dört izli 
araç yolu taşıyan Kazıklı yo-
lun geçirilmiş olduğu Bostan 
İskelesi ve gerisindeki Bostan 
İskelesi sokağı.
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Ahmet Semih TORUN

Eyüp’ün Güzel Bir Köşesi
Şeyh Murad-ı Buhârî Tekkesi 

1965 yılında Tokat / Niksar’da doğdu. Niksar İmam-Hatip Lisesi’ni 
1982 yılında birincilikle bitirdi. Bir yıl Diyanet İşleri Başkanlığı 

bünyesinde çalıştıktan sonra tahsiline devam edebilmek için istifa etti. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı 

Bölümü’nden 1987 yılında mezun olup aynı yıl Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda göreve 
başladı. Halen bu müessesede çalışmakta olan yazar, Osmanlı kültürü ve 

tarihi üzerine özel çalışmalarını sürdürmektedir.
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Köklü bir aileden gelen Muhammed 
Murad-ı Buhârî Hazretlerinin hayatı ilim ve 
irşatla geçmiş, birçok insan ona gönül bağ-
lamıştır. Çocukken geçirdiği felçten dolayı 
ayakları kötürüm olan Şeyh Murad Hazret-
lerinin bu rahatsızlığı, insanların gönülleri-
ni aydınlatmak için memleketler dolaşması-
na engel olmamıştır. Zâhirî ve bâtınî ilimler-
de söz sahibi olan bu zât, ilim erbabının ısrar-
lı davetleri üzerine İstanbul’a gelmiş, böyle-
likle Nakşîbendîlik’in Müceddidiyye kolu-
nun Anadolu ve İstanbul’daki ilk temsilcisi 
olmuştur.  

Hayatı

H.1050/M.1640 senesinde Semerkand’da 
doğmuştur. Bazı kaynaklarda doğum yeri 
olarak Keşmir, Özbekistan, Kâbil, doğum ta-
rihi olarak da H.1055/M.1645 tarihi verilmiş-
tir.1 Asıl ismi kısaca Muhammed Murad-ı 
Buhârî’dir.  Uzun olarak zikredildiğinde bu 
zâtın ismi Muhammed Murad bin Ali bin Da-
vud bin Kemaleddin bin Salih bin Muhammed 
el-Buhârî el-Hüseynî el-Hanefî en-Nakşibendî’dir.2 
“Murâdî” lakabıyla da bilinen bu zâttan tek-
kenin haziresindeki mezar taşlarında ve Os-
manlı Arşivi’ndeki vesikalarda “Buhârî” ve 
“Nakşibendî” diye bahsedilmektedir. Şu an-
da Şeyh Murad Türbesi’nin dış duvarında ve 
sanduka örtüsünde yazılı bulunan “Munzavî 
veya Münzevî” nisbesine ise önceki kaynak-
larda rastlanmamakta olup bir karışıklık ifa-
desi olarak ortaya çıkmıştır. Tekke ve türbeler 
ile ilgili bazı eserlerde Şeyh Murad-ı Buhârî 
Tekkesi’nin “Eyüb’ün Nişancı Mahallesi”nde 
olduğu bildirilirken Münzevî Türbesi’nin ise 
“Eyüb’ün Karasüleymansubaşı Mahallesi”nde 
bulunduğundan bahsedilmektedir.3 Yine aynı 
mahallede “Münzevî Kışla” adıyla  III. Selim 
zamanında yapıldığı tahmin edilen ve günü-
müzde bulunmayan bir kışla bulunduğu bil-
dirilmektedir.4

Şeyh Murad Hazretleri Semerkand Naki-
büleşrafı Ali Efendi’nin oğlu olup Hazreti Hü-
seyin soyundan gelmektedir. Üç yaşında iken 
çocuk felci geçirerek ayakları kötürüm olduğu 
hâlde bu durumu, onun ilim ve irfânı araması-

na engel olmamıştır. Temel İslâmî eğitimini ta-
mamlayıp hâfızlığını Semerkand’da yaptıktan 
sonra Hindistan’a gitmiştir (1073/1663). Orada 
ilim tahsiline devam ederken Nakşibendiyye-
Müceddidiyye’nin kurucusu İmam-ı Rabbânî 
Ahmed Faruk-ı Serhendî (ö. 1034/1624)’nin 
oğlu ve halifesi Muhammed Ma‘sum (ö. 
1080/1669) Hazretlerine intisab etmiş, zahirî 
ilimler yanında manevî tahsilini de tamamla-
yarak onun halifesi olmuştur.

Bir sene sonra hacca gitmek için5 şeyhin-
den izin almış, seyahati esnasında Şam’a ve 
Kudüs’e uğrayarak buralardaki ilim ve tasav-
vuf erbabını ziyaret etmiştir. Hac vazifesini ye-
rine getirdikten sonra üç sene Hicaz bölgesin-
de ikamet etmiş, orada bulunan âlimlerden 
ders almıştır. Daha sonra Buhara’ya gitmek 
için yola çıkmış; Bağdat, Isfehan, Belh ve 
Semerkand’a uğrayarak âlim ve mürşidlerle 
görüşmüştür. Biraz Bağdat’ta kaldıktan son-
ra tekrar hacca gitmiş (1078/1668), hac dö-
nüşü Kahire’de tefsir, hadis ve aklî ilimler ile 
meşgul olmuştur. 1080/1669 yıllarında Şam’a 
gelerek evlenmiş, bu evlilikten Muhammed 
Bahâeddin ve Mustafa isimli iki erkek çocu-
ğu olmuştur. “Murâdî Ailesi” Şam’da ilim ve 
tasavvufî açıdan etkili olmuş, uzun yıllar Şam 
Müftülüğü vazifesini bu aile üstlenmiştir. 

Şam ahalisinin teveccühünü kazanan Mu-
hammed Murâd-ı Buhârî, İstanbul eşrafı-
nın ısrarlı davetleri üzerine 1092/1681 yı-

1) Mehmed Süreyya, Sicilli 
Osmanî, c. IV, Matbaa-i A-
mire, İstanbul 1308-1311, 
s. 357; Zeki Tekin, “Şeyh 
Murat Tekkesi ve Vakıfla-
rı”,  Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Dergisi, Van 2001, sayı: 
2, s. 428; Fındıklılı İsmet E-
fendi, Şakaik-i Nu‘mâniyye 
ve Zeyilleri (Tekmiletü’ş-
Şakaik fî Hakk-ı Ehli’l-
Hakaik), Neşre Hazırlayan: 
Doç Dr. Abdülkadir Öz-
can, c. V, Çağrı Yayınları, 
İstanbul 1989, s. 398; Şeyhî 
Mehmed Efendi, Şakaik-
i Nu‘mâniyye ve Zeyille-
ri (Vekayiü’l-Fudalâ II-III), 
Neşre Hazırlayan: Doç Dr. 
Abdülkadir Özcan, c. IV, 
Çağrı Yayınları, İstanbul 
1989, s. 673.

2) İA, c. VIII, MEB, İstan-
bul 1969, s. 654.

3) A. Nezih Galitekin, Osman-
lı Kaynaklarına Göre İstan-
bul, İşaret Yayınları, Eylül 
2003, ss. 958, 964.

4) Mehmet Nermi Haskan, E-
yüp Sultan Tarihi, c. I, Eyüp 
Belediyesi Kültür Yayınları, 
İstanbul Eylül 2009, s. 378.

5) Ayvansarayî, Hadîkatü’l-
cevâmi, İşaret Yayınları, İs-
tanbul 2001, s. 373.

Murad-ı Buhârî Türbesi'nin 
dıştan görünümü
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lında İstanbul’a gel-
miş, âlimler ve dev-
let erkânı tarafından il-
gi ile karşılanmıştır. 
Şeyhülislâm Feyzullah 
Efendi (ö. 1115/1703) 

gibi zâtlar başta olmak üzere birçok insan 
Şeyh Murad Efendi’ye gönül bağı ile bağlan-
mış, böylece İstanbul’da hatta Anadolu’da 
Nakşibendiyye’nin Müceddidiyye kolunun te-
meli bu zâtla atılmıştır.6 

Şeyh Muhammed Murad Hazretleri, 
İstanbul’da kaldığı esnada “Semt-i Hazret-i 
Hâlid (Eyüp)’in Nişancı Mahallesi’nde ikamet 
etmiş, bu esnada Şeyhülislâm Damad-zâde 
Ebülhayr Ahmed Efendi (ö. 1155/1742) ta-
rafından bugünkü tekke, kendisine tah-
sis edilmiştir. Beş yıl sonra halifesi Kilisli Ali 
(ö. 1147/1734)’yi medrese ve tekkedeki va-
zifelerini yerine getirmek için vekil bıraka-
rak önce Şam’a, oradan da umre ziyareti için 
Hicaz’a gitmiş, bir sene sonra Şam’a dönmüş-
tür (1098/1686). 

Bu gelişinde Şam’da yirmi iki sene kadar 
kalmış, Berrâniyye adıyla medrese ve tekke 
kurmuştur. Bu müessese uzun seneler ilim ve 
irfana hizmet etmiş, Şeyh Murad Efendi’nin 

çocukları ve torunları burada vazife yapmış-
lardır.

Berrâniyye Tekkesi ve Medresesi, Şam’ın 
Saruca Çarşısı’nda, bitişiğinde mescid olan bir 

müessesedir. Bugünkü 
ismi Buhârî Camii olup 
günümüze intikal eden 
bölümleri, sahn, musal-
la ve kabristandır.7 29 
Receb 1192 tarihli arşiv 
vesikasında “Medrese-i 
Nakşibendiyye” isimli 
bir medreseden bahse-
dilirken vakıf mütevel-
lisi Şeyh Murad-zâde 
Muhammed Halil en-
Nakşibendî, “Ceddi-
miz Seyyid Şeyh Mu-
hammed Murad kad-
desallahü sirrahûnun 

Şam’ın Sarıca Mahallesi’nde bina ve ihya ey-
lediği Medrese-i Nakşibendiyye” tabirini kul-
lanmaktadır.8 Sultan II. Mustafa da bu mües-
seselere gelir getirmesi için Şam’da bulunan 
bazı köyleri vakfetmiştir. 9 

Murad-ı Buhâri’nin Şam’da 1108’de Bâbü’l-
berîd’de içerisinde büyük bir kütüphane olan 
Murâdiyye Medresesi adıyla bir medrese daha 
yaptırdığı kaydedilmektedir.10 

İrşat vazifesiyle görevli gönül insanları, 
insanlara hizmet etme düşüncesiyle gittikleri 
yerleri bazen şöhretlerinin birden artması, ba-
zen de haksızlığa uğrama ve çekememezlik gi-
bi hoş olmayan davranışlar yüzünden terk et-
mişlerdir.

Şam yakınlarındaki Karî isimli kaza-
da kendisine yapılan saygısızlık11 nedeniy-
le oğlu Muhammed Bahâeddin el- Murâdî (ö. 
1169/1755)’yi Şam’daki vazifelerin yürümesi 
için vekil tayin ederek, tekrar İstanbul’a gel-
miştir (1120/1708). Bu seferki gelişinde, Sul-
tan Selim Camii yakınındaki Bıçakçı Efendi 
Menzili’nde üç sene ikamet etmiştir.

Şeyh Murad-ı Buhârî, devlet erkânından 
birçoğunun kendisiyle olan irtibatından ba-
zı yöneticilerin rahatsız olduğunu bildiğinden 
bu gelişinde geri planda kalmaya çalışmışsa 
da bu pek mümkün olmamıştır.

Şeyh Muhammed Murad’a duyulan büyük 
teveccühden rahatsız olan Sadrazam Çorlu-
lu Ali Paşa (ö. 1123/1711), şeyh efendiyi "hac-
ca götürüyoruz" bahanesiyle donanma ile yo-
la çıkartmış, ancak, Alanya sahillerinde gemi-
den indirtmiştir. Kurulan bu tezgâhın faille-
ri Çorlulu Ali Paşa ile daha önce onun kethü-
dası olan Kaptanıderya İbrahim Paşa’dır. Çor-
lulu, Şeyh Murad-ı Buharî’nin İstanbul’dan 
uzaklaştırılması işini, tepkilerden çekindiğin-
den gizlice halletmek istemiştir. Muhammed 
Murad Efendi, önce Konya’ya gitmiş, Mevlanâ 
Celaleddin-i Rûmî (ö. 672/1273) Hazretleri-
nin türbesi ile diğer bazı yerleri ziyaret ede-
rek Kütahya üzerinden Bursa’ya ulaşmıştır 
(1123/1711).

Bursa’daki ikameti, altı yıl sürmüş, Şeyh 
Murad Hazretleri burada da irşat vazifesi-

6) Prof. Dr. M. Baha Tanman, 
“Buhârî Tekkesi”, Dünden 
Bugüne İstanbul Ansik-
lopedisi, c. V, s. 514; Tan-
man, İstanbul Tekkeleri, c. 
II, s. 833.

7) Doç. Dr. Halil İbrahim Şim-
şek, XVIII. Yüzyıl Osman-
lı Tasavvufunda Müceddi-
diyye Hareketi, (Yayımlan-
mamış doktora tezi), An-
kara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Ankara 
2002, s. 79 (dipnot 278).

8) BOA, C. EV. 460/23291.
9) Tekin, age, s. 429.
10) Şimşek, age, s. 79 (dipnot 

278).
11) Tekin, age, s. 430.

Türbede asılı bulunan, üze-
rinde “Es-seyyid Şeyh Mu-
hammed Murad el-Buhârî 
(Kaddesallâhü Sirrahü) 1988” 
yazılı talik hatlı levha

BOA, C. EV. 460/23291
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ne devam etmiştir. Bursa’da bulunduğu dö-
nemi bazı ilim erbabı mecburi ikamet ve sür-
gün hayatı12 olarak değerlendirirken bazıla-
rı da şeyh efendinin Bursa’da ikamet talebini 
mahallî idarecilerin memnuniyetle kabul etti-
ğini13 yazmaktadırlar. Menâkıb ve Tahrirât-ı 
Muhammed Murad-ı Buhârî adlı eserde, Şeyh 
efendinin Bursa’da ikameti ile ilgili herhangi 
bir menfi ifade yoktur.

Bazı şahısların saray nezdindeki girişim-
leriyle 1130/1717’de tekrar İstanbul’a gelen 
Şeyh Murad-ı Buhârî, önce Eyüp’teki Hüseyin 
Efendi-zâde Bahçesi’nde, daha sonra da Reisü-
letıbba Nuh Efendi Yalısı’nda ikamet etmiştir. 

On binden fazla hadisi ezbere bildiği riva-
yet edilen ilim ve irfan sahibi Şeyh Murad-ı 
Buhârî Hazretleri, kendisine gelen ruhanî işa-
rete göre Galata’daki Kurşunlumahzen ve et-
rafındaki şehid sahabilerin mezarlarını tespit 
ederek padişaha bildirmiştir. Buranın tamir 
edilerek camiye çevrilmesi ve sahabe kabirle-
rinin caminin içinde ziyaret edilmesi bu müba-
rek zât vesilesi ile olmuştur.14  Bu camiinin is-
mi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 739 
nolu defterin 6. sayfasının 4. sırasında kayıt-
lı bulunan İstanbul’da “Mustafa Paşa ibn-i Ab-
durrahman Paşa Vakfı"na ait  9 Cemâziyelevvel 
1166 tarihli vakfiyede “Ashâb-ı Kirâm Câmii” 
olarak geçmektedir.

Kendi adıyla anılan Nişancı (Nişancı-i Atik, 
Nişancıpaşa) Mahallesi’ndeki tekkenin hem mü-
derrislik hem de şeyhlik vazifesini vefatına ka-
dar yürüten Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî 
Hazretleri 12 Rabiulâhir 1132/21 Şubat 1720 
Salı gecesi rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. 
Cenaze namazında izdiham olmuş, Eyüpsul-
tan Camii ve meydanı kâfi gelmediğinden ce-
maat bir müddet yerinden kımıldayamamıştır. 
“İrci‘î” emriyle Rabbine yönelen o güzel insa-
nın çileli hayat yolculuğu , Hazret-i Hâlid (Eyüb-
sultan) Câmii’nde kılınan namazdan sonra ken-
di adına tahsis edilen Nişancı Meydanı’ndaki 
tekkenin dershane kısmında son bulmuştur. 
İnsanları ilim ve irfana yönlendiren bu müba-
rek zâtın hizmetleri, talebeleri ve eserleri vası-
tasıyla devam etmiştir.

Şeyh Murad Hazretlerinin ve “Muradî 
Ailesi”nin tesirini (29) Zilkâde 1209 tarihli ar-
şiv vesikası gözler önüne sermektedir. Vesika-
da Seyyid Hacı Abdullah, “Cedleri Şeyh Mu-
rad Efendi"nin Buhara’dan İstanbul’a geldiği-
ni, Sultan Ahmed tarafından çok lütuf ve ilti-
fata nâil olduğunu, Şam’da da kendilerine ba-
zı ihsanlarda bulunulduğunu bildirerek son 
zamanlarda kendilerine bazı kişilerce yapılan 
zulmün engellenmesini” talep etmektedir.15

Yine (29) Zilkâde 1209 tarihli arşiv vesika-
sında Şam’dan İstanbul’a gelmesi önemli ve 
gerekli olan Şeyh Murad-ı Nakşibendî evla-
dından Şeyh Mehmed Efendi için menziller-
de beşer beygir hazır bulunması ve asla 
ücret talep olunmaması emredilmiştir.16

(29) Zilhicce 1198 tarihli diğer vesi-
ka ise Şam Müftüsü Şeyh Murad-zâde 
Seyyid Halil Efendi’ye Şam Emevî Ca-
mii Mütevelliliği’nin babasından son-
ra kendisine tevcih edildiği hakkındaki 
Sultan I. Abdülhamid’in hatt-ı hümayu-
nudur.17

(29) Cemâziyelâhir 1189 tarihli vesi-
ka ise Şam’da Şeyh Murad sülalesinden 
Şam Müftüsü Abdullah Murad’ın, uhdesinde 
bulunan Azlanye ve diğer köylerin vergiler-
den muafiyet talebi ile alakalı olup 18  bu vesi-
kalar; Muradî Ailesi"nin Osmanlı Devlet ida-
resi tarafından önemsendiğini göstermektedir.

Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî 
Tekkesi

"Şeyh Murad, Şeyh Muhammed Murad-ı 
Buhârî, Şeyh Murad-ı Nakşibendî, Şeyh Mu-
rad Efendi, Hazret-i Şeyh Murad Efendi" gi-
bi isimler19 ile zikre-
dilen tekke, Anado-
lu Kazaskeri Çankı-
rılı Damad Mustafa 
Efendi (v. 1096/1684) 
tarafından XVII. 
yüzyılın ortalarında 
medrese olarak ya-
pılmıştır. Daha son-
raları bu bina, oğlu 

12) Şimşek, age, ss. 80-82.
13) Tekin, age, s. 430.
14) Tekin, age, s. 431.
15) BOA, C.EV 408/20661.
16) BOA, C.DH 88/4370.
17) BOA, HAT 13/464.
18) BOA, C.ML 486/19825
19) Tanman, “Buhârî Tekkesi”, 

Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, c. V, s. 514.

BOA, C. EV 408/20661

Tevhidhanenin içten görünü-
mü
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Şeyhülislâm Da mad-zâde Ebülhayr Ahmed Efen-
di tarafından tekkeye çevrilerek Şeyh Muham-
med Murad-ı Buhârî Hazretlerine tahsis edil-
miştir. Ebülhayr Ahmed Efendi, (v. 1155/1742) 

hem zahirî hem de batınî ilimleri iyice kavra-
yan ve Şeyh Efendiye gönülden bağlanan biri 
olarak, Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî Tek-
kesi için vakıflarda bulunmuştur. Farklı za-
manlarda tekkeye bazı ilaveler ile birlikte çe-
şitli tamirler de yapılmıştır. Tekkenin mesci-
di, tevhidhanesi, on bir derviş odası ve önce-
den dershane olan türbesi şu anda mevcut-
tur. Hattat Rüşdi’nin sülüs hatla yazdığı aşa-
ğıda metni ve manası bulunan hadîs-i şerîf,  
tevhidhânenin kapısının üzerinde yer almak-
tadır.

“Gâle’n-Nebiyyü aleyhi’s-selâm: Men benâ 
lillâhi mesciden benallâhü lehû beyten fi’l-
cenneti. Sadeka Rasûlullah. Sene 1272. Rüşdî.”

Bu hadîs-i şerifin manası şu şekildedir.

“ Rasûlullah SAV buyurdu ki: Kim Allah 
için bir mescid yaptırırsa, Allah da onun için 
cennette bir ev yaptırır. Rasûlullah en doğruyu 
söyleyendir. 1272/1856 (ketebe) Rüşdî.” 

Kapının iç tarafında ve türbenin soldaki 
kapısı üzerinde âyet-i kerîmeler vardır. Sıra-

sıyla bu âyet-i kerîmeler şunlardır: 

“İnnemâ ya‘muru mesâcidallâhi men 
âmene billâhi ve’l-yevmi’l-âhir. Sadegallâhü’l-
azîm. Sene 1272 (ketebe) Rüşdî.” (Tevbe Sure-
si 18. âyetin baş kısmı). Meâlen; “Allah’ın mes-
cidlerini ancak, Allah’a ve âhiret gününe ina-
nan, ... kimseler mâmur eder.”20 şeklinde bu-
yurulmaktadır.

“Elâ inne evliyâallâhi lâ havfün aleyhim 
velâhüm yahzenûn.” (Yunus Suresi 62. âyet). 
Meâlen; “Haberiniz olsun ki Allah’ın velîlerine 
(dostlarına) hiçbir korku yoktur, onlar üzüle-
cek de değillerdir.”21 şeklinde buyrulmaktadır. 

Türbede şu anda iki sanduka olup biri Şeyh 
Murad Efendi’ye aittir. Diğer sanduka ise tek-
kenin ikinci şeyhi Kilisli Ali Efendi"ye aittir.22

Kaybolmuş Mehmed Kethüda Çeşmesi’nin 
kırık kitabesinde çeşmenin yapılış tarihi ola-
rak 1143/1730 tarihi verilmektedir.

12 Zilkâde 1314 tarihli arşiv vesikasın-
dan “Eyüb’de Nişancı Mahallesi’nde Şeyh 
Murad-ı Buhârî Dergâhı içindeki Maktul Mus-
tafa Paşa Camii’nin, Ebülhayr Ahmed Efendi 
Vakfı’ndan olan dergâha ait dükkân ve odalar-
la beraber harem ve selamlık dairelerinin ta-
mir edilmesinin” Şeyh Abdulkadir Efendi ta-
rafından talep edildiğini,23 24 Cemâziyelâhir 
1315 24ve 20 Rabîulevvel 131625 tarihli vesika-
larında dergâhın tamirinin devam ettiğini öğ-
renmekteyiz.

Bir zamanlar ceylanlar dolaşacak kadar ge-
niş ve güzel bahçesi olan ve insanların gönül 
iklimini şenlendiren26 tekkede ilme önem ve-
rilmiş ve teknolojik gelişmeler takip edilmiştir. 

12 Rabîulâhir 1219 tarihli arşiv vesikasında 
tekkenin karşısında ekmek fırını ile bir değir-
men bulunduğu kaydedilmektedir.27 Bugün 
de tekkenin karşısında bir fırın bulunmakta-
dır. Zaman zaman istilaya uğrayan Nişancı 
Meydanı’ndaki tekkenin avlu kapısı, kapının 

20) Hasan Tahsin Feyizli, 
Feyzü’l-Furkan Kur’an-ı 
Kerîm ve Açıklamalı Mea-
li, Server İletişim, İstanbul 
2007 (4. Baskı). s. 188.

21) Feyizli, age, s. 215.
22) Şimşek, age, s.102
23) BOA, BEO 934/70022.
24) BOA, BEO 1041/78014.
25) BOA, BEO 1173/87945.
26) Muharrem Hilmi Şenalp, 

“Eyüp Sultan’da Şeyh 
Murâd Külliyesi”, Lale, 
Türk Petrol Vakfı Yay., İs-
tanbul, Temmuz 1982, yıl: 
1, sayı: 1, ss. 22-26.

27) BOA, C.BLD 79/3901

Tevhidhane kapısı üzerinde-
ki kitabe

Tevhidhane kapısının iç tara-
fındaki âyet-i kerime (Tevbe 
Suresi 18. âyetin baş kısmı)

Türbenin sol kapısının üze-
rinde yazılı âyet-i kerime (Yu-
nus Suresi 62. âyet)

Kaybolmuş Mehmed Kethüda 
Çeşmesi’nin kırık kitabesi
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yanındaki Mehmed Kethüda Çeşmesi, şadır-
van, selamlık ve harem kısımları yok olmuş-
tur.28 Yıkılan harem binasının yeri, yakın za-
manlara kadar çocuk parkı ve pazaryeri ola-
rak kullanılmış olup şu anda burada bir spor 
kompleksi bulunmaktadır. Tekkenin duvarları 
etrafından geçen yolun devamlı asfalt döküle-
rek yükseltilmesi duvarlara olan baskıyı artır-
mış, duvarlarda çatlamalar olmuştur. 1925 yı-
lında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla sa-
hipsiz kalan Şeyh Murad Tekkesi, sonraları ba-
zı kimseler tarafından işgal edilerek harap ha-
le gelmiş, ahşap olan selamlık ve harem bina-
ları ise yakacak temini maksadıyla 1977 yılın-
da işgalciler ve çevre sakinleri tarafından yı-
kılmıştır.29 

1983 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
başlattığı restorasyon çalışması yarım kalmış, 
Şeyh Murad Tekkesi 1988 yılında Hakyol Eği-
tim Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı’na tahsis 
edilmiştir. Restorasyon esnasında birçok me-
zar taşı toprak altından çıkarılmış, külliye cid-
di bir tamirden geçirilerek içine girilemeyecek 
durumda olan bu müessese kurtarılmıştır.

Daha sonra tekkenin röleve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri, “Tarih Kültür ve Çev-
re Koruma Derneği” tarafından hazırlatıla-
rak Anıtlar Kurulu’na 2010 yılında onaylatıl-
mış mevzuat gereği, Kasım 2010"da tekke, İlim 
Kültür ve Sanat Vakfı"na devredilmiştir.  Ye-
ni restorasyon çalışması yapılırken tekkeye ait 
olan ve daha önce yıkılmış bulunan harem, se-
lamlık, şadırvan gibi kısımların da ihya edil-
mesi en büyük arzumuzdur.

Şeyh Muhammed Murad Efendi 
Zaviyesi’nde Vazife Yapan Şeyh Efendiler

Zaviyede sırasıyla aşağıda ismi yazılı bulu-
nan şeyh efendiler vazife görmüştür:

1-Şeyh Muhammed Murâd-ı Buhârî (v. 
1132/1720)

2-Kilisli Şeyh Ali Efendi (v. 1147/1734)

3- Şeyh Sırrî Ali Efendi (v. 1169/1755)

4-Gelibolulu Şeyh Mustafa Efendi (v. 
1176/1762)

5-Yahya Efendi, (v. 
1192/ 1778)

6-Çanakkaleli Ha-
fız Mehmed Efendi (v. 
1199/1784)

7- Şeyh Muhammed 
Efendi (v. 1208/ 1793): 22 
Zilkâde 1216 tarihli ar-
şiv vesikasında Şeyh Mehmed Efendi’nin oğ-
lu Seyyid Süleyman’ın babasından ve ağabeyi 
Hacı Mehmed Efendi’den 
boşalan buhurîlik vazife-
sinin kendine verilmesini 
talep ederken babasının 
Şeyh Murad Tekkesinde, 
şeyh olduğunu ve vefat 
ettiğini bildirmektedir.30

8- Şeyh Hasan Efendi 

Şeyhliği 1208/1793’te kaldırılmıştır.

9- Şeyh Mehmed Efendi: 18 Muharrem 
1214 tarihli ve Şeyh Hüseyin imzalı arşiv vesi-
kasında Şeyh Hüseyin’in, Eyüp’teki Şeyh Mu-
rad Şeyhi Şeyh Hafız Mehmed Efendi’nin ken-
disinin hem şeyhi, hem de kayınpederi oldu-
ğunu ve Manisa’daki Saruhan Baba Zaviyesi 
ile bağlantısı bulunduğunu bildirmektedir.31 
Şeyh Murad Tekkesi’ne Manisa’daki Saruhan 
Baba Zaviyesi’nden cihetli şeyh tayini isten-
miş olması, tekkenin bir müddet şeyhsiz kal-
dığı kanaatini uyandırmaktadır.32

10-Şeyh Hüseyin el-Hisarî Efendi (v. 
1236/1820): 20 Ramazan 1236 tarihli vesikada 
ise, Şeyh Hüseyin Efendi’nin Mustafa Paşa’nın, 
Eyüp’te Mehmedbey Mahallesi’nde yaptırdı-
ğı Nakşibendî zaviyesinin şeyhi olup aynı za-
manda Şeyh Murad-ı Buhârî Tekkesi’nde de 
şeyhlik, buhur ve hâdim-i 
şebeke vazifeleri yürütür-
ken vefat ettiği bildirilmek-
tedir.33

11-Muhammed Es"ad 
Efendi (Hüseyin el-
Hisarî’nin damadı) (v. 
1260/1844)

28) Ayten Erdem, “Eyüp Şeyh 
Murâd Efendi Tekkesi Avlu 
Kapısı, Çeşme ve Şadırvan 
Restorasyonu”, Tarihi, Kül-
türü ve Sanatıyla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu-II, Eyüp 
Belediyesi Kültür Müdür-
lüğü Yay., İstanbul 1998, ss. 
216-225.

29) Tanman, “Buhârî Tekkesi”, 
Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, c. V, s. 513-
516; Tanman, İstanbul Tek-
keleri, c. II, s. 833-845. 

30) BOA, C.EV 550/27793.
31) BOA, C.EV 319/16244.
32) Tekin, age, s. 434.
33) BOA, C.EV 224-11159

Tevhidhane"nin dıştan görü-
nümü

Dergâh içindeki mescid 

Belhîlerin mezarlarının bu-
lunduğu kısım
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34) Tanman, “Buhârî Tekke-
si”, Dünden Bugüne İstan-
bul Ansiklopedisi, c. V, ss. 
513, 514.

35)  BOA, HAT 1494/48.
36)  BOA, HAT 1455/23, C. EV 

160/7974.
37)  BOA, C. EV 11/545.
38)  BOA, BEO 934/7022.
39)  BOA, C.EV 280/14282, 

224/11159, 503/25438, 
550/27793, 630/31783, 
96/4798, C.MF 24/1175, 
49/2450, 56/2758, 83/4114.

40) BOA, C.MF 56/2758, C.EV 
646/32566.

41)  BOA, C.MF 49/2450.
42)  Şimşek, age, ss. 75-83; Doç. 

Dr. Halil İbrahim Şimşek, 
“Anadolu Müceddidîlerine 
İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin 
Kullanılışı Üzerine Bir De-
ğerlendirme”, Gazi Üniver-
sitesi Çorum İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi, 2002/2, c. I, sa-
yı: 2, ss. 213-227.

43)  BOA, C. EV. 27832.

12-Hafız Feyzullah Efendi 
(Muhammed Es"ad Efendi’nin 
oğlu ve reisü’l-kurra, v. 
1284/1867)

13-Süleyman-ı Belhî Efen-
di (v. 1294/1877): Müderris ve 
şeyh olarak vefatına kadar tek-
kede vazife yapmıştır.

14-Abdulkadir-i Belhî Efen-
di (Süleyman-ı Belhî’nin oğlu, 
v. 1342/1923)

Yukarıdaki şahıslardan 
farklı olarak Tanman, Sicil-

li Osmanî’yi kaynak göstererek Şeyh Murad 
Efendi’nin Bursa’da iken yetiştirdiği Karababa-
zâde İbrahim Efendi (v. 1722) ile Attar-ı sâni 
Mustafa Efendi adlı iki halîfesinden bahse-
der.34

Murad-ı Buhârî Dergâhı’na Tayin Edilen
                 Vazifeliler

Arşiv vesikalarında, dergâh içindeki mes-
cidden zaman zaman “Maktul Mustafa Paşa 
veya Şeyh Murad Camii” olarak bahsedilmek-
te olup buraya H .1208, 1220 ve 1228 tarihlerin-
de imam35, hatib36 ve müezzin37 tayin edildiği, 
1314 tarihinde ise caminin tamire muhtaç du-
rumda olduğu bildirilmektedir.38

Şeyh Murad Tekkesi’ne zaman zaman tür-
bedar, buhurî, hâdim-i şebeke,  hâfız-ı kütüb, 
dersiâm ve kâtipler tayin edilmiştir. Bu hiz-
metlerin giderleri başta Maktul Mustafa Paşa 
ve Ebülhayr Ahmed Efendi olmak üzere İstan-
bul Gümrüğü, Divan-ı Hümayun Teşrifatçısı 
İzzi Süleyman Efendi Vakfı ve Teşrifatçı Sey-
yid Akif Bey ibn-i Ebubekir Paşa Vakfı tarafın-
dan karşılanmıştır.39

Tekkede Buhâri-i Şerif okunduğunu bu-
nun için dersiâm tayin edildiğini zaman za-
man da tekkede Buhâri-i Şerif okunmasına en-
gel olunmak istendiğini yine arşiv vesikaların-
dan öğrenmekteyiz.40

Kütüphanesi

7 Muharrem 1215 tarihli arşiv vesikasın-
da Şeyh Murad Efendi Tekkesi’ndeki vakıf ki-

tapları için hafız-ı kütüb (kütüphaneci)41 tayin 
edildiğini öğrenmekteyiz.

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi 
Müdürü Emir Eş Beyefendi’den aldığımız bil-
gilere göre; Şeyh Murad-ı Buhârî Tekkesi’ne 
ait 348 cilt eser, 26.02.1969 tarihli koleksiyon 
mazbatasıyla Süleymaniye Yazma Eserler 
Kütüphanesi’ne teslim edilmiştir. Nakledilen 
bu eserlerin sayısı ciltlerin içlerindeki risaleler 
dikkate alınırsa 590 adettir.  

348 cilt eserin 15 tanesi mükerrer olup 312 
tanesi yazma, 36 tanesi matbu eserdir. Yazma-
ların 251 tanesi Arapça, 39 tanesi Farsça, 10 
tanesi Türkçe, 12 tanesi ise Arapça, Farsça ve 
Türkçenin beraber kullanıldığı eserlerdir.

Matbu eserlerin 24 tanesi Arapça, 1 tanesi 
Farsça, 10 tanesi Türkçe, 1 tanesi ise Arapça ve 
Türkçe eserdir. 

590 risale, döneminin meşhur âlimlerinden 
olan yaklaşık 300 müellifin eseri olup Kur’ân 
ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, usûl, siyer-i Nebevî, 
kelâm, tasavvuf, dua ve havas, İslâm ahlâkı, 
astronomi, matematik, felsefe, tarih, biyogra-
fi, edebiyat, psikoloji, tıp, mantık, kimya, eği-
tim gibi konularla alakalıdır. 348 ciltlik kolek-
siyonda çeşitli külliyat  ile  mevcuttur. Eserler, 
H. 652-1278 tarihleri arasında yazılmış veya ba-
sılmıştır.

Tasavvufî Silsilesi

Müceddidîlik, Nakşibendîlik’in bir kolu 
olarak XVII. Yüzyılda Hindistan’da Ahmed 
Faruk-ı Serhendî önderliğinde ortaya çıkmış, 
oğlu Muhammed Ma‘sum Serhendî ile geliş-
miştir. Şeyhinin emriyle Şam’a gelen Muham-
med Murad-ı Buhârî’nin tesiri önce Şam’ı, 
daha sonra İstanbul’u ve Anadolu’yu sar-
mış, Hz. Hâlid Semti’ndeki tekkesi, Nakşibendî-
Müceddidî tekkesi olarak uzun yıllar faali-
yette kalmıştır.42 Bu tekke, zaman zaman 
Fatih-Çarşamba’daki Molla Murad Tekke-
si ile karıştırılmış olup arşiv vesikalarında 
Çarşamba’daki tekkenin adı “Küçük Şeyh Mu-
rad Tekkesi”43 olarak geçmektedir.

Muhammed Murâd-ı Buhârî, 
Nakşibendîlik yanında Kadirîlik’ten de ica-

BOA, C. MF 56/2758 
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zet almıştır. Nakşibendiyye-Müceddidiyye’ye 
ait silsilesi ise, Muhammed Ma‘sum Hazretle-
ri vasıtasıyla Ahmed Faruk Serhendî’den gel-
mektedir. 

Eserleri

Cami‘u Müfredâtil-Kur’ân: 1131/1719’da 
tamamlanmış olan eser, Arapça, Farsça ve 
Türkçe olmak üzere üç lisanda yazılmış olup 
Kur’ân ilimleri ile alakalıdır. Eser, üç dilde ya-
zılması ve tertibi bakımından sahasında ilk sa-
yılabilecek bir çalışmadır. İki cilt halindeki bu 
eserin matbu baskısı olmayıp yazma nüshala-
rı bulunmaktadır.

 Silsiletü’z-zeheb: Tasavvuf ile alâkalı olan 
bu küçük eser, Arapça olarak yazılmış ve bas-
kısı yapılmamıştır. Bu eserin, çeşitli tercüme ve 
şerhleri vardır. 

 Mektubât: Muhammed Murad Efendi’nin 
yazdığı mektupların yer aldığı bir eser olup 
şeyh efendinin vefatından sonra müritleri ta-
rafından toplanan Arapça mektuplardan oluş-
muştur. Eser yazma nüsha halindedir.

 Lübsü’l-hırkati’l-Kâdiriyye: Bu Arapça risa-
le, Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin, Muham-
med Ma‘sum Hazretlerinden aldığı Kâdiriyye 
icazetidir. Eserde, Hz. Ali’ye kadar uzanan sil-
silenin tamamı yer almaktadır. 

 Mesmû‘ât mine’s-Seyyid Muhammed Murad-ı 
Buhârî: Türkçe olan bu eser, Şeyh Muhammed 
Murâd-ı Buhâri’nin sohbetlerinden derlenmiş-
tir. Bu eserde çok güzel nasihatler bulunmakta 
olup muhabbet ile ilgili kısmı çok mânidârdır. 
Bu eserin nüshalarından biri 1288/1871 de Ah-
med bin Muhammed el-Hâlidî tarafından 
Sirkeci’deki Safvetî Paşa Dergâhı’na vakfedil-
miştir.44

Menâkıb ve Takrirât-ı Muhammed Murâd-ı 
Buhârî: 

"Risâle-i Nakşibendiyye" Türkçe olan bu 
eser, Şeyh Muhammed Murâd-ı Buhâri’nin 
Bursa’daki sohbetlerinden derlenmiştir. Hü-
seyin Lâdikī tarafından kaleme alınan not-
lar, Mehmed Mekkî Efendi tarafından temi-
ze çekilmiş ve istinsah edilmiştir.Türkçe olan 
bu eser, Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin 

Bursa’da bulunduğu sırada daha sonra halife-
si olan Karababa-zâde İbrahim Bursevî’ye not 
tutmasını söylemesiyle meydana gelmiş oldu-
ğundan kütüphane kayıtlarının birçoğunda 
yanlışlıkla Karababa-zâde İbrahim Efendi’ye 
atfedilmiştir. 45

Ailesi
Çocukları:

Muhammed Bahâeddin el-Muradî: Muham-
med Murad-ı Buhârî’nin 1094/1682 yılında 
İstanbul’da doğan oğludur. Âlim ve fâzıl bir 
zât olan Muhammed Bahâeddin Efendi, baba-
sı daha hayatta iken, Berrâniyye Tekkesi’nde 
şeyhlik yapmıştır. Bu zâtın mürid ve halifele-
ri İslâm coğrafyasının birçok bölgesine irşat için 
gitmişlerdir. Bahâeddin el-Muradî, 1169/1755 yı-
lında Şam’da vefat etmiş, Berrâniyye Medrese ve 
Tekkesi’nin haziresine defnedilmiştir. Delâilü’l 
- yümn ve’l - berekât adlı bir eseri vardır.

Mustafa el-Murâdî: Bu zatın  hayatı hakkında 
pek bilgi yoktur.

Torunları:

Ali el-Murâdî: Muhammed Bahâeddin’in 
oğlu olup dedesinin vefat ettiği sene olan 
1132/1720 yılında Şam’da doğmuştur. Şam’da 
Hanefî Müftülüğü makamında bulunduğu 
esnada Süleymaniye Medresesi’nde de ders 
okutmuştur.

Ali Efendi, tasavvufî eğitimini babasın-
dan tamamlayarak onun halifesi olmuştur. 
1184/1770 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Türbenin içi, ön plandaki san-
duka Şeyh Murad Efendi’ye 
aittir.

44)  Mustafa Özdamar, “Bizi 
Asıl Maksaddan Alıkoyan 
Füdul (Füzul) İşlerden El 
Aman!”, Altınoluk Dergisi, 
1992- Ekim, sayı: 80, s. 41.

45) Doç. Dr. Halil İbrahim Şim-
şek, XVIII. Yüzyıl Osman-
lı Tasavvufunda Müceddi-
diyye Hareketi (Yayımlan-
mamış doktora tezi) Anka-
ra Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Ensititüsü, Ankara 
2002 ss. 93-94.
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Hüseyin el-Muradî:1138/1725 yılında 
Şam’da doğmuştur. 

Tasavvufî eğitimini babası Muhammed 
Bahâeddin Efendi"de tamamlayıp icazet al-
mıştır. Babasının 1169/1755’te vefatıyla boşa-
lan fetva makamına getirilmek istenmişse de 
o, bu görevin kardeşine verilmesini istemiş, 
ancak 1184/1770’de kardeşinin vefatından son-
ra bu vazifeyi üstlenmiştir. Hüseyin Efendi, 
1188/1774’de Şam’da vefat etmiş ve aile mezar-
lığında babasının yanına defnedilmiştir.

İbrahim el-Muradî:

1118/1707 tarihinde Şam’da doğmuştur. 
Hocası Abdulganî en-Nablusî’nin oğlu Şeyh 
İsmail’in kızıyla evlenen İbrahim Muradî, 
1142/1730 yılında Şam’da vefat etmiş ve aile 
mezarlığına defnedilmiştir.

Muhammed Tahir el-Murâdî:

1139/1726 yılında Şam’da doğmuştur. Kü-
çük yaşta iken babası öldüğü için, dedesi Mus-
tafa el-Murâdî’nin himayesinde yetişmiştir. 
Muhammed Tahir Efendi, tasavvufî eğitimi-
ni baba tarafından dedesi Mustafa el-Muradî 
ve anne tarafından dedesi Muhammed 
Bahâeddin el-Murâdî’den tahsil edip, her iki-
sinden de icazet almıştır. 1180/1766’da hac yol-
culuğuna çıkmış, yolda hastalanarak Mekke-i 
Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye gelip 
Rasûlullah’a ulaştığı sırada vefat etmiş ve ora-
ya defnedilmiştir.

Abdullah bin Muhammed Tahir el-Muradî: 
Şam’da 1160/1747 yılında doğmuştur. Kudüs 
fetva Eminliği ve Şam Müftülüğü makamla-
rında bulunmuş, 1212/1797’de vefat etmiştir.

Ebülfazl Muhammed Halil el-Muradî: Ali el-
Muradî’nin oğlu olup, 1173/1759’da Şam’da 
doğmuştur. 1192/1778’de Şam Hanefî Müftü-
lüğü ve Nakibü’l-eşraflığı görevlerine geti-
rilmiştir. Silkü’d-dürer ve Arfü’l-beşûm adlı 
eserleri meşhurdur. 1206/1791 yılında Halep’te 
vefat etmiştir.

Halîfeleri

Kilisli Ali Efendi: Kırk yıl şeyhine hizmet et-
miş Murâd-ı Buhârî Tekkesi’nde halife olarak 

vazife yapmıştır. 1147/1734 yılında vefat etmiş, 
tekkenin haziresine defnedilmiştir.

Karababa-zâde İbrahim Efendi: Bursa’da 
Murad-ı Buhârî’ye intisap etmiştir. Şeyhinin 
emri ile onun sohbetlerinde tuttuğu notları 
risâleler haline getirmiştir. 1135/1722 yılında 
Bursa’da vefat etmiştir.

Sırrî Ali Efendi: Kilisli Ali Efendi’den son-
ra Şeyh Murad Tekkesi’ne postnişîn olmuştur. 
Sırrî Ali Efendi, 1169/1755’de İstanbul’da vefat 
etmiştir.

Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi: 
1048/1639’da Erzurum’da doğmuştur. II. 
Mustafa’nın hocası olmuştur. İstanbul’un 
birçok medresesinde müderrislik yap-
mış ve Şehzâde III. Ahmed’in hocalığına ta-
yin edilmiştir. Tasavvuf sahasında Murad-ı 
Buhârî’den eğitim almıştır. Feyzullah Efendi, 
1098/1686’da nakibü’l-eşraf ve 11 Rabîulâhir 
1099/14 Şubat 1688’de şeyhülislâm olmuş, on 
yedi gün sonra yeniçerilerin isyanı neticesin-
de görevinden alınmıştır. 11 Şevval 1106/25 
Mayıs 1695’te ikinci defa şeyhülislâm olmuş-
tur. Edirne Vakası denen isyanda13 Rebiülev-
vel 1115/27 Temmuz 1703’te feci bir şekilde öl-
dürülmüştür.

Mustafa Efendi:1053/1643 doğmuştur. 
İstanbul’dan Musul’a müderris olarak tayin 
edilmiştir. Şam’da Şeyh Murad’a intisap etmiş 
ve ondan icazet almıştır. İstanbul’un çeşitli ca-
milerinde vaizlik görevlerinde bulunduktan 
sonra, 1111- 1120/1699-1708 yılları arasında 
Hekim Çelebi Tekkesi’nde44 şeyhlik yapmış-
tır. Mustafa Efendi 1120/1708’de vefat etmiştir.

 La‘lî-zâde Abdulbakî: La‘lî Mehmed 
Efendi’nin oğludur. İlk tasavvufî eğitimi-
ni Melamiyye-i Bayramiyye şeyhi olan baba-
sından almıştır. La’lî-zâde, babasının vefatın-
dan sonra, Muhammed Murâd-ı Buhârî’ye in-
tisab etmiştir. Muhammed Murad Efendi’nin 
Bursa’ya gitmesiyle sülûkünü şeyhiyle mek-
tuplaşma yoluyla tamamlayarak icazet almış-
tır. 1159/1746 yılında vefat etmiştir. 

Rahmetullâh-i Buhârî: Buhara sultanının 
iyi dileklerini, Sultan III. Ahmed’e bildirmek 
üzere elçi olarak İstanbul’a geldi. İstanbul’da 
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dört ay kaldıktan sonra hacca gitti. Hac dönü-
şü İstanbul’a dönüp, Eyüp Semti’nde yerleş-
ti, Muhammed Murad-ı Buhârî’nin sohbetleri-
ne devam etti. Farsça ve Türkçe şiirleri vardır. 
1165/1751 yılında İstanbul’da vefat etti. Farsça, 
Arapça ve Türkçe şiirlerini topladığı “Dîvân” 
adlı bir eseri vardır.

Ebu Said Muhammed Hadimî:

1113/1701 ‘de Konya’nın Hadim ilçesin-
de doğmuştur. Büyük âlimlerdendir. Hadimi, 
1176/1762 yılında Hadim’de vefat etmiştir.

Gelibolulu Mustafa: Sırrî Ali’den sonra Şeyh 
Murad Tekkesi’nin şeyhliğini yapmıştır. Mus-
tafa Efendi, 1176/1762 yılında vefat etmiştir

Kösec Ahmed-i Trabzonî: Muhammed 
Murad-ı Buhârî’nin oğlu Muhammed 
Bahâeddin’ in halifelerinden biridir. 1191/1777 
yılında Konya’da vefat etmiştir.

Turhallı Mustafa: Turhal Şeyhi Mustafa 
diye tanınmıştır. Yeniçeri ailesinden olup Ali 
el-Murâdî’nin halifelerindendir. Sadrazam 
Seyyid Mehmed Paşa’nın şeyhi olduğu bil-
dirilmektedir. Mustafa Efendi, 1197/1782’de 
Turhal’da vefat etmiş ve kendi yaptırdığı cami-
nin haziresine defnedilmiştir.

Şeyh Murat Efendi Dergâhı, Nakşî zaviye-
si olarak hizmet gördüğü gibi, son zamanları-
na doğru bir müddet Hamzavî-Melâmî tekkesi 
olarak da faaliyet göstermiştir. Reisü’l-Meşayih 
Hafız Feyzullah Efendi (vefatı;1284/1867) za-
manında diğer tekke ve zaviyelere şeyh tâyin 
eden “Meşîhat Makamı” vazifesi de görmüş-
tür. 

Külliye; mescit, semâhâne, türbe ve medre-
se ile yıkılan selamlık ve harem binâlarından 
meydana gelmektedir. Şadırvanı ve çeşmesi 
mevcut olmamakla beraber, dergâhın bahçe-
sinden geçen “Kırk çeşme” suları dokuz adet 
tarihi çeşmeyi beslemektedir45. 

Dergâh ilim ve teknolojiye önem vermiş ve 
benimsemiştir. Türkiye’ye ilk defa gelen üç bi-
sikletten birinin dergâha alınması bu açıdan 
önemli bir örnektir. Ayrıca selamlık ve harem 
binaları arasında Löklanşe piliyle çalışan bir 
irtibat sistemi mevcuttur46.

Tekkenin Vakıfları ve Vakfiyesi

1-Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
747 numaralı defterin 131. sahife 121 sırasında 
kayıtlı Mustafa oğlu Şeyhülislâm Damad-zâde 
Ebülhayr Ahmed Efendi’ye ait Receb/1154 ta-
rihli vakfiye zeyli. Bu vakfiyenin aslı Gure-i 
Ramazan 1145 tarihlidir.

Vakfiyede, İstanbul (Eyüp başta olmak üze-
re Eyüp’e bağlı bulunan Sütlüce ve Hasköy’de, 
Kadırga Limanı’nda), Eğriboz ve Şam’da bulu-
nan ve tekkeye gelir getiren arazi, dükkân ve 
ev gibi emlâkten bahsedilmektedir. 

29 M 1190 ve 17 S 1195 tarihli arşiv vesika-
larında Şeyh Murad Tekkesi’nin Eğriboz’daki 
vakıflarından olan dört çiftliğin vergilerden 
muaf tutulması, sipahi ve mültezimlerin zul-
münden korunması istenmektedir.47

Sadrazam, Gazi Sinan Paşa, Uzuncaabat, 
Hasköy ve Filibe’de bulunan vakfından Şeyh 
Murat Tekkesi’ndeki dervişler için 11 Re-
cep1208 tarihinden beri mutat olarak, yıllık 
180 kilo pirinç49 tahsis etmiştir.

 2-Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
739 nolu defterin 1.sayfa 1.sırasında kayıtlı 
İstanbul’da “Mustafa Paşa ibni Abdurrahman 
Paşa Vakfı”na ait 1166 tarihli vakfiye.

Vakfiyede, Mustafa Paşa’nın Rumeli’de 
Horişte ve civarındaki emlâkini;

 Eyüp’ün Otakçılar mevkiinde Mehmed-
bey Mahallesi’nde yaptırdığı Nakşibendiyye 
zâviyesi ile cami-i şerife,

Galata haricinde Kurşunlumahzen nam 

BOA, C. EV. 489/24703 nu-
maralı vesika

BOA, C. EV. 441/22312 nu-
maralı vesika
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mevkide tamir ve ihya eylediği cami-i şerife 
(Yer altı Camii), 

Medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyub-i Ensârî’nin 
Nişancıpaşa Mahallesi’nde Şeyh Murad Efen-
di Türbesi’ndeki bazı hizmetler için vakfettiği-
ni bildirmiştir.

3- Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
739 Nolu defterin 4. sayfa 2.sırasında kayıtlı 
İstanbul’da “Mustafa Paşa ibni Abdurrahman 
Paşa Vakfı”na ait 10 Cemâziyelâhir 1166 tarih-
li vakfiye zeyli.

Bu vakfiye zeylinde Mustafa Paşa vakfiye 
şartları olarak şu maddeleri zikretmiştir:

*Medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyub-i 
Ensârî’nin Nişancıpaşa 
Mahallesi’nde Şeyh Mu-
rad Efendi Hazretlerinin 
medfun oldukları zavi-
yede türbe yanına yaptığı 
mahall-i murâkabede her 
pazartesi ve cuma günle-
rinde güneşin doğmasın-
dan sonra işrak vaktinde 
hatm-i hâcegân yapılıp iş-
rak namazından sonra tat-
lı ve yemek ikram edilme-
si.

*Hatm-i hâcegan esna-
sında buhur yakılması. 

*Tekke şeyhinin 
hatm-i hâcegân yaptırma-
sı ve Sahih-i Buhârî dersi 
yapması.

*Tekkenin içinde tamir ettirdiği câmi-i şe-
rifde beş vakit vazife yapacak imam ve müez-
zin vazifelendirilmesi.

* Aşçı, temizlik ve türbe görevlisi istihdam 
edilmesi.

*Zâviye odalarına sonradan eklettirdiği 
dört odada bulunan fukara-yı Nakşibendiye’ye 
günlük akçe verilmesi.

*Kurşunlumahzen’de ihya eylediği câmi-i 
şerifde haftada beş gün tefsir-i şerif, hadis-i 
münif ve fıkh-ı latif dersi okutulması için 
dersiâm tayin edilmesi.

*Aynı câmiye kayyum, ferraş ve bevvab ta-
yini.

*Evkafına câbi tayin edilmesi. 

27 Z 1173 tarihli arşiv vesikasında tekkede 
türbe bitişiğinde Mustafa Paşa’nın yaptırdığı 
mahalde cuma ve pazartesi günleri işrak vak-
tinde yapılan hatm-i hâcegândan sonra yemek 
ikram edileceğinden aşçı tayin edilmesi isten-
mektedir.50

Yine (29) Z 1175 tarihli arşiv vesikasında 
ise tekkede yapılan hatm-i hâcegândan önce 
bir koyun kesilerek pişirilip ikram edilmesi, 
hatm-i hâcegândan sonra ise misafir ve derviş-
lere üzüm ikram edilmesi için vazife ve cihet 
tayin olunduğu bildirilmektedir.51

4- Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
739 Nolu defterin 6. sayfası 4. sırasında kayıtlı 
İstanbul’da “Mustafa Paşa ibni Abdurrahman 
Paşa Vakfı”na ait 9 Cemâziyelevvel 1166 tarih-
li vakfiye.

Bu vakfiye, Mustafa Paşa’nın İstanbul ve 
Alasonya’daki emlâkinden bazılarını Şeyh 
Murad-ı Buhârî Tekkesi için vakfettiğini bil-
dirmektedir.

Bu vakfiyeler dışında Mustafa Paşa’ya ait ol-
duğu halde Şeyh Murad-ı Buhârî Tekkesi ile ala-
kalı olmayan iki vakfiye aşağıda belirtilmiştir. 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
739 Nolu defterin 5. sayfa 3. sırasında kayıtlı 
İstanbul’da “Mustafa Paşa ibn-i Abdurrahman 
Paşa Vakfı”na ait 13 Receb 1166 tarihli vakfi-
ye zeyli. 

Hazireden genel bir görünüm

BOA, C. EV 457/23118
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Bu vakfiye zeyli, Mustafa Paşa’nın İstan-
bul Hocapaşa’daki dükkânlarını Sofya’da yap-
tırdığı cami ve çeşmesi ile Sultan Bayezid Ca-
mii yanında bulunan dârulhadis için vakfetti-
ğini bildirmektedir.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
739 Nolu defterin 10. sayfa 5.sırasında kayıtlı 
İstanbul’da “Mustafa Paşa ibni Abdurrahman 
Paşa Vakfı”na ait sonu eksik olan vakfiye zeyli.

Bu vakfiye zeyli, Mustafa Paşa’nın 
İstanbul’da vakfettiği bazı emlâkinden bahset-
mekte olup son kısmı noksandır.

Şeyhülislam Ebülhayr Ahmed Efendi, Şeyh 
Murad Tekkesi’ne birçok zengin akarlar vakfet-
miş, bunları vakfiyesinde bildirmiştir. Tekkeye 
vakfedilen mülkler, Defterhâne-i Amire veya 
muhasebe kayıtlarına geçmemesi veya yanlış 
geçmesi sebebiyle zaman zaman ihtilaflar çık-
mıştır. Eğriboz ve İstanbul’da çıkan bu ihtilaf-
lar yapılan tahkikatla neticelendirilmiştir.52 

Vakfın Vazifelileri

Vakfın ilk mütevellisi, Anadolu Kazaskeri 
Çankırılı Damat Mustafa Efendi (v. 1096/1684), 
daha sonra oğlu Şeyhülislâm Damad-zâde Ebül-
hayr Ahmed Efendi’dir. Ebülhayr Ahmed Efendi, 
(v. 1155/1742) Şeyh Murat Efendi Dergâhı’na 
akar vakfedip vakfiyesini tanzim etmiştir53. 
Daha sonra Ahmed Efendi’nin kethüdası Kadı 
Mustafa Efendi mütevelli olmuştur. Sonra sı-
rasıyla Hafız Abdullah,  Mehmet Murat Efen-
di, Ebülhayr Ahmed Efendi’nin oğlu Mehmed 
Arif Efendi, Saliha Hatun, Abdurrahman Efen-
di mütevelli olmuştur. 1272 / 1855 yılında Sey-
yid Mehmed Said mütevelli kaymakamlığı gö-
revinde bulunmuş ve Ebülhayr Ahmet Efendi 
Vakfı, Harameyn Evkafı’na ilhak olmuştur54.

Tekkenin camiinde Hafız İshak Efendi, 
Mehmed Halife, Abdulkerim İbn-i Mustafa 
Efendi,  Abdulkerim Halife, Mehmed bin Ali 
gibi zevât, imam, hatib ve müezzin olarak gö-
rev yapmıştır.55

Tekkede müderrislik yapanlardan bazıla-
rı şunlardır: Hasan Efendi, Mehmed Abdullah 
Efendi, Şeyh Hafız Mehmed Emin, Şeyh Arif 
Abdullah Efendi, Derviş Arif Abdullah ve Sey-

yid Ali’dir.

Kâtiplik vazifesi yapanlara gelince vesika-
larda Mustafa bin Mehmed ile Abdullah bin 
Ahmed’e rastlamaktayız56.

Vakıf vazifelisi olarak ayrıca türbedar, câbi, 
miftahdâr ve buhurîlik vazifesi yapanlar da 
vardır. 

Hazîresi

Tekkenin üç bölüm halindeki hazîresi şu 
anda mevcuttur. Hazîrede sağlam mezar taşı 
olarak 82 taş vardır. Ayrıca Belhîler, Melâmî 
olduklarından onların bulunduğu kısımda 
mezar taşı yoktur. Fakat tekkenin son şeyhi 
Abdullah-ı Belhî’nin 1923’te vefat ettiği bilin-
mektedir. Mezar taşlarının tarihleri, 1062/1652-
1322/1904 yılları arasında olup ilk mezar taşı, 
Yeniçeri ağalarından Ser-zağar Abdülkerim 
Ağa (v. Rabîulâhir 1062/1652)’ya aittir. Bu tarih 
tekkenin medrese olarak yapıldığı tarihe açık-
lık getirmesi açısından önemlidir. En yakın 
tarihli mezar taşı ise Şeyh Nuri Efendi (Sene 
1322/1904)’ye aittir.

Şeyh Muhammed Murad-ı Buhârî Tekkesi 
Hazîresi’nde Bulunan Mezar Taşları:

Hazirede bulunan 82 mezar taşından 71 tanesinde hem 
isim hem de vefat tarihi tespit edilmiş olup, geriye kalan 11 
tanesi kısmî kırıklardan ve deformasyondan tam olarak oku-
namamıştır. Bunların 7 tanesinde sadece isim tespiti yapılır-
ken, 4 tanesinde ne isim ne de vefat tarihi tespit edilememiş-
tir. Mezar taşları aşağıda vefat tarihine göre sıralanmıştır, ve-
fat tarihi belirlenemeyen 7 tane de sonuna eklenmiştir.

Yeniçeri ağalarından Ser-zağar Abdülkerim Ağa (Sene:	
Rabîulahir	1062)

Fethi Kadın  (Sene	1135/1722)
Rumeli Kazaskeri Damad- zâde Ahmed Efendi (Sene	

1154/1742)

Hazirenin mescid önündeki 
kısmı (restorasyon sonrası)
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Zübeyde Hanım (Sene	1155/1742)
Resim 23: Zübeyde Hanım
Molla Mehmed Hamid (Sene:	1159/1746)
İzzî Efendi (Sene	1168/1754)
Mehmed Edib (Sene:	1172/1758)
Şeyh Ali (Sene	1173/1759)
Şeyh Mustafa (1176/1762) (?)
İstanbul kadısı Damad- zâde Mehmed Murad 

Efendi’nin kızı Rahime Hanım (Sene	1176/1762)
Damad- zâde Mehmed Said Molla (Sene:	

1178/1764)
Molla Muhib Efendi (Sene	1178	/	1764)  
Refî Efendi (Sene 1180/1766)
Hatice Hanım (Sene: 1182/1768)
Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi (Sene 

1182/1768)
Resim 24: Şeyhülislam Veliyyüddin 

Efendi’nin kabri
Molla Nefise Tûtî (Sene: 1183/1769) 
Şeyh Ali Efendi’nin oğlu Molla Mehmed Efendi (Sene 

1183/1769)
Arap- zâde Muhammed Sadık Efendi’nin kızı Ayşe Hanım 

(Sene 1184/1770)
Molla Akif Mehmed (Sene 1188/1774)
Murad Molla Efendi-zâde Minkarî Efendi (Sene: 1189/1775-

1776)
Ahmed Ağa (Sene 1191/1777)
Şeyhülislam Damad- zâde Feyzullah Efendi’nin hanımı 

Hafize Hatun (Sene 1191/1777)
Şeyh-i Ali’nin oğlu Şeyh Yahya Efendi (Sene 1192/1778)
İzzet Süleyman Efendi’nin Oğlu Mehmed Necib Efendi 

(Sene 1192/1778)
Emine Hanım (Sene: 1194/1780)
Damad- zâde Feyzullah Efendi’nin küçük oğlu Molla Mu-

hammed Tahir Efendi (Sene 1198/1783)
Dâmad-zâde Müderris Seyyid Hasan Efendi’nin kızı Şerife 

Necibe Hanım (Sene: 1206/1791)
Murad Efendi hazretlerinin hanımı Hayati Kadın (Sene 

Muharrem 1208/ Eylül 1793) 
Esma Hanım (Sene: Safer 1208/Ekim 1793)
Şeyh el-Hâc Muhammed Efendi (Sene Rabîulevvel 1208/

Kasım 1793)
Nurfer Hatun (Sene 1208/1793)
Molla Ayşe (Sene: 17 Cemâziyelâhir 1210/29 Aralık 1795)
Habibe Hatun (Sene: 1217/1802)
Rumeli Kazaskerlerinden Veliyyüddin Efendi-zâde Meh-

med Emin Efendi (23 Şaban 1220/16 Kasım1805)
Kurrâ-zâde Hâfız İsmail Efendi (Sene 1227/1812)
Reisülkurrâ Şeyh Feyzullah Efendi’nin annesi Nimetullah 

Hanım (Sene 16 Zilkâde 1231/8 Ocak 1816)
Şeyh Hüseyin el-Hisârî (Sene 1236/1820)
Halil Efendi (Sene 1241/1827)
Anadolu Kazaskerlerinden Seyyid Mehmed Emin 

Efendi’nin oğlu Seyyid Şükrü Mustafa Efendi (Sene: 29 Receb 
1245/24 Ocak 1830)

Hattat Mahmud Celaleddin Efendi (Sene: 1245/1830)
Dergâh-ı muallâ Kapıcıbaşılarından Abdurrahman Bey 

(Sene: Zilhicce 1247/Mayıs 1832)
Aselî-zâde Eş-şeyh Muhammed Sa‘di Efendi (Sene 11 Zil-

hicce 1248 Salı/1 Mayıs 1833)
Şehid Mümtaz Kalfa (Sene 15 Rabîulevvel 1250/22 Tem-

muz 1834)
Şeyh Murad Tekkesi görevlisi ve Çarşambapazarı’ndaki 

Beyceğiz Mahallesi İmamı Hafız Halil Efendi (Sene 25 
Cemâziyelevvel 1252/7 Eylül 1836)

Kolcu Musa Ağa’nın kızı Bâiye Emine Hanım (Sene: 10 
Şevval 1252/10 Ocak 1837)

Anadolu Kazaskerlerinden Fetva emini Seyyid Muham-
med Gedûsî Efendi (27 Ramazan 1253/ 25 Aralık 1837)

Seyyid Mehmed Kudretullah Efendi (Sene: 16 Zilhicce 
1256/8 Şubat 1841)

Şeyh Muhammed Esad Efendi (Sene: 13 Muharrem 12
Molla Sa‘dullah (Sene: 1260 sonrası (?))
Şeyh Esad Efendi’nin torunu Mühendishane-i Berrî-i 

Hümâyun Hattatı Sa‘dullah Efendi (Sene 1261/1845)
Anadoluhisarı eşrafından İzzî Süleyman Efendi’nin torunu 

Seyyid Mehmed Said Efendi (Sene 1261/1845)
Divan-ı Hümayun vazifelilerinden Seyyid Abdullah Naim 

Efendi’nin oğlu Muhammed Celaleddin Efendi (Sene 21 Şaban 
1261/25 Ağustos 1845)

Şeyh Feyzullah Efendi’nin kızı ve Abdullah Naim 
Efendi’nin hanımı Şerife Hamdiye Hanım (Sene 12 
Cemâziyelâhir 1269/23 Mart 1853)

Şerife Hatice Hanım (Sene: 7 Zilkade 1269/12 Ağustos 1853)
Miralay Osman Bey (Sene: 1270/1853)
Hafız Feyzullah Efendi’nin hanımı Şerife Zâhide Hanım 

(Sene: Şevval 1272/ 5 Temmuz 1856) 
Şeyh Hâfız Feyzullah Efendi’nin kızı Şerife Şihâbe Hanım 

(Sene: 12 Receb 1273/8 Mart 1857)
Şûrâ-yı Askerî Tahrirât Odası vazifelilerinden Necib 

Efendi-zâde Hasan Tahsin Efendi’nin oğlu Mehmed Halim 
Efendi (Sene: 3 Rabîulevvel 1276/30 Eylül 1859) 

Muhyiddin Efendi (Sene 1276/1859)
Mühendishane-i Berrî-i Hümâyun hâfız-ı kütübü/kütüb-

hanecisi Şeyh Esad Efendi-zâde Fethi Efendi (Sene 1277/1860)
Reisü’l-kurrâ Hâfız Feyzullah Efendi’nin oğlu Seyyid Meh-

med Lütfullah Efendi (Sene: 15 Rabîulevvel 1283/28 Temmuz 1866)
Mesnevihan ve Reisülkurrâ Şeyh Feyzullah Efendi (Sene 25 

Cemâziyelevvel 1283/5 Ekim 1866)
Hacı Muhammed Dede (Sene: 7 Rabîulevvel 1304 Cuma /4 

Aralık 1886)
Kasımpaşa Küçük Piyâle Zâviyesi Şeyhi Arif Efendi kızı 

Fâtıma Latife Hanım (Sene: 26 Safer 1306/1 Kasım 1888)
Seyyid Bekir Reşad (Sene 20 Rabîulevvel 1307/14 Kasım 1889)
Kasımpaşa’da Küçükpiyâle Tekkesi Nakşî Şeyhi ve Soğuk-

çeşme Askerî Rüşdiyesi Arapça hocası Bayburtlu Mehmed Arif 
Efendi (Sene: 26 Cemâziyelevvel 1307/18 Ocak 1890)

Afîfe Hanım (Sene: 10 Ramazan 1308 / 19 Nisan 1891)
Bekir oğlu Ahmed Remzi Bey (Sene: 1309 / 1891)
Mustafa Câmi Efendi (Sene: 24 Zilhicce 1309 Salı sabahı/20 

Temmuz 1892)

Resim 26: Şeyh Muhammed 
Esad Efendi

Resim 25: Reisülkurrâ Şeyh Fey-
zullah Efendi’nin annesi Nimetul-
lah Hanım

Resim 27: Kasımpaşa Küçük 
Piyâle Zâviyesi Şeyhi Arif Efendi 
kızı Fâtıma Latife Hanım

Resim 28: Doğum sonrası ö-28: Doğum sonrası ö-: Doğum sonrası ö-
len Fatıma Lütfiye Hanım
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Bâb-ı seraskerî Birinci Şube Topçu Dairesi Jurnal Kalemi 
vazifelilerinden Muhammed Cârullah Efendi (Sene 17 Ramazan 
1312/14 Mart 1895)

Doğum sonrası ölen Fatıma Lütfiye Hanım (Sene 5 Zilhicce 
1315 Salı /27 Nisan 1898)

Hatice Arife Hanım (Sene 17 Rabîulâhir 1316/ 4 Eylül 1898)
Miralay Cemal Bey (Sene 1316/1898)
Şeyh Nuri Efendi (Sene 1322/1904)
Damad-zâde Feyzullah Efendi’nin hanımı...
Feshaneli Ramiz Efendi’nin hanımı Saadet Hanım
Kâdirî şeyhlerinden Çadırcı Hüseyin Efendi
Resim 29: Kâdirî şeyhlerinden Çadırcı Hüseyin Efendi (top-

rak altında kaldığı için vefat tarihi okunamamıştır.)
Seyyid Mehmed Ağa
Sun‘ullah Efendi
Şeyh Mehmed Efendi’nin kızı ve Şeyh Hüseyin Efendi’nin 

hanımı...
Şeyh Mustafa Efendi

Sonuç

Şeyh Seyyid Muhammed Murad-ı Buhârî Haz-
retlerinin hayatında ilim ve irşat faaliyetleri ile hac 
önemli bir yer tutar. Azim ve sabır konusunda ör-
nek alınacak bir şahsiyet olan Şeyh Murad Efen-
di, gönüllerde taht kurmuştur. Devlet erkânı baş-
ta olmak üzere ilim ve tasavvuf erbabı ona yoğun 
ilgi göstermiştir. Rasûlullah Efendimiz’in soyun-
dan gelen bu zâta halk büyük muhabbet beslemiş, 
cenaze namazı bu muhabbetin tezâhürü olmuştur. 
Şeyh Murad-ı Buhârî’nin gönüllere etkisi, sevenle-
ri bulunduğu müddetçe devam edecektir. 
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Talha UĞURLUEL

Bir Mekan Üç Zaman
Üç Şahıs

1976 yılında Manisa Demirci’de doğdu.1997 yılında Manisa 
Celal Bayar Üniversitesini bitirdi. 8 yıl özel radyolarda tarih 
programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 

birçok makalesi olup,  Çanakkale hakkında iki, Edirne 
hakkında da bir adet kitabı bulunmaktadır.

Halen tarih editörlüğü yapan Uğurluel, yerli guruplar 
ile Türkiye’nin birçok yerine Kültür Gezileri düzenlemekte, 

kurum ve derneklerin eğitim programları dahilinde tarih 
seminerleri vermektedir
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1 İstanbul Ansiklopedisi, 
Kült. Bak. Ve Tarih Vak-
fı Yay. C.8 İstanbul 1995, 
s.374

İstanbul’da öyle mekanlar vardır ki, kulak 
verildiğinde size farklı zamanlardan, nice ola-
yı, çeşit çeşit insanı bir çırpıda anlatıverir. Bu 
mekanların yoğun olarak toplandığı yerler-
den biri de şüphesiz Eyüp Semti’dir. Dünya 
tarihi ile eşdeğer bir geçmişi olan İstanbul’da, 
kolonilerden, Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya 
kimler gelmiş, konaklamış ve geçip gitmiştir 
bu diyarlardan. Kimileri hiç bir iz bırakmadan 
çekip gitmiş, bazıları iz bırakmış, bazıları da 
sadece iz bırakmamış kendisini de bırakmış-
tır bu topraklara. Bizlerde bırakılan izlerden 
yola çıkarak sizinle bu yazıda Eyüp Semtinde 
bir köşe başını inceleyeceğiz. Hemen hergün 
önünden binlerce insanın geçtiği bir sokak kö-
şesi. Ama nice olaya şahit, tarihin durup kulak 
kesileceği şahsiyetleri ağırlamış ve hala ağırla-
maya devam eden bir köşe. 

Yazımıza konu olan bu yer Kalenderhane 
Caddesi üzerinde bulunmakta olup, Cafer Pa-
şa Medresesi tarafından gelindiğinde sağ ta-
rafta kalmaktadır. İnceleyeceğimiz zaman di-
limi mekanın son dört yüz yılını kapsamakta-
dır. Özellikle böyle bir mekan ve bu mekanla 
ilgili olayları işlememizin sebebi, küçücük bir 
toprak parçasının bile birbirinden bağımsız ni-
ce insanın farklı kullanım alanlarına sahne ola-
bilmesi ve zamanının nabzını tutan ve siyaset 
dönemlerinde dünyayı etkileyen nice şahsın 
aynı mekanda bulunuyor olabilmesi keyfiye-
tidir. 

Eğer yıllardır Eyüp’te yaşayan bir kişiye 
bu mekan gösterilse ve üzerindeki yapılar ile 
ne olduğu sorulsa, Eyüp Sultan Cami’ne sa-

bah namazına yetişemeyen yada yer bulama-
yan kişilerin sığındığı küçük bir mescid oldu-
ğunu söyleyecektir size. Eğer azıcık daha iyi 
biliyorsa Saçlı Abdülkadir Mescidi deyivere-
cektir. Aslında bu bilgilerin tamamı yanlıştır. 
Çünkü ne bugün mescid olarak kullanılan kı-
sım  mescid olarak yapılmıştır nede Saçlı Ab-
dülkadir Efendi’nin bu yapı ile bir ilgisi vardır. 

Eğer Kalenderhane Caddesi üzerinde du-
rur ve bu köşebaşına uzaktan bakarsanız, kü-
çük kubbeli bu yapının hemen sağında iki kat-
lı, çatısız, üst kat pencereleri sivri kemerli, alt 
kat pencereleri ise köşeli dikdörtgen bir ya-
pı dikkatinizi çekecektir. Yoldan geçenlerin 
sadece bir bahçe duvarı gibi algıladığı, me-
kanın bu en eski yapısı aslında Saçlı Abdül-
kadir Efendi tarafından, 1537 tarihinde vefat 
eden babası Sivasi Tekkesi Şeyhi Abdürrahim 
Efendi’nin kabri üzerine yaptırdığı bir mes-
ciddir.1  Yapının bugün ayakta kalabilmiş ön 
cephesine bakıldığında her iki katının da fark-

Saçlı Abdülkadir Efendi Mes-
cidi : Saçlı Abdülkadir Efendi 
tarafından, 1537 tarihinde ve-
fat eden babası Sivasi Tekkesi 
Şeyhi Abdürrahim Efendi’nin 
kabri üzerine yaptırdığı bir 
mescid.

Hoca Sadeddin Efendi Dar’ül 
Kurrası ve Cami içinden gö-
rünümü.
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2  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Tarihi, C.III, Anka-
ra 1977, s.457

3  Şerafettin Turan, Hoca Sa-
adettin Efendi Maddesi, İs-
lam Ansiklopedisi, C.18, İs-
tanbul 1998, s.196

4  Refik Turan, 6.Eyüp Sultan 
Sempozyumu, “16.yy da 
Bir Türk Atabeyi Hoca sa-
deddin Efendi”, Eyüp Beld. 
İstanbul 2003, s.7-71

lı amaçlar için kullanıldığı pencere biçimlerin-
den de anlaşılmaktadır. Dikdörtgen pencere-
lerin kullanıldığı alt kat kabir odası olarak kul-
lanılırken, üst kat mescid ve eğitim alanı ola-
rak hizmet vermiştir. Osmanlı Tarihi’nin ge-
neline bakıldığında hayır ve eğitim kurumla-
rının içinde yada bahçesinde yatmak çok bü-
yük bir önem arz etmektedir. Bugün Şeyhü-
lislam Ebussuud Hz.’den Zeyrek’te yaptırdı-
ğı eserinin bahçesinde yatan Zenbilli’ye, So-
kullu Mehmet Paşa’dan, Kaptanı Derya Hasan 
Hüsnü Paşa’ya kadar birçok kişi anıtsal ya-
da mütevazi, muhakkak bir hayrın yakınında 
medfun olmak istemişlerdir. Saçlı Abdülka-
dir Efendi’nin yaptırdığı bu çift katlı, altı tür-
be, üstü mescid formlu yapılara örnekte yine 
bir hayli vardır. Bunlardan biri, Kalenderhane 
Caddesinin ana yolla birleştiği yerin karşısın-
da bulunan Kızılmescid’in hemen arkasında 
bulunan Ramazanağa Sıbyan Mektebi’dir. Bü-
yük bir merdivenle üst kata çıkılan yapının alt 
katı kabir odası olarak kullanılırken üst katın-
da sıbyan eğitimi verilmekte idi. 

Saçlı Abdülkadir Efendi’nin bu fevkâni 
mescidi’nin alt katında bugün üç adet ka-
bir bulunmaktadır. İlki babası Abdürrahim 
Efendi’ye, hemen yanındaki ikincisi kendisi-
ne, bir diğeri de halifesine aittir. 

Yapının örtü sistemi ve ara katı, 1957 tari-
hinde çökme tehlikesine karşı her nedense ta-
mir edilmek yerine yıktırılmıştır. Yıktırılma-
sından önce alt katta harap bir vaziyette san-
dukaları görülebilirken, bugün bu kabirlerin 
sadece kaide kısımları mevcuttur. Günümüz-
de bu mekan yanda mescid olarak kullanılan 
yapının abdesthanesi olarak kullanıldığı için 
yapının tarihte işlediği misyon ve bu kabirler-
le burada oluşması gereken manevi atmosfer 
ne yazıkki kaybedilmiştir.  

Uzun saçlarından dolayı Saçlı Abdülkadir 
Efendi olarak adlandırılan bu zat, Kanuni Sul-
tan Süleyman Döneminin Şeyhülislamların-
dan olup, 1594 (şevval 1002) de vefat etmiş ve 
buraya defnedilmiştir. 

Gelelim bugün Saçlı Abdülkadir Mescidi 
olarak adlandırılan kubbeli yapıya. Aslında 

bu mekan bir Dar’ül Kurra’dır ve ünlü tarihçi 
ve Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi tarafın-
dan yaptırılmıştır. 

Aslında bu zat, Osmanlı Tarihi’nin en il-
ginç simalarından biridir. Yavuz Sultan 
Selim’in İran Seferi sonrasında bu coğrafya-
dan getirttiği alimlerden biri olan Hâfız Meh-
met Efendi’nin torunu, Yavuz’un ünlü danış-
manı Hasan Can’ın oğludur.2 Kanuni Sultan 
Süleyman döneminin İstanbul’unda dünyaya 
gelmiş olup, saraya olan yakınlığı dolayısı ile 
ileri derecede bir eğitim almış ve hızla yüksel-
miştir. Devrin en ünlü hocalarından ders al-
mış ve kısa sürede ders verebilecek bir duru-
ma gelmiştir. İlk olarak İstanbul’da Murat Pa-
şa Medresesi’nde müderrisliğe başlamış, ar-
dından Bursa Yıldırım Bayezid Medresesi’ne 
gönderilmiştir. Derken Osmanlı’daki en bü-
yük ilim mertebesi olan Sahn Müderrisliğine 
terfi edecektir.3  Fakat Hoca Sadeddin’in saray 
ile çok daha içli dışlı hale gelmesine sebep olan 
ve O’nu söz sahibi yapacak şey 3. Murat’a la-
lalık yapması ile başlayacaktır. Gerçekten de 
bir süre sonra 2. Selim vefat edecek ve 3.Mu-
rat kendisini Osmanlı tahtında bulacaktır. Ba-
bası Hasan Can’ın Yavuz Sultan Selim’in ve-
fatı ile devlet ile ilişkisini kesmesinden sonra 
Hoca Sadeddin Efendi ilk kez saraya bu kadar 
yakın bir hale gelmiştir. Artık Şeyhülislam ile 
yakın bir rütbede bulunan Hace-i Sultani ün-
vanına sahipti. Onun ömrünün büyük bir kıs-
mı bu makamda geçecek, bu zaman dilimin-
de 3.Murat’a bir nevi danışmanlık yapacaktır. 
Padişahın çok iltifatına mazhar olmuş bir kişi 
olarak, tayin ve terfilerde, yola konulacak iş-
lerde muhakkak görüşü alınırdı.4 

3.Mehmet döneminde de bu saygı ve iltifat 
devam etmiş, hatta 1598 de padişah tarafından 
Şeyhülislamlık makamına getirilmiştir. Bir yıl-
dan biraz fazla kaldığı bu makamda iken ve-
fat edecek ve zamanında yaptırdığı buradaki 
Dar’ül Kurra’sının yanı başına defnedilecektir. 

Hoca Sadeddin Efendi’nin Osmanlı tarihi-
ne en büyük katkısı hazırlamış olduğu Taccüt 
Tevarih adlı tarih kitabı ve Sultan 1.Selim’in 
hatıraları ile geçen Selimname adlı eseridir. 
Babası Hasan Can’ın Yavuz Selim’e olan ya-
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kınlığı dolayısı ile babasından öğrendiklerini 
kağıda aktaracak ve o döneme ait nice detayın 
bugünlere taşınmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
bu yakınlık Kanuni, 2.Selim, 3.Murat ve 3.Meh-
met dönemlerinde de devam ettiği için döne-
min saray ve siyasetinde birçok konuya vukufi-
yeti ile zamanı anlamamızı sağlayacaktır. 

Bu büyük alim, sadece ilim halkasında kal-
mamış, dünya siyasetini de iyi bilen ve bu ko-
nuda rey hakkını kullanmaktan çekinmeyen 
bir faaliyet içinde olmuştur. Zamanın İngiliz 
Büyükelçileri, Kraliçelerinin arzularını saraya 
iletmede en etkili sima olarak O’nu görmele-
rinden, Avrupa’ya açılacak bir seferde ortaya 
koyduğu tavırla, büyük bir seferin gerçekleş-
mesinde belirleyici rol oynamaya kadar, çok 
yönlülüğünü hep ortaya koymuştur.5 

Özellikle 3.Mehmet’in de iştirak ettiği Eğ-
ri Seferi sırasında gerçekleşen Hacova Meydan 
Muharebesi’ndeki tavrı, Osmanlı Tarihi’nde 
silinmez izler bırakmıştır. Bir kere uzun yıl-
lardır padişahlar sefere çıkmıyorlardı. Hem 
dış güçler, hem asker, hemde halkın gözünde 
bir padişahın sefere çıkması büyük önem ar-
zediyordu. Hoca Sadeddin Efendi bu olmazı 
başarmış, padişahı yıllar sonra sefere çıkma-
ya ikna etmiştir. Ama O’nu Osmanlı tarihin-
de en ön plana çıkaran hadise Haçova Mey-
dan Muharebesi’nde meydana gelecektir. 
Büyük bir bozgun yaşamakta olan Osmanlı 
Ordusu’nun perişaniyeti karşısında padişahın 
yanına gelenlerin O’nu koruma adına çekilme-
si noktasındaki arzuları karşısında durmuş ve 
bunu engellemiştir. Padişah ricata başlayan or-
du karşısında Hoca Sadeddin Efendi’ye ahvali 
ve ne yapılması gerektiğini soracak, O, büyük 
bir metanetle, savaş hali olduğunu, bu tip şey-
lerin olabileceğini, bir padişaha yakışanın ye-
rinde bikarar durmak olduğunu ifade etmiş-
lerdir. Ayrıca bu güne kadar hiçbir Osmanlı 
Padişahı’nın savaştan ricat etmediğini de ekle-
mişlerdir. Hatta hem padişaha hemde orduya 
güven kazandırma adına, yanlarında getirttik-
leri Peygamber Efendimiz’e (SAS) ait Hırkay-ı 
Saadet’i teberrüken padişahın omuzlarına al-
masını istemiştir.6 Gerçekten de Hırkay-ı Sa-
adet padişahın omzuna konulduğunda bu 

manzarayı gören 
iki binin üzerin-
deki aşçı ve ya-
mak bu manzara 
karşısında etki-
lenecek ve elleri-
ne ne geçirdiler-
se, kazma, kürek, 
kepçe dalacaklar-
dır savaşın içine. 
Derken dağılan 
ordu da toparla-
nacak ve Haçova 
bu şekilde kazanılacaktır.7 

Bugün, Hoca Sadeddin Efendi ve aile efra-
dının medfun bulundukları yer, Saçlı Abdül-
kadir Efendi’nin yaptırdığı mescidli türbenin 
hemen yanıdır. Saçlı Abdülkadir Mescidi ola-
rak adlandırılan kısım ise aslında Hoca Saded-
din Efendi’nin yaptırdığı Dar’ül Kurra’dır. Ka-
re planlı kubbeli bu yapı, iki katlı olup yola ba-
kan taraftan ziyade arkadan revaklı bir giri-
şe sahiptir. Kesme taştan yapılmış olan bu ya-
pının kubbe kasnağında sekiz, altta ise dokuz 
penceresi bulunmaktadır. İçeride kıbleye ba-
kan bir pencere sonradan mihrap haline geti-
rilmştir. 

Burada Hoca Sadeddin Efendi’nin meza-
rından da söz etmeliyiz. Çünkü İstanbul’da 
görülebilecek en büyük mezartaşlarından bi-
ri ona aittir. Bu devasa baş ve ayak şahidesin-

Saçlı Apdulkadir Cami-
i haziresi
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de herhangi bir yazı, şekil yada tarih yoktur. 
Beş oğlu olup, hepsinin kabirleri de buradadır. 
Bunlar; Müderris Mesud Efendi (vefat 1595), 
Şeyhülislam Şerif Mehmet Çelebi Efendi (ve-
fat 1615), Kazasker Abdülaziz Efendi (vefat 
1617), Kazasker Salih Efendi (1622), Şeyhülis-
lam Mehmet Esad Efendi (1625)8

Bu Dar’ül Kurra binası bir ara Hoca Saded-
din Efendi’nin oğlu Şeyhülislam Esad Meh-
met Efendi tarafından Kastamonili Şeyh Şa-
ban Efendi’ye tekke olarak verilmiştir. Bu ne-
denle yapının etrafındaki hazirede Şabani tari-
katına mensup kişilerde medfundur. Nitekim 
Kastamonu’da yatmakta olan Şeyh Şaban-ı Ve-
li Hz. nin talebelerinden Şaban Hz. bahsetmiş 
olduğumuz abdesthanenin bahçeye bakan kıs-
mında, kıble duvarı önündeki lahitli kabrinde 
yatmaktadır. Tekke’nin son postnişinlerinden 
Hasip Efendi burada her Salı Rufai, her cuma-
da Halveti ayini tertip etmekteydi.

Sıra geldi, bu küçük mekanımızın üçün-
cü zamanı ve üçüncü şahsına. Devir Os-
manlı üzerinde yığınla entrikanın çevrildi-
ği bir dönemdir. Osmanlı’nın başında Sul-
tan 2.Abdülhamid Han vardır. Yabancı güç-
ler, Osmanlı’ya ait ortadoğu topraklarını bir 
takım politikalarla koparmaya çalışmakta-
dırlar. Yeri gelip Osmanlı’yı ırkcılıkla suçla-
makta, yeri gelip bu toprakların ileri gelenle-
rine vaadlerde bulunmaktadırlar. 2.Abdülha-

mid ise bu dönemde, bu coğrafyaların ileri ge-
lenleri ile yoğun bir diplomasi faaliyeti güde-
rek onlara, Osmanlı’nın amacını gayesini an-
latmayı hedeflemektedir. Böylece onları ya-
bancıların menfi tesirlerinden uzak tutmayı 
amaçlamaktadır. İşte bu amaçla irtibat kuru-
lan Hindistan’dan Afganistan’a, Arabistan’dan 
Mısır’a nice alim içinde söz konusu ettiğimiz 
zatın özel bir yeri vardır. Kendisi Halep’li olan 
Ebul Hüda, zeki büyük bir alim olup daha 
22 yaşında iken Reis’ül Ulema Mustafa İzzet 
Efendi tarafından Halep Meclis-i idare azalı-
ğına atanmıştır. O günlerde Halep Valisi olan 
Osman Bey bu zatı Sultan 2.Abdülhamid’e tav-
siye etmiştir. Padişah bu genç Rıfai Şeyhi ile 
görüşmüş ve son derece memnun olarak ken-
disine bir takım vazifeler vermiştir. Beşiktaş’ta 
kendisine bir ev tutulan Ebul Hüda’dan iste-
nenler, Avrupa ülkelerinde islamiyet ve halife-
lik üzerine yazılan yazı, sarfedilen sözlere kar-
şı müdafaada bulunmasıdır. Ama asıl vazife-
si başkadır. İslam dünyasındaki alimler ve ön-
de gelen kişilerle ilgilenmek, O’nları İstanbul’a 
davet ederek Osmanlı’nın misyonunu anla-
tarak, yabancıların yaymaya çalıştığı men-
fi etkileri kırmaktır. Döneminde, Cemaleddin 
Afgani’nin İstanbul’a gelişi dahil bir çok hiz-
mette bulunmuştur.9 

Şubat 1909 da vefat eden Ebul Hüda’ya 
muazzam bir cenaze töreni düzenlenecektir. 
Osmanlı ile Arap dünyası arasında bir köprü 
olan Ebül Hüda, Saçlı Abdülkadir Mescidi ala-
nında, Hoca Sadeddin Efendi’nin kabrinin de 
bulunduğu hazireyede, giriş kapısının önün-
deki yolun yanına defnedilecektir. Bugün kab-
ri, yer seviyesinin betonla yükseltilmesi do-
layısı ile bu betonun altında kalmıştır. Meh-
met Nermi Haskan, Eyüp Tarihi adlı kitabın-
da Ebul Hüda’nın kabrinin kütüphane yapısı 
içinde olduğunu söylemektedir. Ancak bunu 
söylerken de 1990 yılında yaptığı araştırma-
da yıkıntıların arasında kırık bir mermer lev-
hanın küçük bir kısmını bulduğunu ama bu-
rada bir isime rastlayamadığını da ifade et-
mektedir.10  Ancak yaptığımız araştırmalarda 
Ebul Hüda’nın akrabalarının da ifadeleri ile 
asıl kabrin kütüphane içinde değil, bu yol ke-
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narında olan yer olduğu görülmüştür. Cami-
nin 2002-2010 yılları arasında imamlığını ya-
pan ve şuan emekliye ayrılmış olan Mustafa 
Ağırman Hocaefendi, Ebul Hüda’nın soyun-
dan kişilerin sıklıkla buraya geldiklerini, özel-
likle Fransa’da Sorbon Üniversitesinde araş-
tırma görevlisi olan torununun ziyaretlerinde 
dedesinin kabrinin burası olduğunu ifade etti-
ğini bildirmektedir. 

Yine Mustafa Ağırman Hocaefendi’nin gi-
rişimleri ile 2004-2005 yıllarında Ebul Hüda 
Hz.nin yaptırdığı ve sonradan yıkılan kütüp-
hanenin enkazı kaldırılacak, beş kamyon mo-
loz atılması sonrası kütüphane içinde bulunan 
kabirlere ve bu kabirlere ait üç baş şahidesi-
ne ulaşılacaktır. Ardından Vakıflar ve Anıtları 
Müdürlüğü onayı ile buraya iki kubbeli türbe 
ve kütüphane yapısı yeniden inşa edilecektir. 

Eyüp ve civarını çok seven Ebul Hüda, 1895 
senesinde burada Hoca Sadeddin Efendi’nin 
Dar’ül Kurrası’na bitişik bir kütüphane yaptır-
mıştır. Kütüphane içeriden camiye bir kapı ile 
açılmaktadır. Kütüphanenin Ebul Hüdanın da 
adının geçtiği kitabesi caminin içinde, kütüp-
haneye açılan bu kapısı üzerindedir.  

Kitabede şöyle yazmaktadır: 

“Kütüphane-i saadet-i rıfai

Sudur-ı azamdan ve sadat-ı kiramdan Sayyadi-
Zade semahatlû siyadetlû, Seyyid Muhammed 
Ebûl Hüdâ Hazretleri tarafından vakf ve inşa olun-
muştur. 1313 (1895)”

Kütüphanenin buraya yapılış sebebi bu 
külliyenin bir süredir Kadiriler ve Şabani-
lerden sonra Rufailer tarafından kullanılma-
sı ile ilgilidir. Asıl merkezleri Bağdat ve Şam 
olan Rufailerin önemli kollarından biri de 
İstanbul’dadır ve Tekkelerin kapatılacağı 1925 
yılına kadar burası bir Rufai Tekkesi olarak 
hizmet görecektir. Aslında burada asıl tekke 
hizmeti veren yapı, Dar’ül Kurra’nın hazireye 
bakan tarafında, bugün park içinde kalan ta-
rafta bugün varolmayan iki katlı ahşap yapı-
dır. 1930 larda yıkılan bu yapı asıl tekke bina-
sıdır. 

Ebul Hüda Hz. nin soyu Rufailiğin ku-

rucusu Ahmet Rufai Hz.nin torunu Ahmet 
Sayyad’a dayanmaktadır ve bağlı bulundu-
ğu bu makama bir kütüphane ile destek ver-
mek istemiştir. Bugün Rıfai Tekkesi olarak da 
kullanılan bu yapının içindeki üç kabir, Rufai 
Hz.nin soyundan ve Seyyadizadelerden olup 
Ebul Hüdanın da akrabaları olduğu düşünü-
len Seyyid Muhammed Nureddin Beg, Seyyid 
Ahmet Siraceddin Beg ve Seyyide Nuriye Me-
lek Hanım’a aittir. 

Uzun yıllar pejmurde vaziyette kalan kü-
tüphane, Saçlı Abdülkadir Efendi Mescidi ile 
birlikte yıkılmış, geriye sadece kaidesi ve iki 
kabir şahidesi kalmıştır. Geçtiğimiz yıllarda 
cami görevlilerinin de gayretleri ile kütüpha-
ne binası aslına uygun olarak yeniden ayağa 
kaldırılmıştır. 

Bir Rıfai Şeyhi olan Ebul Hüda, Eyüp’e 
yaptırdığı bu eser ile birlikte Halep’ten nice 
alim zatı buraya taşımıştır. Nitekim, kütüpha-
nenin de içinde bulunduğu hazireye bakıldı-
ğında, mezar taşından Halepli olduğunu öğ-
rendiğimiz birçok Rıfai Meşrep zatın burada 
medfun olduğu görülecektir. 

Netice itibari ile İstanbul bir muamma şe-
hirdir. Küçücük bir karesi bile ele alındığın-
da, azıcık bir toprağı bile avuçlandığında nice 
tarihi şahsiyet, olay ve farklı zamanlara ait te-
ferruat ele takılıp kalacaktır. Olması gereken, 
tüm bu zaman dilimlerindeki detayları bil-
mek, buralarda yaşamış, uğraşmış ve yine bu-
ralarda ölüp kalmış zatları araştırmak ve tüm 
bunlardan ders çıkararak yarınlarında ders çı-
karabilmesi için koruyarak geleceğe ulaştıra-
bilmektir. 

Kütüphanenin Ebul Hüdanın 
da adının geçtiği kitabesi
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bus Dünya Basınevi, 2008, 
s. 548.

4  Ateş, s. 702; Ocak, 
Menâkıbnâmeler, s. 27; Şahin, 
“Evliya Menâkıbnâmeleri”, 
s. 549.

İslam Dünyasında Menâkıbnâme Geleneği

İslâm dünyasında, tasavvuf hareketi-
nin ve tarikatların ortaya çıkmasıyla birlik-
te, zâhidlerin, tarikatları kuran şeyhlerin ve-
ya bu şeyhlerin müridlerinin yaşamları deği-
şik şekillerde ve yine değişik amaçlarla sözlü 
veyahut yazılı olarak ifade edilmeye başlan-
mıştır. Bilhassa bu şahsiyetlerin, yakınları ve-
ya müridlerince gösterdiklerine inanılan kera-
metlerinin, özenilen veyahut benimsenmesi is-
tenilen hal ve hareketlerinin ortaya konulduğu 
eserler meydana getirilmiş, bu eserlere genel 
olarak menâkıbnâme adı verilmiştir.

Arapça “nekabe”, isabet etmek, bir şeyden 
bahiste bulunmak  ya da haber vermek kökün-
den türeyen menkabe kelimesi sözlükte, “öğü-
nülecek güzel iş, hareket ve davranış” anlam-
larına  gelmektedir1. Çoğulu menâkıb olan ıs-
tılah, bu anlamıyla ilk defa, III. (IX.) yüzyıl-
dan itibaren yazılmaya başlanan hadis kitap-
larında, Hz. Peygamber’in ashabının faziletle-
rine dair hadisleri ihtiva eden bölümlerin adı 
olarak (Kitâbü’l-Menâkıb) kullanılmaya başlan-
mıştır2. 

Menâkıb kelimesinin ayrıca Ashâb-ı 
Kirâm’ın, Hulefâ-i Râşidîn’in, Ehl-i Beyt’in, 
dört mezheb imamlarının ve bazı önemli dinî/
tarihî şahsiyetlerin hal tercümelerine dair ya-
zılan, yahut herhangi bir kabile veya soyun, 
övülecek işlerinden bahseden, hatta bazı şe-
hirlerin veya önemli tarihî mekânların müm-
taz vasıflarını ifade eden eserlerin adında, ha-
dis kitaplarındaki gibi “fazilet” manasında 
geçtiği görülmektedir3. 

III. (IX.) yüzyıldan sonra tasavvufun İslâm 
dünyasında yaygınlık kazanmasıyla birlik-
te menkıbe kelimesi, sufîlerin hikmetli sözle-
rini ve örnek alınacak hikmetli davranışlarını 
ifade etmek için de kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu kullanım, “sufilerin gösterdikleri harikula-
de olaylar” anlamına gelen kerametleri nakle-
den küçük hikayeler manasına da gelmekte-
dir4. Bu nedenle, keramet kelimesinin çoğulu 
olan kerâmât tabirinin de zaman zaman men-
kabe veya menâkıb yerine kullanıldığı görül-
müştür. Kerâmât-ı Ahi Evran buna en güzel ör-

nektir. Menâkıb adı dışında, “tezkire” (Attâr, 
Tezkiretü’l-Evliya), “reşehat” (Safî, Reşehât-ı 
‘Aynü’l-Hayât), “makâmât” (Makâmât-ı Yûsuf 
Hemedânî), “nefehât” (Abdurrahman Câmî, 
Nefehâtü’l-Üns) ve “vilâyetnâme” (Vilâyetnâme-i 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî) gibi farklı isimler de 
verilmekle birlikte menâkıb niteliği taşıyan 
eserlerin yazılmasına günümüze kadar devam 
edilmiştir. 

Osmanlı döneminde, padişah, sadrazam 
veya ileri gelen devlet ricâlinin hayatlarından, 
kahramanlıklarından, adalet timsali vs. olduk-
larından bahseden; Menâkıb-ı Sultan Süleyman,  
Menâkıb-ı Mahmud Paşa-yı Veli, Menâkıb-ı Tirya-
ki Hasan Paşa, Menâkıb-ı Veziriâzâm Lala Mehmed 
Paşa, Menâkıb-ı Ali Paşa, Menâkıb-ı Murad Paşa 
gibi menâkıb adını taşıyan manzum ve men-
sur eserler yazılmıştır. Yine, Yahşi Fakih’in bi-
linen ilk Osmanlı tarihi olarak kabul edilen ki-
tabı da menâkıbnâme adını taşımaktadır. 

Ayrıca, XVI. yüzyıldan itibaren İran ede-
biyatında, Hazreti Ali, Ehl-i Beyt veya On iki 
İmam hakkında yazılmış olan medhiyeleri ifa-
de etmek için de menâkıbnâme tabiri kullanıl-
mıştır. Ancak bu eserlerin yukarıda anlatılan 
tasavvufî nitelikteki menâkıbnâme türünü ifa-
de etmediği açıktır.

Menakıbname'nin ilk sayfası
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5  Veysel Karanî’nin hayatı 
ve Türk halk kültürü üze-
rindeki etkisi hakkında gü-
zel bir monografi çalışması 
için bk.: Ahmet Yaşar Ocak, 
Sufîlik Geleneğinin Efsânevî 
Öncüsü Veysel Karenî ve 
Üveysîlik, İstanbul: Dergâh 
Yayınları, 1982 (genişletil-
miş 2. Baskı, 2002).

6 Süleymaniye Kütüphane si’n-
deki nüshaların bulundukla-
rı tasnifler şu şekildedir: Ha-
san Hüsnü Paşa, nr. 910; Ha-
cı Mahmud Ef., nr. 4692 (Ya-
zar: Abdullah b. Sâdık, Yazı-
lış Tarihi: 1795); Hacı Mah-
mud Ef., nr. 4694; Es’ad Ef., 
nr. 2423 (Yazar: Süleyman b. 
Ahmed, Yazılış Tarihi: 1118); 
Aşir Ef., nr. 72; Fatih, nr. 6437-
02; Kasidecizâde, nr. 393 (Ya-
zar: Seyyid Hasan b. Seyyid 
Abdülaziz); Beyazıd, nr. 1077 
(Yazar: Kadızâde Ahmed b. 
Halil).

Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-Ensârî

Yukarıda da açık bir şekilde ifade edildiği 
üzere, kendileri için menakıb kitapları kaleme 
şahsiyetler arasında Hz. Peygamber’in ashabı-
nın önemli yer tuttuğu bilinen bir gerçektir. İş-
te bu şahsiyetlerin en önemlilerinden biri de, 
bu önemli toplantının düzenlendiği Eyüpsul-
tan ilçesinin sınırları içinde medfun olan ve il-
çeye adını veren Ebâ Eyyûb el-Ensârî’dir. Ebâ 
Eyyûb el-Ensârî, Türk toplumu nezdinde Vey-
sel Karani ile birlikte belki de en fazla adı bili-
nen şahsiyetlerin başında gelmektedir5. Elbet-
te Emevîler döneminde İstanbul kuşatmasına 
katılması ve yine bu şehirde gömülü olması, 
daha sonraki dönemde de İstanbul’un fethi ile 
özdeşleştirilen manevî boyutu onun bu derece 
saygı görmesinde ve örnek bir şahsiyet olarak 
kabul edilmesinde etkili olmuştur. 

Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin bu derece etkin 
konumu sadece günümüze has bir durum ol-
mayıp, Osmanlı döneminde de bilhassa su-
fi çevreler arasında etkisini hissettirmektey-
di. Pek çok tarikat erbabı tekkelerini onun gö-
mülü bulunduğuna inandıkları bu semtte kur-
muşlardı. İstanbul’un sur dışındaki ilk yerle-
şim alanlarından birisi burasıydı. Fatih döne-
minin sonlarından itibaren pek çok devlet ri-

cali, Hz. Peygamber’e ev sahipliği yaptığı ve 
onun övgüsünü kazandığı bilinen bu şahsiye-
te yakın olmak için buraya gömülmüşlerdi. 

Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin Osmanlı toplu-
mundaki bu önemli konumu ve muteber    şah-
siyeti, halkın değişik kesimlerden insanların 
onun hayatına ilgi duymalarına ve öğrenme-
ya çalışmalarına sebep olmuştur. Hayatına da-
ir farklı dönemlerde, çok sayıda menâkıbnâme 
yazılmış olması bunun en güzel delilidir. Bil-
hassa tasavvuf erbâbı ve camilerde görevli 
imam ve müezzinler vasıtasıyla, bu eserlerde 
yer alan bilgilerin halkın değişik kesimlerine 
ulaştırıldığı ve böylelikle bu önemli sahabeye 
olan sevginin daha da saygın ve güçlü bir hale 
gelmesinin sağlandığı tahmin edilebilir. Haz-
reti Peygamber’e ev sahipliği yapmış olan bu 
büyük insanın hayatını merak edenler öğre-
nim durumlarına göre bazen ana kaynakları, 
bazen de son derece basit bir şekilde kaleme 
alınmış menâkıb türü eserleri okuyarak bilgi 
sahibi olmaya çalışmışlardır.

Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin hayatına dair ya-
zılan menâkıbnâmeler de, farklı kesimlerden 
okuyuculara hitap edecek şekilde, zaman za-
man ağdalı bir Arapça ile yahut da son dere-
ce basit bir Türkçe ile kaleme alınmıştır. Do-
layısıyla, onun hayatı hakkında yazılmış olan 
menâkıbnâmeleri Arapça olanlar ve Türkçe 
olanlar şeklinde ikili bir tasnife tâbi tutmak 
mümkündür. Farklı yüzyıllarda kaleme alınan 
ve nüshalar arasında bazı farklılıklar bulunan 
bu eserlerin Türkiye kütüphanelerinde çok sa-
yıda nüshası mevcut olup, sadece Süleymani-
ye Kütüphanesi’nde sekiz nüshası vardır6. 

Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin menkıbevi hayatı-
nı konu edinen bu menâkıbnâmelerin pek ço-
ğu muhteva itibarıyla benzerlik göstermek-
le birlikte, kimilerinin son bölümüne, bugün 
gömülü olduğuna inanılan mezarının etrafına 
defnedilmiş önemli devlet adamlarının yahut 
mutasavvıfların isimleri veya kısa biyografile-
ri ilave edilmiş; kimilerinin sonuna da türbe-
yi ziyaret âdâbı, türbedeki zâtın manevî şah-
siyetinden umulan beklentiler ve ziyaret esna-
sında okunacak ayet yahut dualar eklenmiştir.

Menakıbname'nin bi sayfası
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7 Mehmed Emin Efendi, 
el-Asârü’l-Mecidiyye fi’l-
Menâkıb-ı Halidiyye, Dersa-
adet 1257/1841, s. 6-7.

8  Menâkıbnâme hakkında 
yapılan değerlendirmeler-
den bazıları için bk.: Meh-
met Şeker, “El Yazması 
Menâkıb-ı Ebû Eyyûb el-
Ensârî Adlı Eser ve Nüs-
haları Üzerine Bir Değer-
lendirme”, Tarihi Kültürü ve 
Sanatıyla V. Eyüpsultan Sem-
pozyumu, Tebliğler (11-13 
Mayıs 2001), İstanbul 2002, 
s. 22-29 [Bu makalede, Ma-
nisa Kitap Sarayı Elyazması 
kitapları arasında bulunan 
1384-1 numaralı, Kanunî 
Sultan Süleyman zamanın-
da kaleme alınmış nüsha-
nın değerlendirmesi yapıl-
mıştır. Bu çalışma, Menâkıb-
ı Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin 
en eski nüshalarından bi-
risini konu edinmesi bakı-
mından önemlidir]; a. mlf., 
“Menâkıb-nâmelerin Türk 
Kültürü ve Eyüp Tarihin-
deki Yeri”, Tarihi Kültürü 
ve Sanatıyla VIII. Eyüpsultan 
Sempozyumu, Tebliğler (7-9 
Mayıs 2004), İstanbul 2004, 
s. 186-191; Ramazan Işık, 
“Eyüpsultan Hazretleri, Kı-
saca Hayatı ve Menkıbele-
rinden Bir Demet”, Tarihi 
Kültürü ve Sanatıyla VIII. E-
yüpsultan Sempozyumu, Teb-
liğler (7-9 Mayıs 2004), İstan-
bul 2004, s. 266-277.

9  Hasan b. Abdülaziz, 
Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî Alemdâr-ı Resûl, Sü-
leymaniye (Kasidecizâde) 
Ktp., nr. 393, vr. 1b.

Söz konusu menâkıbnâmelerin hemen 
hepsinin ortak özelliği, yazılış amacına uygun 
şekilde, konu edinilen şahsiyeti aşırı derecede 
kutsal motiflerle süsleyip ona olağanüstü bir-
takım fonksiyonlar yüklemek suretiyle hal-
kın nezdinde itibarını daha da sağlamlaştırma 
gayretini taşıyor olmalarıdır. 

Bu tarz menâkıbnâmelerin, çoğu defa tarihî 
gerçekleri tam anlamıyla yansıtmaktan ziyade, 
halkın moral ve motivasyonunu yükseltmek, 
konu edinilen şahsın halk nezdinde zaten 
mevcut olan saygınlığını daha da artırmak ve 
hatta, zaman zaman bu saygınlığa bir de kud-
siyet eklemek gayesini taşıdıkları da görülür.  
İşte, Ebâ Eyyûb el-Ensarî adına kaleme alınmış 
olan menakıbnâmeleri de bu merkezde değer-
lendirmek mümkündür. Bu menâkıbnâmelere 
genel olarak bakıldığı zaman bir kaç husus he-
men dikkati çeker. Bunlardan birincisi ve bel-
ki de en önemli olanı, bu eserlerin Ebâ Eyyûb 
el-Ensarî’nin yaşadığı dönemden çok uzun 
bir zaman geçtikten sonra kaleme alınmış ol-
malarıdır. Dolayısıyla, onun tarihi şahsiyeti-
ne dair verilen bilgilerin doğruluğu şüpheli-
dir. Nitekim, hayatı hakkında bilgi edinebil-
diğimiz temel kaynaklarda verilen bilgiler ile 
menâkıb kitaplarında verilen bilgiler çoğu de-
fa birbirleriyle paralellik arz etmemektedirler. 
Menâkıb kitaplarındaki bilgileri tarih kaynağı 
olarak kabul etmekten ziyade folklorik, üste-
lik de pek çoğu Osmanlı döneminin düşünce-
sini ve algısını yansıtan yarı destansı anlatım-
lar olarak benimsemek daha doğru bir yakla-
şım olacaktır. Burada ele alınan metinde de ge-
nel hatlarıyla bu karşılaştırmalar yapılmak su-
retiyle, konunun daha iyi anlaşılması gayreti-
ne girişilecektir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Ebâ Eyyûb 
el-Ensarî’nin hayatına dair yazılan pek çok 
menâkıb kitabı bulunmaktadır. Bunlar arasın-
da belki de en kapsamlı olanı, Eyüp Camii baş 
imamı ve şeyhü’l-kurrâsı Hâfız Mehmed Emin 
Efendi’nin 1257/1841 yılında kaleme aldığı el-
Asârü’l-Mecidiyye fi’l-Menâkıb-ı Halidiyye isim-
li eserdir. Bu eserde, Ebâ Eyyûb el-Ensarî’nin 
hayatı hakkında o güne dek aktarılagelen bil-
giler geniş bir şekilde ele alınmış; Sultan Ab-

dülmecid devrine kadar Osmanlı sultanları-
nın Eyüp Sultan türbesine yaptıkları hayır ve 
hasenattan bahsedilmiş, son olarak da türbe-
yi ziyaret âdâbına dair bilgi verilmiştir. Meh-
med Emin Efendi, eseri yazmasında Sultan 
Abdülmecid’in tahta çıkıp Cuma namazını kıl-
mak üzere camiye geldiği sırada, Ebâ Eyyûb 
el-Ensarî’ye olan muhabbetini fark etmesinin 
etkili olduğunu belirtmiştir7. 

Gerek Mehmed Emin Efendi’nin eseri, ge-
rekse daha önceki ve sonraki yıllarda yazılmış 
olan Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-Ensarî kitapları 
günümüzde bazı araştırmacılar tarafından de-
ğişik vesilelerle yayınlanmış yahut Ebâ Eyyûb 
el-Ensarî adına yazılmış popüler kitapların 
ana kaynağını teşkil etmişlerdir8. 

Bu tebliğde de, bu menâkıbnâmelerden da-
ha önce neşredilmemiş Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Kasidecizâde, nr. 393’te yer alan ve on se-
kizinci yüzyıl gibi Osmanlıların oldukça geç 
bir dönemine ait bir nüsha tercih edilmiş olup 
eserin değerlendirilmesi yapılmaya çalışıla-
caktır. 

Menâkıbnâme’nin yazarı es-Seyyid el-Hâc 
Hasan b. Seyyid Abdülaziz isimli bir şahıstır. 
Eserinin sonunda verdiği bilgilerden yazarın 
Unkapanı’ndaki Seyyid Ahmed el-Buhârî tür-
besinde türbedar olduğu ve tıpkı türbedarlı-
ğını yaptığı şeyh gibi Nakşbendîyye tarikatı-
na mensup bulunduğu anlaşılmaktadır. Eserin 
sonunda ayrıca Sultan I. Abdülhamid’in 9 Zil-
kade 1187/22 Ocak 1774 Cuma günü Osman-
lı tahtına çıktığına dair bir not yer almaktadır. 

Menâkıbnâme’nin Muhtevâsı ve Değer-
lendirilmesi

Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-Ensârî, meşhur sa-
habenin ailesinin kökenlerini menkıbevî bir 
şekilde ele alarak başlamaktadır. Buna göre, 
Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin büyük dedesi, Haz-
reti Peygamber’in doğumundan yaklaşık yüz 
yahut yüz elli yıl önce Mekke ve Medine’yi zi-
yaret etmiş olan Yemen hükümdarlarından 
Melik Tubba’nın en akıllı müftülerinden biri-
sidir9. Çok güçlü bir hükümdar olan, sayısız 
askere ve iki tane de şeyhülislama sahip olan 
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10  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 1b-4a.

11  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 4a-

12  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 4a.

13  Hüseyin Algül, “Ebû 
Eyyûb el-Ensarî’, TDVİA, 
10, İstanbul 1994, s. 123. 

Melik Tubba günlerden bir gün Mekke’yi zi-
yaret etmek istemiş ve maiyetiyle birlikte yo-
la çıkmıştır. Onunla birlikte bölgeye gelenler 
arasında Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin büyük de-
desi de vardır. Melik Tubba Mekke’ye gelip 
ziyaretini yaptıktan sonra yoluna devam et-
mek üzere hareket ettiği sırada, yanında bu-
lunan nedimlerinin, Mekke âyân ve eşrâfının 
böylesine önemli bir hükümdarı karşılamaya 
gelmedikleri, bu nedenle de kendisini küçük 
gördükleri yolundaki tahrikleriyle, ertesi gün 
Mekke’ye saldırmaya karar vermiştir. Ancak, 
Mekke eşrâfı Hazreti Peygamber’in neseb-i 
pâkları olması hasebiyle Allah Teâlâ buna rı-
za göstermemiş ve Melik sabah uykudan kalk-
tığında yerinden kıpırdayamayacak halde vü-
cudunun büyük bölümünün şişmiy bir halde 
olduğunu görmüştür10. 

Hükümdar bu şekilde perişan bir hale dü-
şünce, baş müftüsünü çağırmış ve bu halinin 
sebebini sormuş, çok bilgili olan bu zât da hü-
kümdara, kalbinden kötü bir şey geçirdiği için 
bu belaya düçar olduğunu, bir an önce tevbe 
etmesini tavsiye etmiş ve okuduğu kitaplar-
da tarif edilen bir peygamberin nurunun Kabe 
eşrâfının alnında parladığını, buradan bir pey-
gamber çıkacağını söylemiş, bu sözler üzerine 
Melik Tubba da tevbe edip başına gelen musi-
betten kurtulmuştur11.

Bu şekilde, Mekke’ye saldırmaktan vazge-
çip yoluna devam eden Melik Tubba, yolda 
Yesrib (Medine) şehrine uğramış, hayli harap 
haldeki şehri gezerken uğradığı bir yerde bur-
nuna misk ü anber kokusuna benzer bir ko-

ku gelince, yine ay-
nı müftüyü çağırıp 
sebebini sormuş, o 
da Kabe’de iken va-
sıflarından söz et-
tiği peygamberin, 
ileride buraya hic-
ret edeceği ve öm-
rü tamamlandık-
tan sonra gömü-
leceği yer olduğu-
nu söylemiştir. Bu-
nun üzerine Melik 

Tubba, bu bölgeyi şenlendirmek için dört yüz 
adamını görevlendirmiş, başlarına da meşhur 
müftüsünü tayin etmiştir. Şehirden ayrılaca-
ğı sırada, bir mektup yazarak, mektubu gele-
cek peygambere ulaştırmasını, şayet onun öm-
rü yetmezse torunları vasıtasıyla ulaştırması-
nı tembihlemiştir12. İşte bu Yesrib’in yeniden 
imarı için Melik Tubba tarafından görevlendi-
rilen kişi Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin büyük dede-
sinden başkası değildir. 

Metnin buraya kadar olan bölümünde yer 
alan bilgileri kısaca şu şekilde tahlil etmek 
mümkündür: 

1) Menâkıbnâme metninde dikkati çeken 
en önemli husus, Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin so-
yunun Yemen bölgesine dayandırılmasıdır. 
Onun hayatının erken dönemlerine dair bili-
nen en somut bilgi Hazrec Kabilesi’ne men-
sup olduğu şeklindedir13. Hazrec Kabilesinin 
köken olarak Yemen bölgesinden geldiği bilin-
se de, menkıbede anlatıldığı şekilde bu mahal-
lenin kurucusunun ve kabilenin reisinin Ebâ 
Eyyûb el-Ensârî’nin büyük dedesi olduğuna 
dair İslam tarihi kaynaklarında herhangi bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Bu menkıbe, ese-
rin asıl kahramanının hayatını böylesine asil 
ve şehrin kuruluşunda etkin role sahip bir ka-
rakter haline getirme gayretinden öteye gitme-
mektedir. 

2) Eserde dikkati çeken en önemli şahsiyet-
lerden birisi Melik Tubba olup, onun menâkıbı 
belki de Ebâ Eyyûb el-Ensârî’den bahsedilen 
kısımdan daha fazla yer tutmaktadır. Dolayı-
sıyla, ailenin kuruluşunun belki de hazırlayı-
cısı olarak görülen bu efsanevi şahsiyet mena-
kıbnamenin gizli kahramanı olarak kabul edi-
lebilir. Nitekim, yukarıda da bahsedildiği üze-
re, geleceği müjdelenen peygambere güçlü bir 
saygı ve sevgi besleyen, onun ileride doğacağı, 
yaşayacağı ve vefat ettikten sonra gömüleceği 
şehirleri imar eden ve nihayet ona verilmek 
üzere mektup yazan kişi Melik Tubba’dan baş-
kası değildir. Menakıbnâme’deki ifadeler açık 
bir şekilde söz konusu Yemen hükümdarının 
gelecek peygamberi kabul edip ona saygı duy-
ması, Hanif dinine mensubiyetini yahut da Ya-
hudi olma ihtimalini ortaya koymaktadır. 

Eyüp Camii ve şadırvanı 
Çizim: Tevfik Ayata-2003
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14  Neşet Çağatay, İslâmdan 
Önce Arap Tarihi ve Cahili-
ye Çağı, Ankara: İlahiyat Fa-
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Hasan Ege, İstanbul: Kahra-
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darlarından Hişam b. Abdi 
Külâl b. Mes’ud b. Hürasî 
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Hazreti Peygamber’in bü-
yük dedelerinden İbn Fihr 
tarafından bu saldırı savuş-
turulmuştu (Taberi, Millet-
ler ve Hükümdarlar Tarihi, 
IV, terc.: Zakir Kadiri Ugan-
Ahmet Temir, Ankara: MEB 
Basımevi, 1992, 41).

16  Bu şahsiyet hakkında bk.: 
Mustafa Fayda, İslamiye-
tin Güney Arabistana Yayılı-
şı, Ankara: İlahiyat Fakülte-
si Yayınları, 1982, s. 16-17.

17  İbn Hişam, I, 54-62; Fayda, 
s. 17.

18  Menkıbe için bk.: İbn Hi-
şam, I, 55-56; krş.: Menâkıb-
ı Ebâ Eyyûb el-Ensârî, vr. 3b-
4a.

19  İbn Hişam, I, 57-62; Fayda, 
s. 17.

Yemen hükümdarının lâkabı olan Tub-
ba, M.Ö. 115- M.S. 525 yılları arasında Güney 
Arabistan’da hüküm süren ve oldukça güçlü, 
savaşçı bir devlet olduğu bilinen Himyerîler 
Devleti hükümdarlarından bazıları tarafından 
kullanılan bir unvan olup Habeşçe “kuvvetli, 
kudretli” anlamlarına geliyordu14. Söz konu-
su Himyeri hükümdarlarının, bölgedeki ticarî 
faaliyetleri kendi kontrollerine almak gayesiy-
le daha önce defalarca Mekke’ye saldırdıkla-
rı, kendi ülkelerinde Kabe’ye alternatif ibadet 
mekanları inşa etmeye çalıştıkları bilinmekte-
dir15. 

Muhtemelen menâkıbnâme yazarı, Mekke 
üzerine gerçekleştirilen benzer saldırılardan 
birisini bu esere uyarlamış olmalıdır. Erken 
dönem İslam tarihi kaynaklarında, Himyerîler 
dönemine dair anlatılan ve Menâkıb-ı Ebâ 
Eyyûb el-Ensârî ile büyük benzerlikler gösteren 
bir menkıbe bu konuda dikkati çekmektedir. 
Üstelik bu menkıbenin kahramanı olan hü-
kümdarın hem Tubba ünvanını taşıması hem 
de Yahudiliğin Yemen bölgesine girişi ile doğ-
rudan bağlantılı olması olayı daha da entere-
san hale getirmektedir. 

İslam tarihi kaynaklarında adından söz 
edilen şahsiyet, Tebabia unvanını taşıyan 
Himyerîlere mensup ve Yahudiliği kabul eden 
ilk Himyerî hükümdarı olan Tubban Esad Ebû 
Kerim’den başkası değildir16. İbn Hişam’dan 
başlamak üzere İslam tarihi kaynaklarında 
belirtildiğine göre, ikinci Himyer hükümda-
rı olan Esad Ebû Kerim doğu seferinden dö-
nerken Medine’ye uğrar ve daha önce sefere 
giderken buraya bıraktığı çocuğunun öldürül-
düğünü öğrenince şehri tahrip etmeye karar 
verir. Gündüzleri Tubba ile savaşan Medineli-
ler, geceleri yemek göndererek kendisini ağır-
larlar. Bu durumları Tubba’nın hoşuna gider. 
Bu sırada Medine’de bulunan Yahudi Kureyza 
kabilesinden iki haham, Tubba’nın yanına gelir 
ve kendisine çeşitli şeyler tavsiye ederler17. Bu 
tavsiyeler arasında, hahamların âhir zamanda 
buraya Kureyş’ten gelecek bir nebinin hicret 
edeceğini, burada karar kılacağını söylemele-
ri ve Tubba’nın da bu nedenle Medine’yi ha-
rap etmekten vazgeçtiğine dair anlatılan men-

kıbe dikkati çekmektedir ki bu bilgi Menâkıb-ı 
Ebâ Eyyûb el-Ensârî’de yer alan menkıbe ile bi-
rebir örtüşmektedir18. Neticede hahamların 
hâlini beğenen Tubba, Yahudiliği kabul ede-
rek iki hahamı da yanına alır ve Mekke’ye de 
uğradıktan sonra Yemen’e döner. Tubba, halkı 
Yahudiliğe davet eder. Yemen’deki Himyerîler 
önce Yahudiliğe girmek istemezler, fakat iki 
hahamla kendileri arasında, Yemen’de bulu-
nan ve halkın haklı ile haksızı ayırmakta kul-
landıkları ateşin hakemliği  sonucunda Yahu-
diliğe girerler19. 

Görüldüğü üzere, bu hükümdarın Medi-
ne ve Mekke ziyaretleri, Yahudiliği kabul et-
mesi, Medine’deki iki hahamın onu, ileride ge-
lecek bir peygamberin yurdu olacağı gerek-
çesiyle şehre saldırmaktan vazgeçirmeleri vs. 
bilgiler Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-Ensârî’de söz 
konusu edilen Melik Tubba kıssası ile büyük 
oranda örtüşmektedir. Aradaki belirgin fark-
lar, İslam kroniklerindeki eserlerde sözü edi-
len Tubba’nın önce Mekke’ye değil Medine’ye 
gitmesi; Mekke’ye değil Medine’ye saldırmak 
istemesi ve hahamların, yanında taşıdığı müf-
tüler değil de Medine’de iken karşılaştığı şah-
siyetler olmasıdır. Bütün bu benzerliklerden 
hareketle menâkıbnâme yazarının, İslam tarihi 
kaynaklarında yer alan bu menkıbeyi kulaktan 
duymak suretiyle yahut tahrif ederek eserine 
aktarmış olabileceğini söylemek mümkündür. 

3) Menâkıbnâme’de ön plana çıkarılan bir 
diğer husus, olayların geç-
tiği Mekke ve Medine böl-
gesinde yaşayan Yahudile-
rin, ileride bu bölgede hat-
ta Mekke şehrinde bir Pey-
gamber geleceğini bilmele-
ri ve bu bilgiyi çevreleriy-
le paylaşmaları hususudur. 
Menâkıbnâme’de bu müjde-
ci, Melik Tubba’nın yanında 
bulunan iki müftüsünden en 
akıllısı olan şahıs, yani Ebâ 
Eyyûb el-Ensârî’nin büyük 
dedesidir. Böylelikle, aslın-
da bölgedeki Yahudilerden 
bir kabileye mensup haham 

Eyüp Camii içi ve mihrap 
Çizim:Tevfik Ayata-2004
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20  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 4a-10a.

21  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 10b-11b.

22  Menâkıb-ı Ebâ Eyyûb el-
Ensârî, vr. 12a-14b.

olduğu İbn Hişam’ın verdiği bilgiler çerçeve-
sinde açık bir şekilde anlaşılan bu şahsiyeti, 
daha başından beri Hazreti Peygamber’in var-
lığını ve onun peygamberliğini müjdeleyen bir 
haberci sıfatına sokarak yüceltmekte ve Ebâ 
Eyyûb el-Ensârî’nin soyunu daha saygın bir 
hale getirmeye çalışmaktadır. Nitekim, mena-
kıbın ilerleyen sayfalarında vurgulanmaya ça-
lışıldığı üzere, Hazreti Peygamber’in hicret es-
nasında Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin evine misafir 
olması tesadüfi bir olay olarak kabul edilmek-
ten ziyade, böylesine kutsal bir gerekçeyle iliş-
kilendirilecektir.

Menâkıbnâme’nin bundan sonraki kısmın-
da ise, Melik Tubba’nın Hazreti Peygamber’e 
verilmek üzere müftüsüne emanet ettiği mek-
tubun asıl sahibine ulaştırılmasına dair bölüm 
yer almaktadır. Buna göre, aslen Hazrec kabi-
lesine mensup olan müftü ihtiyarlayıp, bekle-
nen Peygamber gelmeden vefatı yaklaşınca, 
mektubu oğlu Zeyd’e vererek bu görevi onun 
ifa etmesini vasiyet etmiştir. Ancak, Zeyd’in 
ömrü de peygamberi görmek için yeterli ol-
mayınca, o da oğlu Halid’e vaktiyle babasının 
kendisine yaptığı vasiyeti tekrarlamış; Melik 
Tubba’nın mektubunu Peygamber’e vermesini 
vasiyet etmiştir. Oldukça yoksul bir şahıs olan 
ve geçimini bezcilik yaparak sağlayan Halid, 
dedesinden babasına, ondan da kendisine ge-
çen bu emaneti büyük bir özenle saklamıştır. 
Bu sırada beklenen Peygamber Mekke’de zu-
hur etmiş, risâletten on iki yıl sonra Medine’ye 
göç etmiştir. Hazreti Peygamber’in yaşadıkla-
rı şehre teşrifleri üzerine bütün halk etrafın-

da toplanıp, kendisini mi-
safir etmek için adeta ya-
rışmaya başlamışlar, an-
cak, Hazreti Peygamber, 
Cebrâil’in telkiniyle, deve-
si her kimin evinin önün-
de çökerse o şahsın evin-
de misafir olacağını söyle-
miştir20. 

Medineliler, Hazre-
ti Peygamber’i misafir et-
mek için etrafında toplan-
dıkları sırada Ebâ Eyyûb 

el-Ensârî de elinde mektup olduğu halde onu 
karşılamaya çıkmış, fakat son derece yoksul ol-
duğu için ileri gelenlerin arasına girememiş ve 
Hazreti Peygamber’in ayağına yüz sürememiş-
tir. Bu nedenle, devesinin üzerinde olan Haz-
reti Peygamber’in kendisini görüp farketme-
si için Melik Tubba’nın mektubunu kalabalık 
arasında yukarıya doğru kaldırmış, bu sayede 
amacına ulaşmıştır. Hazreti Peygamber’in ya-
nına varmayı başaran Halid, mektubu ona ve-
rip ayağını öpmüş, mektubu alan Hazreti Pey-
gamber, Halid’i kendisinin alemdarı yaptığını, 
mektubun sahibi Melik Tubba’nın da cennete 
gireceğini söylemiştir. Hazreti Peygamber da-
ha sonra devesinin yularını bırakmış, aslında 
Cebrail Aleyhisselam’ın çektiği deve ilerleye-
rek, bir zamanlar Melik Tubba’nın hoş koku-
lar duyduğu yerde, yani daha sonradan Haz-
reti Peygamber’in defnedileceği mekânda kı-
sa bir süre durakladıktan sonra, yeniden ha-
reket edip nihayet yoksul ve öksüz Halid’in 
evinin kapısının önünde çökmüştür. Hazreti 
Peygamber, Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin biri üst 
katta diğeri de zeminde olmak üzere iki odalı 
evinde misafir olmuş, Mekke’nin fethinde onu 
kendi sancaktarı yapmıştır21. 

Menâkıbnâme’de anlatılan olaylar dizisi bu 
şekilde sona ermekte ve geri kalan bölümde 
Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin türbesi ve türbeyi zi-
yaret âdâbı hakkında kısa malumat verilmek-
tedir. Eserin yazarı Hasan b. Abdülaziz, türbe-
yi sıkıntısı yahut bir muradı olanların ziyaret 
ettiklerini, samimi bir kalb ile yapılan duaların 
kabul edildiğini ifade ettikten sonra, ziyaret sı-
rasında okunması gereken sure ve dualardan 
bahsederek eserini tamamlamıştır22. 

Bu kısımda dikkati çeken belki de en öne-
mi husus, Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin nesebinin 
Hazreti Peygamber’in geleceğini önceden bi-
len ve buna inanan bir şahsiyetle ilişkilendiril-
mesi ve yine Hazreti Peygamber’in Ebâ Eyyûb 
el-Ensârî’nin evine misafir oluşunun tesadüfi 
olmadığına vurgu yapılması hatta Cebrâil va-
sıtasıyla ilahî bir temele bağlanmış olmasıdır. 
Ancak Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin hayatından 
bahseden kaynaklarda bu konuya dair herhan-
gi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Zira, yukarı-

Menakıbname'nin tarihinin  
de bulunduğu son sayfası
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23  H. Cemal Öğüt, Ebâ Eyyûb 
el-Ensârî’nin hayatı ile ilgili 
yazdığı eserinde, onun ba-
zı araştırmacılar tarafından 
Melik Tubba neslinden gös-
terilmek istendiğini, ancak 
el-İsabe’de aynı adı taşıyan 
başka 29 sahabe daha bu-
lunduğu için yanıldıklarını, 
aslında onun Arap olduğu-
nu ve hem anne hem de ba-
ba tarafından Hazreti Pey-
hamber ile nesebinin birleş-
tiğini yazmakta ve bu ko-
nuda bir de şecere vermek-
tedir (Bk.: Eyyûb Sultan: Hz. 
Hâlid Ebû Eyyûb el-Ensârî, 5. 
Baskı, İstanbul: Eyüp Be-
lediyesi Kültür Yayınları, 
2008, s. 67-68.)

da da ifade edildiği üzere, Menâkıbnâme’nin 
bu konudaki bilgi kaynağının başta İbn Hi-
şam olmak üzere erken dönem İslam tarihçi-
lerinin eserinde Tubba’lar dönemine ait anla-
tılan olaylar olduğu âşikârdır23. Burada, Haz-
reti Peygamber’e ev sahipliği yapmış olan 
meşhur sahabenin, eserin yazıldığı dönem-
deki Osmanlı halkının gözünde daha da yü-
celtilmesi ve kudsiyet kazandırılması amacı-
nın güdüldüğü açıktır. Böylece bazı sıkıntıla-
rını gidermek yahut şükür için türbeyi ziyaret 
etmeye gelen insanlar nezdinde Ebâ Eyyûb 
el-Ensârî daha da önemli hâle gelecektir. 

Menâkıbnâme’de vurgu yapılan bir diğer 
husus da Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin yoksullu-
ğu ve öksüzlüğüdür. Bu motiflerin ön plana çı-
karılma sebebi olarak da, eserin yazıldığı dö-
nemde türbeyi ziyaret eden ahâlinin genel du-
rumunun bunda etkili olma ihtimalinin mev-
cudiyeti gösterilebilir. 

Menakıbnâme’nin geneline baktığımızda 
dikkat çeken hususlardan birisi, İslamiyet ön-
cesi ve İslamiyet’in erken dönemlerine ait bir 
olay konu edinmesine rağmen, yazarın ba-
zı terimleri kendi döneminin terminolojisi ile 
açıklamasıdır. Melik Tubba’nın yanında bulu-
nan ve Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin büyük dede-
si olduğu iddia edilen din alimi metin içerisin-
de bir yerde şeyhülislam bir kaç yerde de müf-
ti, Melik Tubba ise padişah olarak nitelendiril-
miştir.

Sonuç

Hazreti Peygamber Medine’ye hicret et-
tiği zaman kendisine yedi ay süreyle ev sa-
hipliği yapan, daha sonraki dönemlerde, ba-
zı savaşlarda sancaktarlık görevini üstlenen ve 
Emevîler devrinde İstanbul kuşatmasına gelip 
bu coğrafyada vefat ettiği bilinen Ebâ Eyyûb 
el-Ensârî hem yaşadığı dönemde hem de ölü-
münden asırlar sonrasında hemen her kesimin 
ilgisini çekmiş bir şahsiyettir. O, daha sonra 
yapılan İstanbul kuşatmalarının sembolü ha-
line gelmiş, bazı rivayetlere göre İstanbul’un 
Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi sonra-
sında Akşemseddin tarafından mezarının bu-
lunduğu yer tespit edilmiş; onun mezarı oldu-

ğu kabul edilen bu mekân ilerleyen dönemde 
başta Osmanlı sultanları olmak üzere halkın 
her kesiminden insanın da sürekli uğrak yeri 
olmuş, Peygamber’in ev sahibine yakın olabil-
mek amacıyla devlet erkânının büyük bir bö-
lümü buraya gömülmeyi tercih etmişlerdir. 
Haliyle ona olan ilginin fazlalığı, hakkında çok 
sayıda menâkıb kitabının yazılmasını da bera-
berinde getirmiştir. 

Bu çalışmada, onun adına yazılan 
menâkıbnâmelerden birisi değerlendirilmiş, 
daha önce İslam tarihi kaynaklarında yer alan 
bir olayın muhtevası değiştirilerek uyarlan-
mak suretiyle Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin nesebi-
ne kudsiyet atfedildiği görülmüştür. Sonuçta, 
bu eserin verdiği tarihi bilgiler açısından pek 
önem arzetmemekle birlikte, gerek yazarının 
zihnindeki ve gerekse yazıldığı dönemdeki 
halk folklorunu göstermek bakımından önem 
taşıdığını söylemek mümkündür.

Eyüp Camii hacet penceresi 
ve ulu çınar 

Çizim: Tevfik Ayata-2004
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Bir şehri meydana getiren şeylerin başında, 
fizikî varlığı kadar o varlığa ruh kazandıran-
lar gelir. Yaklaşık ikibinlik geçmişi ile her dö-
nemde önemli bir kültür başkenti olan İstan-
bul, şüphesiz bu açıdan zengin şehirlerin ba-
şında gelmektedir. Türkler tarafından fethin-
den önce dahi, dünyanın gidişâtını belirleyen 
bir devlete pây-i tahtlık yapmış olan bu şehir, 
daha başlangıcından itibâren İslâmiyet açısın-
dan da önem arz etmiş ve Türkler’in egemenli-
ğine geçtikten sonra da, eski ehemmiyetinden 
bir şey kaybetmemişti. Nitekim bu sunumu-
muzda, şüphesiz şehrin tarihi açısından önem-
li bir dönüm noktası olan fethin, İstanbul’un 
kutsal imgelerinde nasıl bir anlam değişimine 
neden olduğuna değineceğiz.

Fethini “anka kuşunu avlamaya” benzeten 
muhâliflerin itirazlarına rağmen, destânsı bir 
mücâdelenin sonunda İstanbul’u alan Sultân 
Mehmed, Hazret-i Muhammed’in yüzyıl-
lar öncesinden müjdelediği “kutlu kumandan” 
olma şerefine nâ’il olmuştu. Ancak bu şere-
fi ve elde ettiği şöhreti yeterli görmediği ke-
sindi. Kendisini İslâm âleminin önderliği için 
mücâdeleye girişebilir hâle getiren bu fethin, 
önündeki uzun yolun ilk menzîl taşı oldu-
ğunun bilincindeydi. Ve şüphesiz ne yapma-
sı gerektiğini de. İlk iş olarak, kendine pây-i 
taht olarak seçtiği şehrin güvenliğini sağlama-
ya yönelik tedbirler alan sultânın, yüzyıllardır 
süren siyâsi çalkantılar neticesinde câzibesini 
yitirerek, âdetâ bir harâbeye dönen şehri ye-
niden canlandırması gerekiyordu. Bunun çö-
zümü için Rumeli’deki fütûhâta paralel ola-
rak uygulanan iskân politikasının bir benzeri-
ni tatbik edebilirdi. 

Ancak bu tek başına yeterli değildi. Evvelâ 
şehrin Türk nüfûsunu buraya çekebilmek için 
İslâmî bir câzibe merkezi hâline getirilme-
si gerekiyordu. Nitekim Okmeydanı’nda ver-
diği zafer şenliğinde fethe katılan meşâyihe 
ihsânlarda bulunduğu gibi, her birine tekke-
lerini kurmaları için binâlar ve araziler da-
ğıttı. Bu girişim, târikatların, Rumeli’nin 
müslümânlaştırılmasında gösterdikleri bü-
yük katkının, İstanbul ölçeğinde uygulan-
masının da yolunu açmıştı. Hemen sonra da, 

Arap muhâsaralarında şehid olan ensâr ve 
sahâbenin mezarlarının, bi’l-hassâ da bunla-
rın en yücesi olan Hâlid bin Zeyd’in mezarının 
bulunmasını emretti. 

Hâlife Mu’aviyye zamanında, oğlu Yezîd 
kumandasında düzenlenen İslâm ordularının 
ilk İstanbul Muhâsarası’na iştirâk eden Hâlid 
bin Zeyd, Hazret-i Muhammed’i Hicret’ten 
sonra Medîne’de misâfir etmiş, sonrasında 
muhafızlığı ve alemdârlığı ile şeref-yâb olarak 
vefâtına değin hizmetinde bulunmuştu. Öm-
rünü İslâmiyet’i yaymaya adayan ve yaşı dok-
sana varmış olduğu hâlde mezkûr sefere ka-
tılan Hâlid bin Zeyd, tahminen H. 49/M. 669 
senesinde vefât etmiş ve vasiyeti gereği şehir 
surlarına en yakın noktaya defnedilmişti.1 

Bu değerli zâtın mezarı, bugün de oldu-
ğu gibi önemli bir nekropol alanı olan Eyüp 
havâlîsine defnedilmiş ve mezarı, İmparator’la 
yapılan özel anlaşma gereği tahrîb edilme-
miş, bi’l-akis yerli halkın da ilgisi netîcesinde 
korunmuştu. Zirâ bölgenin su kaynakları açı-
sından zenginliğini ona bağlayan halkın, özel-
likle kıtlık ve kuraklık zamanlarında mezarı-
nı ziyâret ettiklerini, tarihî kaynaklardan öğ-
renmekteyiz. Nitekim 1204 senesindeki Latin 
İstilâsı’ndan kısa müddet evvel şehri ziyâret 
etmiş olduğu anlaşılan müslümân seyyâh Alî 
Herevî, bu esnâda Eyyüb Sultân’ın mezarını 
da ziyâret ettiğini nakletmektedir. 

Bu şekilde yüzyıllarca korunan mezar, ne 

İstanbul’un Fethi Panaro-
ma 1453

1 Mehmet EFENDİOĞLU 
“Sahabe Dönemi İstanbul 
Seferleri”, Tarihi	 Kül-
türü	 ve Sanatıyla Eyüp-
sultan	 Sempozyumu, VII, 
Tebliğler, c. I, İstanbul 
2003, ss. 132-137.
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2  Hatice Fahrünnisa KA- Hatice Fahrünnisa KA-
RA, “Bir Dünya Kenti 
İstanbul ve İlk Türk-İslam 
Yerleşmesi Eyüp Üzerine”, 
Eyüpsultan	 Sempozyu-
mu, I-X, Tebliğler	 Seçme	
Metinler, İstanbul 2008, ss. 
99-117.

3  Hulusi YAVUZ, “İslami Zi- Hulusi YAVUZ, “İslami Zi-
yaret Merkezi Olarak Eyüb-
sultan”, Eyüpsultan	 Sem-
pozyumu, I-X, Tebliğler	
Seçme	 Metinler, İstanbul 
2008, ss. 135-141.

4  İsmail ORMAN, “Eyüp- İsmail ORMAN, “Eyüp-
sultan Türbesinin Geçirdiği 
Değişimler”, Tarihi	 Kül-
türü	 ve Sanatıyla Eyüp-
sultan	Sempozyumu, VIII, 
Tebliğler, c. I, İstanbul 
2004, ss. 100-107.

5  Nejat ERALP, “Eyüp- Nejat ERALP, “Eyüp-
sultan ve Osmanlı 
Hükümdarlarının Kılıç 
Kuşanma Törenleri, Taklid-
i Seyf”, Eyüpsultan	 Sem-
pozyumu, I-X, Tebliğler	
Seçme	 Metinler, İstanbul 
2008, ss. 47-49.

6  Mehmet DOĞAN, “Büyük 
Fetih ve Ankara”, Eyüp-
sultan	 Sempozyumu, I-X, 
Tebliğler	 Seçme	Metinler, 
İstanbul 2008, ss. 263-273.

7  Fahrünnisa KARA, 
“Eyüp”, Dünden	 Bugüne	
İstanbul	 Ansiklopedisi, c. 
3, İstanbul 1994, ss. 245-250.

yazıkki, İstanbul’un üzerine kabus gibi çö-
ken Latin İstilâsı esnâsındaki tahribâttan ya 
da sonraki yıllarda bakımsızlıktan dolayı or-
tadan kaybolmuş veyâ unutulmuştu. Fâtih’in 
emri ile harekete geçen Akşemseddîn’in, tarih-
lerde tafsilâtlı olarak anlatılan mucizevi keşfi-
ne kadar mechûlde kalan mezarın yeri tesbit 
edildikden hemen sonra Arap seferlerine ka-
tılmış olan diğer sahâbeler – ki çoğu memleke-
tine dönmüş ve orada vefât etmişti – için makam 
mezarları yaptırıldı. Şehirdeki düzeni tesîs et-
tikten sonra Edirne’ye geri dönen Fâtih Sultân 
Mehmed’in, Hâlid bin Zeyd’in mezarının üze-
rine bir türbe ve daha sonra da bir külliye inşâ 
edilmesini buyurması ise, şehre kazandırıl-
ması gereken İslâmî kimliğin oluşturulması-
na fazlasıyla hizmet edecek bir girişim olmuş-
tu.2 Nitekim O’nun varlığını, sâdece Eyüp’ün 
değil aynı zamanda İstanbul’un da dinsel bir 
câzibe merkezi olmasını sağlayacak bir olgu 
olarak değerlendiren sultanın öngörüsü doğ-
ru çıktı. Zirâ sonraki süreçte halkın yoğun il-
gisi ile karşılaşan türbe, bugün de olduğu gi-
bi her vesîle ile ziyaret edilen bir mekân hali-
ne gelecekti.3

İstanbul’daki en eski tarihli Osmanlı eseri 
olan söz konusu yapının, tarihî süreçte geçir-
diği değişimler hakkında yine bu platformda 
bir bildiri sunmuş olduğumuz için,4 burada, 
yapısal özelliklerine değinilmeyecektir. Öte 

yandan, yapıyı Osman-
lı teşrifâtında da mühîm 
bir yere koyan “taklid-i 
seyf” merâsimlerinden 
de, hakkında yine bu 
platformda fazlasıy-
la bilgi verilmiş oldu-
ğu için bahsedilmeye-
cektir.5 Ancak açıkca 
İslâm’ın önderliğine so-
yunan Fâtih Sultân Meh-
med Hân zamanında rü-
tielleştiği anlaşılan bu 
sembolik merâsim ile 
İslâm’ın önde gelen isim-
lerinden biri ile özdeşleş-
tirilen Osmanlı Devle-

ti, artık bir imparatorluk hâline gelmiş olma-
nın gerektirdiği meşru’iyet ve kurumsallaşma-
ya kavuşmuş olduğunu belirtmekte fayda var. 

Öte yandan, bu noktada şu hususa dik-
kat çekmek gerekmektedir. Hâlid bin Zeyd’in 
İslâmî olarak kattığı kutsallığa rağmen Eyüp, 
civârda bulunan çok sayıda manastır ve ki-
lise sâyesinde, Bizans döneminde de önem-
li bir dinî merkez durumunda idi. Bu durum-
da Eyüp’ün, aynı özelliği Türk egemenliği al-
tında da devam ettirmesini, bilinçli bir ter-
cihin ürünü olarak değerlendirmek gerekir. 
Nitekim hemen her yeni din, kendinden ön-
ceki dinin ya da inancın kutsal saydığı alan-
ları kullanmakta bir sakınca görmemişti. Bu-
nun en kompleks örneği ile Kudüs’te karşılaş-
maktayız. Öte yandan Selçuklu sultânları ca-
milerini inşâ etmek için, Konya’da Roma dö-
neminden beri akropol alanı olarak kullanılan 
alanı seçmeleri veya Ankara’da Hacı Bayrâm-ı 
Velî’nin, dergâhı için Roma döneminden Au-
gustus Tapınağı’nı seçmesi, bu açıdan şaşırtı-
cı sayılmaz.6 Bu seçimleri, bu yapıların muh-
temel malzeme kaynakları olmaları ile açık-
lamak, şüphesiz yeterli değildir. Her şeyden 
önce insanların belleklerine kazınmış olan 
bu yerler, geleneksel olarak kutsal addedilen 
alanlar olarak öne çıkmaktadır. 

Öte yandan Eğrikapı ile bugün Eyüp 
Sultân Cami’nin bulunduğu alan arasındaki 
irili ufaklı manastırlardan biri olan Leon Ma-
kelos Manastırı, üstlendiği önemli bir mis-
yon ile bu sürekliliğin daha farklı bir mahi-
yeti olduğunu göstermektedir.7 Bu manastır-
da görevli papazların, sefere çıkan imparator 
ve sâ’ir devlet adamlarına, başarı kazanmala-
rı ümidiyle kılıç kuşatıldığı özel merâsimleri 
gerçekleştirmekle görevli oluşu, Hâlid bin 
Zeyd’in türbesinde gerçekleştirilen törenin, 
eski bir Bizans ritüelinden esinlenilerek, Os-
manlı teşrifâtına katıldığına delâlet etmekte-
dir. Başlarda Rumeli’nde sürdürülen cihâd 
hareketlerinin başarısı ile sınırlı olduğu anlaşı-
lan bu merâsim, Yavuz Sultân Selîm’in Mısır’ı 
fethederek İslâm âleminin yegâne önderi du-
rumuna gelmesinden sonra daha da şatafat-
lı hâle gelmişti. Zira bundan sonra, Yavuz’un 

Bizans İmparatorluğu döne-
minde İstanbul
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8  Asnu BİLBAN YALÇIN, 
“Havariyyun Kilisesi”, 
Dünden	 Bugüne	 İstanbul	
Ansiklopedisi, c. 3, ss. 23-
24.

9  Semavi EYİCE, “Fatih Kül- Semavi EYİCE, “Fatih Kül-
liyesi”, Dünden	 Bugüne	
İstanbul	 Ansiklopedisi, c. 
3, İstanbul 1994, ss. 265-270.

10  Semavi EYİCE, “Tauri Fo- Semavi EYİCE, “Tauri Fo-
rumu”, Dünden	 Bugüne	
İstanbul	 Ansiklopedisi, c. 
7, İstanbul 1994, ss. 225-227.

11  Doğan KUBAN, “Mese”, 
Dünden	 Bugüne	 İstanbul	
Ansiklopedisi, c. 5, 
İstanbul 1994, ss. 404-405.

Mısır’dan getirdiği kutsal emânetler arasın-
da bulunan Hazret-i Muhammed ve halife-
ler ait kılıçlar, Osmanoğulları’nın, İslâm’ın ve 
cihâdın önderi olduğunu temsil eden sembol-
ler olarak törenlerin vazgeçilmez parçaları ol-
dular.

Buna benzer törenler gibi bir çok detayı Bi-
zans devlet teşkilâtı ve teşrifâtından örnek ala-
rak Osmanlı devlet protokolüne dâhil eden 
Sultân Mehmed, böylelikle imparatorluk viz-
yonunu geliştirmeyi amaçlamıştı. Bunun için 
Bizans zamanından kalma gelenekleri yadsı-
mak yerine, bu geleneklerden ve bunların halk 
nazarındaki etkisinden yararlanma cihetine gi-
den Sultân Mehmed, anlaşılacağı üzere, şehir-
deki kutsal bölgelerin ruhâniyetinden de faz-
lasıyla yararlanmasını bilmişti. Nitekim kendi 
nâmına yaptırmayı planladığı külliye için yer 
seçerken de, eski anılardan faydalanacak ve 
şehrin kurucusu addedilen Constantinus’un 
yaptırdığı Hagioi – Aya okunur - Apostoli 
Kilisesi’ni tercîh edecekti.

Havariyyun Kilisesi olarak da bilinen Ha-
gioi Apostoli Kilisesi, muhtemelen IV. yüzyılın 
ilk çeyreğinde İmparator Constantinus tarafın-
dan yaptırılmıştı. İmparator’un, ölümünden 
sonra gömülmek amacıyla yaptırmış olduğu 
kilise, Hrıstiyanların kutsal saydığı, sağlığında 
İsâ’ya inanan “oniki havârîye” adanmış ve son-
raki tarihlerde de havârîlerden Luka ile bazı 
azizlerin rölikleri kiliseye nakledilmişti. Ancak 
337 senesinde vefât eden Constantinus’un, bu 
kiliseye defnedilmesi ve vasiyeti gereği meza-
rının üzerinde ayin yapılmaya başlaması, pa-
ganist inanışları yeniden canlandıracağı kor-
kusunu gündeme getirince, buradan alınan 
na’aşı kilisenin yanına inşâ edilen hususî mo-
zoleye gömülmüştü.8 

Bundan sonraki süreçte Bizans imparator-
larına mahsus bir defin yeri hâline gelen bu 
mozolenin yetersiz kalması üzerine, VI. yüz-
yılda kiliseyi tamir ettiren İmparator Justinia-
nus tarafından yeni bir mozole yaptırılmış ve 
bu iki yapı ile çevresi, 1028’e kadar Bizans im-
paratorları ile bunların eş ve çocuklarına gömü 
alanı olarak kullanılmıştı. Şehri fetheden ve 
yüzyılların bakımsızlığı netîcesinde harâbeye 

dönmüş durumda olan şehri 
bir anlamda yeniden kurmak-
la karşı karşıya kalan Fâtih 
Sultân Mehmed’in, nâmına 
bir cami inşâ ettirmek için bu 
bölgeyi seçmesi, hiç de şa-
şırtıcı değildir. Devletini ev-
rensel bir imparatorluk dü-
zeyine çıkarmayı amaçlayan 
Fâtih’in, bu vasıflara hâ’iz 
olan Bizans’ın mirâsını her 
anlamda sâhiblenmeye çalış-
tığı açıktır.9 

Fâtih’in oğlu Bayezid’in, 
kendi nâmına yaptırdığı kül-
liye için Bizans’ın en önemli meydanların-
dan biri ve belki de - şehrin neredeyse ortasın-
da bulunduğundan - en önemlisi olan Forum 
Tauri’yi10 seçmesi ise, yine aynı anlayışın so-
nucudur. Bu dönemin nâmlı vezîrlerinden 
Mahmud Paşa, Murad Paşa, Atik Alî Paşa gi-
bi isimlerin katkısıyla kısa zamanda İslâm ya-
pılarına doyurulan şehir merkezinin, Türk dö-
nemindeki gelişimi, Bizans döneminde ana ar-
ter olarak varlığını sürdüren Mese’nin11 yeri-
ni alan Dîvânyolu çevresinde gelişecek ve ay-
nı törensel niteliğini Osmanlılar zamanında da 
devam ettirecekti. 

 Bizans İmparatorluğu döne-
minde Aya Sofya ve Aya A-
postoli kiliseleri

Bizans İmparatorluğu döne-
minde İstanbul’un ana arter-
leri.
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Sanat tarihimizde Eyüp Sultan türbeleri ve 
mezarlıkları ile olağan üstü bir doku arz et-
mekte ve özellikle gerek mezarlıklarındaki me-
zar taşları gerek türbeleri donatan  el sanatları 
ürünleriyle   kültürel bir  başvuru merkezi olma 
niteliğini taşımaktadır. Başta Eyüp Sultan Tür-
besi olmak üzere buradaki hanedan türbeleri-
ne saraydan armağan edilen el sanatları örnek-
leri sanat tarihindeki bazı boşlukları doldura-
cak bilgiler vermekte ve çok değerli görsel bel-
geler oluşturmaktadır. Bu örnekler  hayatın do-
ğum, evlenme ve ölüm olarak adlandırılan üç 
ana  döneminden biri olan ölüm olayı çevresin-
de gelişen el sanatlarına ölüm olayı bağlamında 
zengin çeşitlemeler eklemektedir. Bunlar ara-
sında türbeleri donatan işlemeli perdeler, süs-
leyen işlemeli  Kabe örtüleri, Ravza-ı Mutahar-
ra örtüleri, Kadem-i Şerif örtüsü,  pencere alın-
lığı ya da pencere yaşmağı, levha, bohça, secca-
de ve sandukaları saran işlemeli örtüler başka 
deyişle puşide ve puşide levhaları dikkat çek-
mektedir. Türbelere ya saray ya saray dışından 
armağan edilen bu işleme türleri kapsamında 
özellikle başka toplumlarda görülmeyen san-
duka örtüleri  göz kamaştırmakta ve  hanım 
sultan türbeleri bu tür işlemeli örtüleri ile bir 
düğün alayı görkemi  yansıtmaktadır.   

Bilindiği gibi Ayvansarayi, Güven, Barışta, 
Yılmazkurt, Ketencioğlu, Topkapı Sarayı Müze-
si uzmanları  vb. gibi bazı yazarlarca üzerinde 
çalışılmış ve çeşitli bakış açılarından tanıtılmış 
bu işlemeli örtülerin  Eyüp Sultan’daki örnekle-
rine toplu bir bakış yapılmamıştır.  

Bu bildiride amacımız: başta Eyüp Sultan 
Türbesi olmak üzere Şah Sultan Türbesi, Mih-
rişah Sultan Türbesi, Adile Sultan, Türbesi Sul-
tan Reşat Türbesi gibi mezar anıtlarında  koru-
nan bir grup  işlemeye eğilmek,

Erman Güven’in “Eyüpsultan Türbesine 
Vakfedilen Eserler”, “Eyüpsultan Envanteri-
ne Kayıtlı Eserler”, Eyüp Sultan Türbesinin Hat 
Sanatı Açısından Değerlendirilmesi”; Gönül  
Yılmazkurt’un“ İstanbul Eyüpsultan’da Mihri-
şah Valide Sultan Türbesi Sandukalarındaki Pu-
şideler”, Emine Ketencioğlu’nun  Eyüp Sultan’da 
Adile Sultan Türbesindeki Puşide Örnekleri” 
başlıklı bildirilerinden yararlanarak ve H. Ör-
cün Barışta’nın  “Osmanlı İmparatorluğu Döne-

mi Türk İşlemeleri” isimli kitabındaki Eyüp Sul-
tan türbelerindeki  puşidelerle ilgili  bilgileri da-
ha  genişleterek Eyüp Sultan türbelerindeki bir 
grup işlemeye   toplu bir bakış yapmak,

Yıpranmış, dokusunu değiştirmiş, parçalan-
mış bazı puşideler sonradan yenilenmiş oldu-
ğundan yalnız puşide levhalarında kayıtlı tarih-
lere başka deyişle kitabelere göre örtülerin tarih-
lendirilmesinin yanılgıya neden olabileceğine 
işaret etmek,

Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinin yayınlamış olduğu “Bir 
Reformcu Şair ve Müzisyen Sultan III Selim”, 
isimli sergi katalogundan sağlanan katkılar-
la Mihrişah Sultan Türbesinde bulunan Mihri-
şah Sultan, Hatice Sultan ve Beyhan Sultan’a ait 
sanduka örtülerini (puşideleri) tarihlemek,

Kazanımlarımı ekleyerek genel bir değer-
lendirme yapmak ve  bu yolla 2010 yılında Av-
rupa Kültür Başkenti olan İstanbul’un en eski 
bir semtindeki türbelerde bulunan işlemelerin 
Türk işleme sanatına katkılarını uluslar arası 
platforma taşımaktır. 

Bildiride yer alan işlemelerin envanter nu-
maraları, malzeme, teknik ve boyutları ile ilgili 
bilgiler söz konusu yayınlar ve İstanbul Türbe-
ler Müzesi Müdürlüğü envanter kayıt defterle-
rindeki bilgilerle sınırlıdır.  Sergilenmiş ve ser-
gilenen işlemelerin gözle görülebilir ön yüzleri 
yalnız gözlemlenmiş arka yüzü, astarları ve de-
taylı malzeme ve teknik analizleri kültür varlık-
larına zarar vermemek için yapılmamıştır.

Eyüp Sultan semti Hazreti Halit Türbesi ya-
nı sıra Osmanlı hanedanı ve üst düzeydeki dev-
let görevlilerinin türbelerinin bulunduğu hazi-
re, sofa ve mezarlıklardan  oluşan olağan üstü 
bir açık hava müzesi niteliği taşıyan  alanlarıyla 
Türk sanatında önemli bir yer tutmaktadır. Ha-
yatın üç ana döneminden biri olan ölüm olayı 
çevresinde gelişen adetlerle klasik dönemden 
başlayarak Geç Osmanlı Döneminde gelişen bir 
tür bir anıtsal  nekropol alanı oluşturan yerler-
deki  türbeler taş işçiliği ile dikkat çeken Eyüp 
Sultan mezarlıklarına gerek mimarisi gerek mi-
mari süslemesinde kullanılmış çini, ağaç, metal  
ve tekstil ürünleriyle engin bir boyut kazandır-
maktadır. Türbelerde yer alan dolapları, pence-
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releri bezeyen sandukaları kuşatan işlemeli ör-
tüler estetik özellikleriyle bu engin boyuta renk 
ve kişilik katmaktadır. Bunlar arasında levha-
lar, perdeler,  puşide ve puşide levhası olarak 
adlandırılan sanduka örtüleri ve sanduka lev-
haları   üzerlerindeki yazılı bezemelerle bel-
ge olma niteliği de taşımaktadır. Ölüye duyu-
lan sevgi ve saygının göstergesi olan ve başka 
toplumlarda bu denli zengin örnekleri olama-
yan parçalarla yapıların görkemini arttırmakta-
dır. Ya saray ya da saray dışından Hazreti Halit 
Türbesi yanı sıra diğer türbelere armağan edil-
miş bu örnekler bohça, seccade vb. gibi işleme 
türleri ile daha da zenginleşmektedir.  

Eyüp Sultan‘daki türbelerde sergilenmiş ve 
sergilenmekte olan   saray ve saray çevresinden 
armağan edilmiş işlemeler Kabe örtüsü parça-
ları, Ravza-ı Mutaharra örtüleri, Kadem-i Şerif 
örtüsü,  pencere alınlığı ya da pencere yaşma-
ğı, levha, bohça, seccade, puşide ve puşide lev-
halarından oluşmaktadır. Bu örtüler Eyüp Sul-
tan Türbesi olarak bilinen Hazreti Halit Türbe-
si, Şah Sultan Türbesi,  Mihrişah Sultan Türbesi, 
Adile Sultan Türbesi ve Sultan Reşat Türbesin-
de yer almaktadır. Dikkat çeken örneklerle bu 
türbelerdeki işlemeli örtüler şöyle sıralanabilir.

Birinci türbe en zengin örnekler bulunan  
Hazreti Halit Türbesidir. Eyüp Sultan Türbesi 
adıyla bilinen 1458 de yapılan bu türbe sonra-

dan çeşitli ekler yapılmıştır.1 Yapıdaki ekleme-
ler dışında yapının donanımı da zamanla zen-
ginleşmiştir. Buradaki sandukaların üzerinde 
aslında kıymetli kumaş ve işlemelerden örtü-
lür, özellikle Kabe örtülerinden parçalar bulun-
duğu kayıt edilmiştir.2

Bilindiği gibi Ayvansarayi Eyüp Sultan Tür-
besinde yapılan ta’miri türbe- tecdid-i türbe 
(onarım ve eklemelere) değinmiş ve bu konuda 
şu bilgileri vermiştir.      

Ta’miri türbe –i şerif  Hazret-i Halid bin 
Zeyd –radıyallahu te’ala anh- Sultan Selim-i Sa-
lis  hazretleri  taht-ı saltanat –ı aliyyelerine cü-
lu buyurduklarındadan sonra  1207 (1792M.) 
senesi türbe-i şerifeyi ta’mir etdirüb  prinçten 
dökme pencere kapakları  ve sim telden  iken  
dökme sim  şebeke kafes yapılu kisve-i  şerif-
ler ve avizeler cümle tecdid ve tezyin olundu 
ve padişah –ı müşarun-ileyh hazretlerinin ken-
di nutk-ı hümayunları olan bu kıta’a. Yesariza-
de hattı ve kalem-i zehebiyle bir levhada nuvis-
te olarak türbe-i mezbureye avihte kılındı. (kı-
ta budur)

Alemdar-ı kerim-i şah-ı iklim-i Risaletsin

Mu’inim ol benim da’im bi hakk-ı hazret Bari

Selim-i İlhami her dem yüz sürer bu ravza-ı pake

Şefa ‘atle kerem kıl ya Eba Eyyüb-i Ensari3

1) Yıldız Demiriz, Eyüp’te 
Türbeler, Kültür Bakanlığı, 
Ankara, 1989, s.5.

2) Demiriz, a.g.e.,s.6.

3) Ayvansarayi Hüseyin E-
fendi- Ali Satı Efendi- Sü-
leyman Besim Efendi, 
Hadikatü’l Cevami ( İstan-
bul Cami ve Diğer Dini ve 
Sivil Mimari Yapılar), Ha-
zırlayan Ahmed Nezih Ga-
liktekin, İşaret Yayınları, 
2001, s.338.

Fotğraf 1- Kabe Örtüsü parça-
sı.. Eyüp Sultan Türbesi Env. 
N.75. 
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4) Ayvansarayi, a.g.e.,s. 338, 
339.

5) Mehmet Mermi Haskan, E-
yüp Sultan Tarihi , Eyüp 
Belediyesi,2009, 4.Baskı,  
C.II,s. 437

6) Erman  Güven,” Eyüp Sul-
tan Türbesi Envanterine Ka-
yıtlı Eserler”,  Tarihi Kül-
türü Ve Sanatıyla VIII. E-
yüpsultan Sempozyumu 
Tebliğler, Eyüp Belediyesi, 
2004,  s. 93.

Ba’decennet mekan Sultan Mahmud Han-ı 
Gazi hazretlerinin zenam-ı saltanatlarında  
ya’ni  bin iki yüz otuz beş  senesi  muharremü’l  
-haramının  on üçücüncü  ismeyn (01,11.1819) 
günü türbe-i şerifenin  ta’mirine bed olunup, 
emin –i bina tayin olunan Ahmed  Efendi  mü-
başeretiyle sene-i mezbure rebiü’l- ahirin  be-
şinci (21.01.1820 günü tekmil  olunup ve yi-
ne o sene merkad-i  sa’detin puşidesi dahi  tec-
did oldu. Üzerindeki yazıların vasatındaki ku-
şak  resmindeki yazı, Sultan Mahmud Han haz-
retlerinin kendi hatt-ı hümayunlarıdır ve gine  
hatt_ı alileriyle bir levha türbe-i şerifede biri 
dahil  cami şerifte  avize kılınmıştır.4

Bu örtülerden kisve-i şeriften Haskan da söz 
etmektedir.5 

Eyüp Sultan Türbesindeki örneklerin bi-
rinci grubu Kabe örtüleri parçalarından oluş-
maktadır. Birinci örnek Türbeye asılı bulunan 
75 envanter numaralı 87X 238 cm. boyutların-
da bir yatay dikdörtgen biçimli olarak kesilmiş 
parçadan oluşmaktadır. (Fotoğraf 1) Siyah ka-
difeden yapılmış ve metal iplikle işlenmiş lev-
hada bir kartuş içinde Besmele ve Fetih Sure-
sinin son bölümünden bir ayet parçası yer al-
maktadır.   İkincisi 10 envanter numaralı 110X 
132 cm. boyutlarındadır. Siyah üzerine me-
tal iplikle Kelime-i Tevhit ve ismi Nebi işlen-
miştir. Üçüncüsü 89 envanter numaralı 34 cm. 
X 31 cm. boyutlarındaki Kabe örtüsü parçası-
dır. Siyah üzerine metal iplikle işlenmiş parça-
da Lahza-ı Celal Allah rabbi şeklinde kelimeler 
okunmaktadır.

İkinci grup kitabeli örneklerden oluşmak-
tadır. Birinci parça 64 envanter numaralı, kayıt 

defterin tarihçe kitabe olarak geçmiş 75cm.X54 
cm. boyutlarındaki örtüdür. Selim’in adı geçen 
bu parça kırmızı atlastan yapılmış ve  üzerine 
metal iplikle altı mısra işlenmiştir. 

İkinci parça 148 envanter numaralı, 113cm. 
X84 cm. boyutlarındaki  Kadem-i Şerif Kitabesi-
dir.6 1215 ( 1800 M.) tarihi okunan örtü tirşe at-
las üzerine metal iplikle işlenmiştir. Dikey otur-
tulmuş bir dikdörtgen biçimli örtünün çevresi 
bitkisel bezemeli bir su ile çerçevelenmiştir. Ay-
nı su ile iki üniteye ayrılmış örtünün bir üni-
tesi iki tarafta bitkisel bezemelerle dolgulan-
mış içleri yazılı bezemelerle süslenmiş iki kar-
tuş görülmektedir. İkinci ünitesinde ise çevresi 
‘C’ kıvrımlı yapraklı dallarla kuşatılmış bir hur-
ma ağacı motifi ile süslenmiştir.

Üçüncü parça 243 envanter numaralı, 49 
cm. X 32 cm. boyutlarında bir levhadır. Krem 
atlastan yapılmış yeşil ipekle Fetih Suresi işlen-
miş örnek 1328 (1910 M.) tarihlidir. 

Üçüncü grup perdelerden oluşmaktadır.

Birinci parça 151 envanter numaralı,  103 
cm. X 103 cm. boyutlarındaki tirşe atlastan ya-
pılmış  Kadem-i Şerif perdesidir.

 İkinci parça dikdörtgen türbenin pence-
re ve kapı aralığına asılı 33 demirbaş numara-
lı perdelerin sekiz tepeliğinden oluşmaktadır. 
(Fotoğraf 2) Yaklaşık 42cm.X158 cm. boyutla-
rındaki bu tepelikler çift çift tasarlanmıştır... Sa-
rıya çalan çok açık yeşil seraser izlenimi veren 
ipekten yapılmış metal iplikle işlenmiş, etek-
leri metal iplikten yapılmış püsküllü bir şerit-
le temizlenmiş bu parçada geometrik çizgiler-
le oluşturulmuş, zencirek suyundan meydana 

Fotoğraf: 2,3- Eyüp Sultan Tür-
besindeki 33 Demirbaş numara-
lı perdelerin birisinin tepeliği ve 
aynı tepelikten II.Mahmud’un 
imzası
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7) “Eyüpsultan Türbesine Vak-
fedilen Eserler”  Tarihi 
Kültürü Ve Sanatıyla II. E-
yüpsultan Sempozyumu 
Tebliğler, Eyüp Belediye-
si 1998, S-315; Erman  Gü-
ven, “Eyüp Sultan Türbe-
sinin Hat Sanatı Açısından 
Değerlendirilmesi”,  Tari-
hi Kültürü Ve Sanatıyla IV. 
Eyüpsultan Sempozyumu 
Tebliğler, Eyüp Belediyesi, 
2000,  s.315. 

8) Güven, a.g.m., ” Eyüp Sul-
tan Türbesi Envanterine 
Kayıtlı Eserler”, s.93. Ay-
rıca Bk. Güven, a.g. m. “E-
yüpsultan Türbesine Vakfe-
dilen Eserler, s 314.

9) Güven, a. g. m.,” Eyüp Sul-
tan Türbesinin Hat Sana-
tı Açısından Değerlendiril-
mesi”, s.316.

10) H. Örcün, Barışta, Osman-
lı İmparatorluğu Dönemi 
Türk İşlemeleri, Kültür Ba-
kanlığı, 1999,  s.96.

11) Demiriz, a.g.e., s. 77

12) Haskan, a.g.e.,s.538.

13) Haskan, a.g.e.,s.539.

14) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri,  s.101.

15) 16) Demiriz, a.g.e., s. 60

gelen dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış ya-
zılı bezemeler bulunmaktadır. Bu parçalarda  
Kelime-i Şehadet okunmaktadır. Dört tepelikte 
“ Ketebehu el Gazi Mahmud bin Abdülhamid 
Han yazılı bir istifı yer almaktadır. (Fotoğraf 3) 
Bu istifteki açıklamaya dayanarak deri ile astar-
lanmış  atlas üzerine işlenmiş tepeliklerin yazı-
ların hattatının Sultan II.Mahmut olduğu ileri 
sürülmektedir.7 

Son parça 158 envanter numaralı, genişliği 
156, uzunluğu 293 cm. yüksekliği 136 cm olan  
puşidedir. Hazreti Halid’in sandukasını kuşa-
tan II. Abdulhamit’in yenilettiği ileri sürülen 
bu puşide8 deri ile astarlanmış, siyah kadifeden 
yapılmış ve altın ile gümüş rengi metal iplik-
le işlenmiştir. Etekleri ‘C’ kıvrımlı kurdeleler-
le bezenmiş örtünün eteklerinin üstünde aşı-
rı kıvrımlı dallar ve çiçeklerle oluşturulmuş bir 
su ile kuşaklara ayrılmıştır.Yatay sıraları ortada 
bir birine bağlayan  dikey bir kuşakla bölümle-
re ayrılmış ve her ünite   yazılı bezemelerle süs-
lenmiştir. Önceden belirtildiği gibi Ayvansara-
yi tarafından yazılı bezemelerin II.Mahmud’un 
eseri olduğu kayıt  edilmiştir.   Eyüp Sultanın 
rivayet ettiği hadis-i Şerifler,  Peygamber Efen-
dimizin Eyyüp Sultan’ı öven  Hadis-i Şerifleri, 
Kelime-i Tevhit, ve Allah (c.c.)ismine ait yazılar 
oluşan  yazılı kuşakların bir kısmı Rakım Efen-
dinin bir kısmı ise II. Mahmut’a ait olduğu .9 ile-
ri sürülmektedir. Gerek yukarda değinilen per-
de yaşmağı gerek  Eyüp Sultan puşidesi10 üze-
rindeki işlemelerin yazılı bezemelerinin bir sul-
tan tarafından tasarlanmış olması önemlidir.  

İkinci türbe Şah Sultan Türbesidir.

Bilindiği gibi Demiriz türbe ile ilgili bilgi-
ler verirken  Şah Sultan III. Selim’in kız kar-
deşi ve Lütfi Paşa’nın eşidir.1215/1800 yılı-
na vefatından sonra burada  toprağa verilmiş-
tir. Tarih Kitabesi yoktur.11demektedir. Has-
kan ise  III.Mustafa’nın ikinci kadını olan Mih-
rişah Sultan’ın  Türbesinin kapısı üzerindeki 
kitabede 1215 tarihi bulunduğunu,12 ve türbe-
de III.Mustafa’nın kızı, III.Selim’in kız kardeşi 
Şah Sultan ile birlikte gömülü olduğunu13 be-
lirtmektedir. 

Şah Sultan Türbesi’nde kayıt terkin yapıl-
mış, 24 envanter numaralı,  iki puşide levha-
sı yer almaktadır. Her ikisi de üçgen biçimin-
de tasarlanmış bu puşide levhalarında üst üste 
konularak kullanılan birden fazla gereçin belir-
lenmesi bunlar kararmış, sertleşmiş, kavlamış 
yer yer yırtılmış, ve birbirine kaynaşmış oldu-
ğundan oldukça güçtür. İlk bakışta deri izleni-
mi veren bir dokusu bulunan 14 bu levhalar bir 
tür muşamba ya da deri görüntüsü veren bir ta-
baka  üzerine siyah ipek kullanarak metal iplik-
le işlenmiş görünmektedir. Dokusu bozulmuş 
bu puşide levhalarının gereçlerinin analizlerle 
sorgulanması gerekmektedir. Her ikiside yap-
rak ve krizantemlerden oluşan bir çerçeve için-
de yer alan  iki yönde ‘S’ kıvrımlı kurdelelerle 
bağlanmış bir krizantem dalı ile taçlandırılmış  
yazılı bezemelerle bezenmiş bu levhaların   1215 
(1800M.) tarihli,  birincisinin   III. Mustafa’nın 
ikinci eşi  Mihrişah Sultan 1217 (1802 M.) tarihli,  
ikincisinin ise III. Mustafa’nın kızı  III. Selim’in 
kız kardeşi Şah Sultan’ın sandukalarına  ait ol-
duğu anlaşılmaktadır. (Fotoğraf 4,5)

Üçüncü  türbe  Mihrişah Sultan Türbesidir.

Türbe ile ilgili bilgi veren Demiriz Mih-
rişah Sultan H.1207 1792 de vefatından son-
ra yapılmıştır. Türbenin inşası 1795 yılına ka-
dar sürmüştür. Türbede ayrıca III.Mustafa’nın 
kızı Beyhan Sultan ve II.Abdülhamit’in an-
nesi Perestü Sultan da yatar. Yapı kitabesi 
yoktur.1516demektedir. 

Haskan ise Ayvansarayiden alıntı yapa-
rak yapıyla ilgili şu bilgiyi vermektedir Mihri-
şah Sultan, Zeynep Sultan Sarayı bahçesine  ki 
burası Papazsoğlu bahçesi denmekle meşhur-
du. Buraya bir türbe, bir imaret, sebil ve türbe  

Fotoğraaf 4,5- Şah Sultan 
Türbesindeki Mihrişah ve 
Şah Sultan puşide levhaları-
nın Gönül Yılmazkurt tara-
fından yapılmış çizimi.
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17) Haskan, a.g.e.,s.489.

18) Gönül  Yılmazkurt, “İstan-
bul Eyüpsultan’da Mihrişah 
Valide Sultan Türbesi San-
dukalarındaki Puşideler”  
Tarihi Kültürü Ve Sanatıy-
la III. Eyüpsultan Sempoz-
yumu Tebliğler, Eyüp Bele-
diyesi, 2000, s. 304-313.

19) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s. 161.

20) Bir Bir Reformcu Şair ve 
Müzisyen Sultan III Se-
lim Han, Vefatının 200. Yı-
lında, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Kültür ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü Topka-
pı Sarayı Müzesi- İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, 24 
Aralık 2008- 24 Mart 2009, 
s..224,225.

21) H.Örcün Barışta, “19-20. 
Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk 
İşlemeleri İstanbul Hane-
dan Türbelerinden Puşi-
de Ve Puşide Levhaların-
dan Örnekler”, V. Millet-
lerarası Türk Halk Kültü-
rü Kongresi Maddi Kültür-
Seksiyon Bildirileri, Kül-
tür Bakanlığı,1997, s.101. 

22) Haluk Şehsuvaroğlu, A-
sırlarboyu İstanbul, tarih-
siz, s.141.

karşısında müstakil olarak bir mektep yaptırdı 
ve mektep hocası ile üç adet türbedarına evler 
yaptırmak üzere 6 Haziran 1793 (26 L.1207) in-
şaatı başlatıp 1210 ( 1796 m.) senesi sonunda ta-
mamlamıştır.17 

Mihrişah Sultan Türbesinde dört sanduka 
puşide ile kaplanmıştır. Şu anda sergilenen pu-
şideler  8 envanter numaralı Mihrişah Sultan 
sandukası puşidesi, 10 envanter numaralı Ha-
tice Sultan puşidesi,12 envanter numaralı  Bey-
han Sultan puşidesi ve 14 envanter numaralı 
Perestu Sultan puşidesidir.  Bu puşideler üze-
rinde 1998 yılında  çalışılmiş ve her puşidenin 
rölevesi çıkarılmış gerekli gözlemler yapılarak 
sağlanan  bilgiler desen, motif, renk, kompozis-
yon  ve işleme teknikleri  ile tanıtılmak amacı 
ile 1999 yılında  yayınlanmıştır.18 Böylece şu an-
da Mihrişah Sultan Türbesinde bulunan 19 yüz-
yılda ölen Mihrişah Sultan, Hatice Sultan ve 
Beyhan Sultan dışında 20 yüzyıl başında ölen 
Perestü  Sultan sandukalarının puşideleri19 bel-
gelenmiştir. Buradaki bilgilerden   bordo kadi-
feden yapılmış örtülerim yedi  kat tel ile bükül-
menmiş ipek iplik kullanarak  dival işinin çeşit-
lemeleri  olan yarmalı sarma, verev  sarma, düz 
sarma ile işlenmiş, harç, tırtılla bezenmiş oldu-
ğu motifleri pamıkla kabartılmış Perestü Sultan 
puşidesi dışında hepsinin motiflerinin çiniş-
li karton kalıpla  yükseltilmiş olduğu belirlen-
miştir. (Fotoğraf: 6,7)

Puşidelerin ve puşide levhalarının vazo-
ya yerleştirilmiş çiçek, gül, gonca, yaprak, kri-
zantem, mimoza, kengel yaprağı vb. gibi bitki-
sel bezemeler, püskül, kurdele ve asma çelenk  
vb. gibi nesneli bezemeler ve yazılı bezemeler-

le süslenmiş olduğu kayıt edilmiştir ve bu bil-
giler çizimlerle desteklenmiştir. Dinsel içerik-
li ve ölü ile ilgili bilgiler veren yazılı bezeme-
ler okunmuş ve her puşide ile sunulmuştur 
24 Mart 2009 tarihleri arasında Topkapı Sara-
yı Müzesi’nde III. Selim’in Vefatının 200. Yılın-
da düzenlenen sergide Mihrişah Sultan, Hatice 
Sultan ve Beyhan Sultan’a ait sanduka örtüleri-
nin levhaları sergilenmiş ve Bir Reformcu Şair 
ve Müzisyen Sultan III Selim isimli sergi kata-
logunda örtülerle ilgili bilgiler yayınlanmıştır. 
(Bk. s.224,225) 20

Bu bilgiler ve bulgular bugün Mihrişah Sul-
tan Türbesi’ndeki  Mihrişah Sultan, Hatice Sul-
tan ve Beyhan Sultan’a ait sanduka örtülerinin 
(puşideler)  yerine bir onarımda yerleştirilmiş 
olduğunu ortaya koymuştur. Böylece bu ör-
tüler puşide levhasındaki 1326 (1908 M.) tari-
hinden yenilenmiş olduğu anlaşılan Kanuni 
Türbesi’ndeki  Kanuni Sultan  Süleyman san-
dukasının puşide levhalarına21  yeni örnekler 
katmaktadır. Şehsuvaroğlu’nun en son 1910 da 
yenilenmiş olduğundan söz ettiği bu türbedeki 
puşide levhaları22 dışında kuşkusuz yenilenmiş 
başka örneklerde vardır. Bu bağlamda Yavuz 
Sultan Selim Türbesi’nde  yapılan bir temizlik 
sırasında ortaya çıkan 160cm.X 133 cm. boyut-
larındaki, 28 demirbaş numaralı puşide levha-
sı  Sultan Ahmet Türbesi’nde sergilenmektedir. 

Adı geçen katalogdaki bilgiler şöyledir.

T.S.M. 31/1702
Osmanlı 1220 (1805-6M.)
Kadife dokuma, sim, 140X120 cm.
III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’a aittir.
Siyah renkli puşide levhasının üstünde

Fotoğraf: 6,7-Mihrişah Sultan 
ile Beyhan Sultan puşide lev-
haları. Mihrişah Sultan Tür-
besi Env. N.8., Env. N.12.
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Hüvel Baki
Cennet mekan mağrifet nişan
Mihrişah Sultan tabe seraha
Ve cealele cennete mesvaha
Hazretlerininirtihali rahmet

İştimalleri sene 1220 yazılmıştır.

Bu yazıda mekanı cennet, toprağı pak, gü-
nahları affedilmiş  Mihrişah Sultan 1220 yılın-
da ebediyete göç etmiş olduğu ifade edilmiştir.

(SD,HG, AÇ)

31/1701

Osmanlı 1237 (1821,22 M.)
Kadife dokuma , sim
III. Selim’in kızkardeşi  Hatice Sultan’a aittir. 

(Fotoğraf:8-9)

Hüvel baki
Cennet mekan mağrifet nişan
Hatice   Sultan tabe seraha
Ve cealele cennete mesvaha
Hazretlerininirtihali rahmet

İştimalleri sene 1237 yazılmıştır.

Bu yazıda mekanı cennet, toprağı pak, gü-

Fotoğraf: 8- Hatice Sultan pu-
şidenin yandan görünüşü.. 
Mihrişah Sultan Türbesi Env. 
N. 10.

Fotoğraf: 9- Hatice Sultan 
Puşide Levhası. Mihrişah 
Sultan Türbesi Env. N. 10.
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23) Demiriz, a.g.e., s. 14. 

24) Haskan, a,g,e,,s.407,409.

25) Emine Ketencioğlu, “ 
Eyüpsultan’da Adile Sul-
tan Türbesi’ndeki Puşide 
Örnekleri,”  Tarihi Kültürü 
Ve Sanatıyla III.Eyüpsul-
tan Sempozyumu Tebliğ-
ler, Eyüp Belediyesi, 2000,   
s.250-261

nahları affedilmiş  Hatice Sultan’ın  1237 yılın-
da ebediyete göç etmiş olduğu ifade edilmiştir.

(SD,HG, AÇ)

TSM 31/1709

III.Selim’in kızkardeşi  Beyhan Sultan!a aittir.

Hüvel baki
Cennet mekan mağrifet nişan
Beyhan  Sultan tabe seraha
Ve cealele cennete mesvaha
Hazretlerininirtihali rahmet

İştimalleri sene  1240 yazılmıştır.

Bu yazıda mekanı cennet, toprağı pak, gü-
nahları affedilmiş  Beyhan Sultan’ın 1240 yılın-
da ebediyete göç etmiş olduğu ifade edilmiştir.

(SD,HG, AÇ)

Dördüncü türbe Adile Sultan Türbesidir.

Demiriz Adile Sultan Türbesi- II. 
Mahmud’un kızı ve II. Abdülhamit’in kızkar-
deşi  olan Adile Sultan (1826-1899 için H. 1315 
/1899 M.) yılından hemen sonra inşa edilmiştir. 
Türbede Adile Sultan ile eşi  Tophane Müşiri 
Mehmet Ali Paşa yatmaktadır. Yan bölümde ise 
yakınları içindir.23demektedir. Haskan türbede 
Adile Sultan yanı sıra  Sıdıka, Ayşe ve  Hayri-
ye Hanım Sultan’ın gömülü olduğunu kayıt et-
miştir.24

Bu türbedeki puşideler üzerinde de 1998 yı-
lında  çalışılmış, su baskını geçirdiği için ona-

rımda olan  Adile Sultan Türbesi’nde o zaman-
da korunan ve avluda kurutulan  puşidelerin 
röleveleri çıkarılmış gerekli gözlemler yapıla-
rak sağlanan bilgiler 1999 yılında  yayınlanmış-
tır.25 Bu bilgilerden Türbenin geçirdiği su bas-
kından sonra zarar görmüş yedi puşide parça-
sı bulunduğu kayıt edilmiştir. Bunların lacivert, 
yeşil ve bordo kadife ve  yeşil yünlü dokuma-
dan yapıldığı, hepsinin altında ikinci bir kat ku-
maş koyulduğu,  motiflerin ya çirişli karton ka-
lıplarla  ya da   iplik sarma ile kabartılak hazır-
lanan zeminin yedi kat metal iplikle bükülmiş 
ipek iplikle genellikle dival işinin çeşitlemele-
ri olan  yüzeysel sarma, yarmalı ve Jakobyen at-
ması ile pul işi  ile  işlenmiş, kurt olarak adlan-
dırılan  yay biçiminde kıvrılmış, tel ve pulla be-
zenmiş olduğu belirlenmiştir.

Puşide ve puşide levhalarının vazoya yer-
leştirilmiş gül dalları, gül, gonca, rozet çiçeği, 
yaprak  ve asma çelenk gibi bitkisel ve nesne-
li bezmeler yanı sıra yazılı bezemelerle süslen-
miş olduğu kayıt edilmiştir ve bu bilgiler çizim-
lerle desteklenmiştir.Yazılı bezemeler okunmuş 
ve her  gözlem fişlerine yerleştirilmiştir.  Dinsel 
içerikli ve ölü ile ilgili bilgiler veren yazılı beze-
meler okunmuş ve her puşide ile sunulnuştur.

Bu puşidelerden ikisinin baş levhaların-
da kitabelerinin bulunduğu bu kitabeli par-
çaların birinin Sultan V. Murat’ın eşi Resan 
Hanım’a ikincisinin ise Sultan V. Murat’ın Re-
san Hanımdan doğan Aliye Hanım’a ait olduğu 

Fotoğraf: 10- Perestü Sul-
tan puşidesi. Mihrişah Sultan 
Türbesi Env. N. 14.
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26) Ketencioğlu, a.g.m.,s.255.

27) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s.113.

28) Demiriz, a.g.e., s. 75

29) Demiriz, a.g.e.,s. 61 

30)  Haskan, a.g.e.,s.531.

31) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s. 161.Burada 
sehven Ravza-ı Mutahhara 
yerine  Mutahhara- Ravza 
yazılmıştır. 

32) H.örcün, Barışta, “Kabe Ve 
Ravza-ı Mutahhara İle İlgili 
İşlemeler”Ortadoğu’da Os-
manlı Dönemi Kültür İzle-
ri, Uluslararası Bilgi Şöleni 
Bildiriler,25-27 Ekim 2000 
Hatay, 28 Ekim 2000 İsken-
derun, Atatürk Kültür Mer-
kezi, C. I, s.112,115,116.) Er-
doğan, Erol, Mevlana’nın 
Hayatı Eeserleri ve Mev-
lana Müzesi, Konya, 2004,  
154.

anlaşılmıştır.26Adile Sultan Türbesi 47 envanter 
numaralı, Resan Hanım’!a ait olan   birincisinde  
1328 (1903 M.); Aliye Sultan’a ait olan 48 envan-
ter numaralı ikincisinde 1321( 1903 M.) tarihi 
okunmaktadır.  20 yüzyıl başına tarihlenen bu 
puşideler dışında kayıt terkin yapılmış parça-
lar  Örnek 1, Örnek 4 ve Örnek 6 olarak adlan-
dırılan üç puşidenin  baş levhalarının süslen-
miş olduğu yalnız kitabelerinin işlenmemiş ol-
duğu görülmektedir.  Kitabeleri hattatlarca ta-
sarlanmamış ve işlenmeden yeri boş bırakılmış 
bu örnekler bir grup  puşide ve puşide levhası 
örneklerinin bazı mezar taşları gibi  ölüm ger-
çekleşmeden önce hazırlandığına işaret etmek-
tedir. Saray işlemeleri arasında kupon kumaş 
olarak adlandırdığımız bir grup gelin giysisi 
için önceden işlenerek süslenmiş kumaş parça-
ları gibi puşide ve puşide levhalarının önceden 
hazırlanmış olduğunu ortaya koymaktadır. Ce-
did Havatin Türbesi’nde yer alan V. Murat’ın  
sandukasını örten puşide27 de 19 yüzyıl so-
nu   özelliklerinin gözlenmesi böyle bir görü-
şü desteklemektedir. Belkide bu dönemde çizil-
miş sonra işlenmiş bir kitap cildini çağrıştıran 
bu örtü  neoklasik başka deyişle Yeni Osmanlı 
olarak adlandırılan bir uslupla tasarlanmış  di-
ğer puşidelerden farklı  özgün bir örnektir.

Beşinci türbe Sultan Reşat Türbesidir.

Demiriz V. Mehmet Reşat (ölm. 1918) tara-

fından ölümünden kısa bir süre önce yapılmış-
tır.28  Mimar Kemalettin’in eseri olan yapıda  
29Haksan Sultan Reşat ve eşi Kamures’in (1921 
M.) sandukalarının bulunduğu ve Reşadı’n 
sandukasının baş tarafında 1338 (1919 M.) ta-
rihli bir levha üzerindeki yazıdan söz etmekte-
dir.30

Burada  5 envanter numaralı, 160 cm yük-
sekliğinde 140 cm genişliğinde 310 cm. uzun-
luğunda  ve 9 envanter numaralı 140 cm. yük-
sekliğinde,  80 cm.  genişliğinde  230 cm uzun-
luğunda iki puşide bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi Ravza-ı Mutahhara’ya götürüldükten 
sonra geri  getirilmiş örtüden oluşan  Reşat pu-
şidesidir. 31 Koyu fıstık yeşili atlastan yapılmış 
puşide çok sayıda  metal iplikle dival işi (mıh-
lama) ile işlenmiştir. Örtünün üstü çiçeklerle 
donatılmış dikdörtgen bir çerçeve  içinde yazı-
lı bezeme ile süslenmiştir. Bu çerçevenin altın-
da iki yönde fiyonk biçiminde bağlanmış kur-
delelerle son bulan iki asma çelenk vardır.  As-
ma çelenklerin içine birer madalyon oturtul-
muştur. Madalyonların içinde Kelime-i Tevhit 
okunmaktadır. Ortada püskülle ayrılmış asma 
çelenklerin altındaki boşluk çiçek ve yapraklar-
la; .baş levhası ise ortasından iki püskül sarkan 
iki asma çelenk ve kurdelelerle bezenmiştir.32. 
İkinci puşide ise yeşil atlastan yapılmış, metal 
iplikle dival işi ile işlenmiş, yapraklı çiçek dal-
larından oluşan bitkisel bezemeler ve  vazoda 

çiçek motifleri süslenmiştir. 
(Fotoğraf 11)

Yukarda belli başlı özellik-
leriyle tanıtmağa çaba harca-
dığımız Eyüp Sultandaki İs-
tanbul Türbeler Müzesi’ne 
bağlı beş türbede yer alan iş-
lemeler Kabe örtüsü parça-
ları, kadem-i Şerif perdeleri, 
perde tepelikleri, puşideler, 
puşide levhaları, levhalardan  
oluşmaktadır Bunların hep-
si Türk işleme sanatının geç 
dönemi başka deyişle 19 ve 
20. Yüzyıl başları örnekleri-
ni kullanılan gereç, uygula-
nan teknik, örtüleri bezemek 
için seçilen konular, konula-

Fotoğraf: 11 Sultan Reşat pu-
şidesi. Sultan V.Mehmet Reşat 
Türbesi Env. N.5.
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33) Erdoğan, Erol, Mevlana’nın 
Hayatı Eeserleri ve Mev-
lana Müzesi, Konya, 2004,  
154. 

34) Erol, a.g.e., .Mevlana’nın 
HayatıEeserleri ve Mevlana 
Müzesi,s. 153,

35) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s.83.

36) Erol, a.g.e., .Mevlana’nın 
HayatıEeserleri ve Mevlana 
Müzesi,s.138.

37) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s.96.

38) Barışta, a.g.e., Osmanlı İm-
paratorluğu Dönemi Türk 
İşlemeleri, s.116.

39) H.Örcün Barışta, “İşleme-
lerde Bazı Mevlevi Sembol-
leri (19-20 Yüzyıl) (Osman-
lı İmparatorluğu Dönemi)”, 
Selçuk Üniversitesi Türki-
yat Araştırmaları Dergisi-
i II.Milletlerarası Osman-
lı Devletinde Mevlevihane-
ler Kongresi,1996, S.2,s.143.

40) Hakkı Önkal, Osmanlıl Ha-
nedan Türbeleri,Kültür Ba-
kanlığı, 1992, s. 221.. 

41) H.Örcün, Barışta, Osman-
lı İmparatorluğu Dönemi 
İstanbul cami Ve Türbele-
rinden Ağaç İşleri, Atatürk 
Kültür Merkezi, Ankara, 
2009, s. 247. 

rın biçimlendirilişi, kompozisyon çeşitlemeleri 
açısından  zenginleştirmekte. ve bu sanat dalı-
na bazı kazanımlar sağlamaktadır. Bu işleme-
lerin Türk işlemelerine belli başlı katkıları kı-
saca şöyle sıralanabilir. 

Bunlardan Eyüp Sultan Türbesi’nde bu-
lunan 75,10,89 envanter numaralı parçalar 
İstanbul’dan Kabeye gönderilmiş parçalar ko-
nusunda bilgi vermesi açısından değerlidir

Aynı türbede 64 envanter numaralı örtü III. 
Selim’în adı geçmesi; 118 envanter numaralı Ka-
demi Şerif Kitabesi üzerinde 1215(1800M.) tari-
hi, 243 envanter numaralı levha üzerinde 1328 
(1910 M.) tarihi yer alması; II.Mahmud’un im-
zasını taşıyan perde tepeliği ile II.Mahmud’un 
tasarımları da bulunan 158 envanter numara-
lı  Eyüp Sultan puşidesinin  ise bir sultanın iş-
lemelerdeki yazılı bezemelere eğilişini belgele-
mesi açısından önem taşımaktadır.

 Bu parçalar  Mevlana Müzesi’nde bulunan 
üzerinde “Allah onun sırrını Mukaddes eyle-
sin Şah Sultan Süleyman, Mevlana’nın bu ma-
kamını ve menzillerinin yapımını emretti 973 
1565 M.)“ şeklinde açıklama bulunan örtü,33 “ 
Sultan Selim ‘in hem dini hem  dünyayı yeni-
leyen bir padişah olduğu  Mevlana’nın kabri-
ne hediye ettiği bu yeni örtüden bellidir 1205 
(1790 M.) açıklaması bulunan örtü,34  III. Selim 
tuğrası, 1205 (1790 M.) tarihi ve Derviş Ebube-
kir Ali adı bulunan 633 envanter numaralı pu-
şide 35; üzerinde  II.Abdülhamit tuğrası, ve ke-
tebe Hasan Sırrı, 1312 ( 1896 M.) tarihi ve Ab-
dülhamit tarafından yenilenmiş olduğu belirti-
len36 637 envanter numaralı puşide 37; İstanbul 
Askeri Müze’de bulunan 26379 (CD5) envan-
ter numaralı üzerinde II.Mahmut’un sayebanı 
olduğu belirtilmiş 1224 (1808-9 M.) tarihli, sa-
yeban38; .Afyon Mevlevi Camisindeki üzerinde 
1331 (1912 M.) ve 1310 (1892 M.) tarihleri bu-
lunan, Mehmet Sultan Divani ve Sultan Veled 
sandukalarının  puşideleri ki bunlardan  Divani 
Mehmet Çelebininki Sultan V.Mehmed Reşat’ın 
armağanıdır 39 vb. gibi tarih kitabeli işlemelerin 
sayısını arttırmaktadır. Bunlara III. Mustafa ve 
III. Selim Türbesi’nde belirlenen 1215 (1800 M.) 
tarihli ile 1265 (1848 M.)  tarihli iki işlemeli ör-
tü40 eklenebilir. İstanbul Türbeler Müzesi De-
posunda korunan bu örtülerin birincisi 29 en-

vanter numaralı Hilye-i saadet perdesidir. İkin-
cisi  ise 30 envanter numaralı Apdülmecit tuğ-
ralı Nalin-i Nebi perdesidir.41   Örnekler çoğal-
tılabilir.

Mihrişah Sultan Türbesi ile Adile Sultan 
Türbesi puşide ve puşide levhalarına gelince 
bunlar hem çizilmiş röleveleriyle hem teknik 
ve gereçler konusundaki açıklamaları hem de 
verdikleri bilgilerle bazı kazanımlar sunmakta-
dır. Burada yapılmış çizimler puşidelerin bir-
den fazla parçadan oluşanları konusunda biz-
leri aydınlatmaktadır.  

Bilindiği gibi ya bir  ya da birden fazla par-
çadan oluşan puşideler dikdörtgen biçimli 
prizma üzerine oturtulmuş üçgen prizma bi-
çimli kapakla örtülü sanduka örtüleridir. Bun-
ların tek parça olanları dikdörtgen biçimlidir. 
Birden fazla parçadan oluşanları ise sanduka-
nın biçimine göre boyutlandırılmış altı parça-
dan oluşmaktadır. Bu parçaların tepelik olarak 
adlandırılan  ikisi kapağı; yan olarak adlandı-
rılan  ikisi  sanduka gövdesinin yan üniteleri-
ni; baş ve ayak levhası olarak adlandırılan ikisi   
sandukanın ön ile arka cephesini ve biri sandu-
kanın tabanını  kaplamak üzere tasarlanmıştır.

Bu türbelerden Mihrişah Sultan Türbesin-
deki örneklerin yenilenmiş olduğu anlaşılma-
sı ve Kanuni Sultan Süleyman ile Yavuz Sultan 
Selim türbelerindeki puşide levhalarını zengin-
leştirmektedir. Adile Sultan Türbesinde karşı-
mıza çıkan üç örnekse puşidelerin mezar taşla-
rında olduğu gibi bazılarının ölüm öncesi ha-
zırlanmış olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak denilebilir ki Eyüp Sultan’daki  
beş türbede saray ve saray dışından armağan 
edilmiş değerli işlemeler vardır. Bunlar arasın-
da Geç Osmanlı İmparatorluk Döneminde ya 
saray çevresinden armağan edilen ya da saray 
çevresince yaptırılan  işlemelerin Türk işleme 
sanatına bazı katkıları bulunmaktadır. Günü-
müze değin korunarak  21. Yüzyıla ulaştırılmış 
bu parçaların daha detaylı araştırılması, bu tür-
beler dışındaki türbelerdeki işlemelerle birlikte 
yeniden değerlendirilmesi   ve gelecek kuşakla-
ra iletilmesi Türk ve dünya sanatına çok büyük 
yarar sağlayacaktır.
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Dr. Ahmet İNAN

Eyüp Sultan Beldesi, 
Burada Bulunan Vakıflar, Özellikle 
Mihrişah Valide Sultan Vakfiyesi

11940 Yılında Burdur’da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstütüsü’nü 
1966’da bitirdi. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Vakıflar ve 

Arşiv Belgeleri Işığında Gedik Hakları konuları üzerine yaptı. 
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü dahil çeşitli kurumlarda idarecilik 

görevlerinde bulundu. Burdur Eğitim Enstitüsünde ve Akdeniz 
Üniversitesi Antalya Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak 

görev yaptı. Kırk yıllık çalışma hayatının ardından Ankara’da Vakıflar 
Meclisi Üyesi iken emekliye ayrıldı. Halen kendisi birçok hayır derneği 
ve vakıflarda rehberlik hizmetlerinin yanında , Vakıflar ve İktisat Tarihi 
konularında konferanslar vermekte ve makaleler yazmaktadır. Ayrıca 
uzmanı olduğu vakıf, dernek ve eski kayıtlar üzerine mahkemelerde 

bilirkişilik yapmaktadır.



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

107

İçinde yaşamak mutluluğuna erdiğimiz İs-
tanbul Şehri günümüzde olduğu gibi tarih-
te de bir dünya şehri idi. Eyüp Sultan Belde-
si, kuruluşunu ve varlığını bu şöhrete borçlu-
dur. Bundan 1400 yıl önce İslam Peygamberi 
“ İstanbul mutlaka fetholunacak. Onu fethe-
den asker, ne güzel asker; onu fetheden ku-
mandan ne güzel kumandandır.” Buyurmuş-
lardır. Müslüman Orduları, Fatih Sultan Meh-
mede kadar bu şerefe nail olmak için 20 defa 
İstanbul’u kuşatmışlardır. Avrupalılar da 8 ke-
re İstanbul’u almak maksadıyla sefer düzenle-
mişlerdir.

Eyüp Sultan veya tarihi adıyla Havas-ı Refia 
deyince sırayla Eba Eyyüb-el Ensarî Halit bin 
Zeyd, Akşemseddin ve Fatih Sultan Mehmet 
Han gelir. Kısaca bu üç ulu kişi hakkında özet 
bilgi sunmanın faydalı olacağı inancındayım.

Eba Eyyüb–el Ensari, Medineli ilk Müslü-
manlardandır. Hicret esnasında Medineliler 
İslam Peygamberini misafir etmek için yarı-
şırlarken Hz. Peygamber binmiş olduğu Kus-
va adındaki devesinin durduğu yerdeki en ya-
kın eve misafir olacağını ifade buyurmuştur. 
Kusva adındaki deve Eba Eyyüb-el Ensari’nin 
evinin önünde durmuş, Hz. Peygamber de 7 
ay müddetle bu evde misafir olmuşlardır. Hz. 
Halid bin Zeyd sağlığında Hz. Peygamberin 
bütün seferlerine katılmıştır.   

Hicretin 52. senesinde fetih maksadıyla 
tertip edilen seferin hazırlanmasında çok ça-
lışmış, karşı çıkanlara öğütlerde bulunmuş-
tur. Kendisi de 90 aşan ileri yaşına rağmen Hz. 
Peygamberin müjdesinin gerçekleşmesi için 
gerekeni her haliyle göstermiş, bir rivayete gö-
re savaşırken diğer bir rivayete göre bu uğur-
da ve bu beldede vefat etmiştir.

İkinci ulu kişi Akşemsettin adıyla bilinen 
ve asıl adı Şeyh Mehmet Şemsettin bin Ham-
za adındaki 15. asrın en büyük âlimlerinden 
biridir. Akşemsettin 1389 da Şam’da doğmuş, 
Çorum – Osmancık Medreselerinde yetişmiş, 
Hacı Bayram Veli’nin öğrencisi ve Fatih Sul-
tan Mehmed’in önde gelen hocalarındandır. 
Yerinde bir tabirle, İstanbul’un manevi Fatihi 
olarak bilinir. İstanbul’un kuşatıldığı günler-
de Fatih Anadolu’daki âlimleri ordugâha da-
vet etmiştir. Bunların arasındaki Akşemsettin 
hocaya derin bir muhabbet besler. 

İstanbul gibi muhkem bir şehri almak ko-
lay değildir. Dev surlar, Haçlı yardımları, de-

rin hendekler, aşılmaz zincirler, Rum Ate-
şi denen bela ve güçlü düşman… Bu durum 
Fatih’in huzurunu kaçırmaktadır. Bu arada 
birçoğu baba emaneti olan kumandanlardan 
bazıları zafere inanmazlar. Açıktan açığa “Bu 
devletin askerine yazık değil mi? Maceranın 
sırası mı Şimdi?” gibi itirazlar yükselir. Genç 
Hakan’ı Bizans’la boğuşmak değil, Yanındaki-
lerle uğraşmak yorar. Gerçekten muhasara ya-
ni kuşatma 50 gününü doldurmuş, gözle görü-
lür, bir ilerleme sağlanamamıştır. Rumlar yıkı-
lan surları anında onarmakta ve kuvvetli ateşle-
riyle karşılık vermektedirler. Fidan gibi yiğitler 
toprağa düşmektedir. Fatih, kalabalıklar içinde 
yalnızlık çekmektedir. Hatta zaman zaman ku-
şatmayı kaldırmayı bile düşünmektedir.

Akşemsettin Hazretlerinin zaferden zerre 
miktarı endişesi yoktur. Fatih’i her zaman teş-
vik etmiş ve onu destek olmuştur.

Fatih, şehrin fethiyle derin bir nefes alır, 
büyük güç ve itibar kazanır. Bu kutlu sonuç-
tan sonra genç Padişah, Hz. Peygamberin 
mihmandarı Eba Eyyüb – el Ensari Halit bin 
Zeyd’in mezarının bulunması hazırlıklarını 
bizzat başlatır. 

Akşemsettin, Fatih Sultan Mehmet’i Hz. 
Halid’in kabrinin yani bu gün ki türbenin bu-
lunduğu mekana götürür. 800 sene öncesi-
ne ait toprak altındaki mezarın yerini göste-
rir. İşaret olması için iki ağaç dikilir. Ağaçların 
yeri değiştirilir. Ak saçlı ihtiyar sınanmaktadır. 
Hoca ağaçların bulunduğu yeri değil ilk gös-
terdiği yerde ısrar eder. Bir kulaç kazılınca ye-
şil somaki bir taş çıkar. Üzerinde Kûfî harflerle 
“ Hêza kabrü Halid bin Zeyd ” (bu kabir Halit 
bin Zeyd’e aittir) yazısı bulunmaktadır. 

Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin bu-
lunmasından sonra burada şehrin ilk külliye-
si oluşturuldu. Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan bir türbe, cami, medrese, hamam ve diğer 

Mihrişah Valide Sultan İma-
reti ve Türbesi Eyüpsultan 
Camiinin arka kısmında Tari-
hi Cülus yolu üzerindedir.
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müştemilat Vakıf olarak yaptırıldı. Fatihin 3 
vakfından ikincisi burada kuruldu.

Bu tarihe kadar burası meskûn mahal de-
ğildi. Fatih bu beldede vakıf kurmakla kal-
madı. Bursa’dan getirilenler külliyenin etra-
fına yerleştirildi. Fatih döneminde başlayan 
imar hareketleri oğlu Sultan 2. Beyazıt ve toru-
nu Kanunî Sultan Süleyman zamanında inşa 
edilen cami, medrese, imaret, çeşme ve benze-
ri diğer Hayrî ve sivil eserlerin yapımıyla de-
vam ettirilmiştir.

Eyüp semti, Hz Peygamberin mihmandarı 
Eba Eyyüb-el Ensarî’nin kabri sebebiyle Dev-
let Erkânı ve halkın itibar ettiği bir yerleşim 
merkezi haline gelmiş, Osmanlı hakanları bu-
rada kılıç kuşanmışlardır. Belde her yönü ile 
imar edilmiş, oyuncakçı atölyeleri kurulmuş, 
mesire yeri haline getirilmiş, ahiret yolcuları 
için son durak olmuştur. İstanbul’un ihtiyar-
ları, torunlarına bu kutlu beldeyi gezdirip gös-
terirler ve ayrıca günümüzde adı duyulmayan 
“ Eyüp Köftesi ” yedirerek ziyareti bitirmeyi 
onurlu bir hizmet sayarlardı.

Eyüp Sultan’da Kurulan Vakıflar  

Fatih Sultan Mehmet döneminden günü-
müze Eyüp Sultan İlçemizde 181 vakıf intikal 
etmiştir. Belde Valide Sultanların, ulemanın, 
ümeranın yani idareciler ve diğer hayırsever 
zevatın vakıf kurmada yarıştıkları mamur bir 
şehir haline gelmiştir. Bu vakıflardan 31 tane-
si hanımlar tarafından kurulmuş hayra hiz-
met vakıflarıdır. Bu rakamlara başka belde-
lerde mesela Kasımpaşa veya Dersaadette ya-
ni İstanbul’da kurulduğu halde hayır şartla-
rını Eyüp Sultandaki medreselere, mekteple-
re, camilere ve diğer hayır hizmetlerine tahsis 
edenler dâhil değildir.   

Bu arada Eyüp’te kurulan vakıflar arasın-
da 1936 beyannamesi daha doğru bir ifadey-
le 1926 beyannamesine göre kurulmuş, Surp 

Ağya (Yeğia) Ermeni Ki-
lisesi ve Mektebi Vakfı da 
önemli hayır kurumların-
dan biridir.

Mihrişah Valide 
Sultan Vakfı

Sultan 3. Mustafa’nın 
hanımı ve 3. Selimin an-
nesi Mihrişah Valide Sul-

tan 21 Şaban 1209 (13 Mart 1795) Tarihinde ilk 
Vakfını kurmuştur. Vakfın kurulmasını hazır-
layan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağadır.

Vakfın düzenleyip kurulmasını sağlayan 
Şeyhül İslam Dürrizade Mehmet Arif Efendi-
dir. Vakfı tescil eden Hâkim Rumeli Kazaskeri 
Hayrullah Efendidir.

Vakfı tescil eden üst Hâkim, Anadolu Ka-
zaskere Ahmet Arif bin Ataullah’tır.

Vakfiyenin başlangıcında Valide Sultan Va-
kıf kurmada ki maksadını, niyetini, dünyanın 
geçiciliğini, Allahın rızasının kazanılmasının 
her şeyden önemli olduğunu, ayet ve hadisle-
rin ışığında geniş bir şekilde izah ettikten son-
ra Vakıf olarak bıraktığı akar yani getirici  mal-
ları;  başta çiftlikler, çarşılar, dükkânlar, bos-
tanlar, göztaşı atölyeleri ( Tohum İlacı üreten 
gedikler ), bostan gedikleri vs. mektep, medre-
se, çeşme, cami, mescit gibi hayrat binalar sa-
yıldıktan sonra Eyüp imaretinin her seviyede-
ki görevlileri, bunlara verilecek ücret, bu gö-
revlilerde aradığı üstün vasıflar, yılın 354 gü-
nü mutfakta pişirilip erbab-ı mürtezikaya ik-
ram edilmesi etraflıca açıklanmıştır.

Osmanlı döneminde Valide Sultanlar dev-
letin en yüksek maaşlı memurlarıdırlar. Aldık-
ları maaşı biriktirmişler mülk satın almak su-
reti ile Vakıf kurmuşlar bir anlamda Devlete 
yük olmak şöyle dursun Kamu hizmetlerinin 
önemli bir kesiminin Allah rızası için karşılan-
masını sağlamışlardır.

Mihrişah Valide Sultan Anadolu’nun batı 
kesiminin bir çok yerinde Vakıf çiftlikler kur-
muştur. Trakya arazisi denilen Çorlu, Çatalca, 
Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi yerlerde 
aşağıda isimleri yazılı Levent Çiftliği, Nakkaş 
Çiftliği, Kapadok Çiftliği, Boçdar Çiftliği, Fer-
hat Paşa Çiftliği, Filyos Çiftliği, Tepe Çiftliği, 
Deli Yunus Çiftliği, Çatalca’da Çanakçı Çiftli-
ği, Kara Halil Çiftliği, Uzunca Ova Çiftliği, 
Çatalca Yalama Çiftliği, Bürhanlı Çiftliği, Ha-
cı Ömer Çiftliği ve Kayatunca Çiftliği gibi bir 
çok işletmeyi Sultan Beyazıt veya Fatih Sultan 
Mehmet Han Vakıflarına mukataa ücreti yani 
kira ödemek sureti ile kurulup işletilen bu çift-
liklerde binlerce aile nafakasını temin etmiş ve 
Kamu Hizmeti niteliğindeki Vakıf hizmetlere 
katkıda bulunmuşlardır.

Bu çiftliklerden Haramidere – Esenyurt – 
Parseller - Beylikdüzü ve civarını içine alan 
Sultan Beyazıt Vakfına yıllık 4.400 Akça muka-

İmaret geleneği günümüzde 
de aynı amaca hizmet etmek-
tedir.
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taa yani kira ödenen 4.320 Kile yani 95 ton to-
hum ekilen 56 parça tarla çiftlik binaları, ahır-
lar, samanlıklar ve diğer müştemilatla birlikte 
aşağıda dökümü verilen tahıllar ve canlı hay-
vanlar Vakfedilmiştir. Ambardaki tohumluk 
tahıllar;

1800 kile buğday, 1200 kile arpa, 3000 kile 
yulaf, 20 kile keten tohumu,

 Vakfedilen canlı hayvanlar;

605 adet en güzel ve genç kıvırcık koyunu, 
275 adet sağmal koyun, 14 tosun üçer yaşında, 
13 kısır inek, 17 tane ikişer yaşında erkek ve di-
şi sığır, 26 sağmal buzağılı inek, 23 kısır man-
da ineği, 40 adet buzağılı sağmal manda ineği, 
33 koşu (çift sürecek) en iyi kara sığır öküzü, 
10 adet orta koşu mandası, 23 adet genç ve ko-
ca kısrak, 4 adet erkek tay, 10 adet dişi tay, 14 
adet mükemmel takımlı (yük taşıyacak)  deve, 
14 sağmal deve, 23 adet kaz, mısır tavuğu (hin-
di), kara tavuk ve ördek bu hayvanlara yem 
olarak 4000 kantar saman da vakfedilen mal-
lar arasında sayılmaktadır.

Mihrişah Valide Sultan 15 Şaban 1215’de 
(29 Aralık 1800) yılında 74 adet daha taşınmaz 
satın alarak Vakfını büyütmüştür. 5 yıl önce-
ki kurduğu Vakfa bir mektep ve bir kütüpha-
ne ilave etmiştir. 

Bu ikinci Vakfı yani Zeyil Vakfın kurulu-
şunu sağlayanlar: Vakfı yazan, Mehmet Salih 
Efendi zade Ahmet Esat.

Vakfı tescil eden hakim: Kadı Mehmet Arif, 
Rumeli Kadısı

Üst Hakim: Dürrîzade Seyit Abdullah 
Valide Kaymakamı: Mehmet Ataullah Sad-

rettin zade ( Harameyn Müfettişi )
Vakfı kaydeden Sadetli Yusuf Ağa olduğu 

görülmektedir.
Valide Sultanın 21 Şaban 1220 ( 14 Kasım 

1905) Tarihinde kurduğu 3. Vakfiyesini de he-
men hemen  aynı hakim ve bilginlerin kurup 
tescilini sağladıkları görülmektedir. 

21 Şaban 1220 ( 14 Kasım 1805 ) yılında 27 
adet taşınmaz daha satın alarak Vakfının ge-
lir kaynaklarını arttırmıştır. VALİDE SULTAN 
Vakfiyesinde gereksiz israftan kaçınılmasını, 
gerektiğinde de hayır şartlarından asla taviz 
verilmemesini özellikle şart koşmuştur. Vakıf 
gelirlerinden artan paranın bir havuzda top-

lanmasını ve bu toplanan parayla da akar sa-
tın alınmasını vasiyet etmiştir.

İmaretten İstifa Edecekler 

İmaretten İstifa Edecekler de vakfiyede 
gösterilmiştir. Bunlar,

Medrese talebeleri,
Medrese hocakarı,
Ayende ve revende yani gelen ve giden yol-

cular,
Memleket fukarası, olarak belirtilmiştir. Bu 

hizmetleri yürütecek olanlarda dindarlık, dü-
rüstlük, alçak gönüllülük, insanlara güzel mu-
amele, tamahkarlık ve hıyanetten uzak olma, 
ahiret azabından korkma ve vebalden çekinme 
gibi hasletlerin bulunması Vakıf Kurucusunun 
önemli şartlarındandır. 

İmarette Bir Yıl Harcanacak Erzak

Vaktinizi almamak ve sabrınızı zorlama-
mak için İmarette bir yıl içinde sarf edilme-
si istenen ve itina ile pişirilip ikram edilmesi, 
gerektiğinde yeteri kadar ilave edilmesi, fakat 
asla israf edilmemesi şartlarını koyduğu gıda 
maddelerinin dökümü şöyledir. 

Sade yağ  4707 okka*  (6039 kg),
Halis un   3510  kile** (169,92 ton),
Halis mısır pirinci  1791,4  kile     (57,28 ton)
Halis bal   7611  okka,
Koyun eti  8850 okka,
Balık 7788 okka,
Karabiber 86 okka,
Safran 42 okka,
Nohut 1345 okka,
Piyaz  444 okka,
Zeytin yağı  90 okka,  kandiller için)
Odun  3482 çeki 

olmak üzere, ana erzak sayılmıştır. Bu ra-
kamlar yılın 354 günü verilen erzakın toplamı-
dır. Valide Sultan yılın 74 gününde 
yani mübarek gün ve gecelerde da-
ha farklı yemeklerin ikram edilme-
sini vasiyet etmiştir. Ufak bir ayrın-
tı verelim: Diğer imaretlerde verilen 
ve adına fodla denilen ekmekler 90 
ar dirhem iken; Mihrişah Valide Sul-
tan İmaretinin fırınında 100 er dir-
hemlik halis undan yapılmış ekmek-
ler ikram edilirdi. Hayırla yad edil-
mek ne güzel değil mi? 

*Okka,   400 dirhem, bir dir-
hem 3,2 gram, bir okka 
1280 gramdır.

 **Kile,   bu gün 20 kilogram su 
alan 2 tenekelik ölçü birimi 
( buğdayda  yaklaşık 32-33 
kg ağırlığında gelir),  

Mihrişah Valide Sultan Tür-
besi ve haziresi.
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Erdem YÜCEL

Rumelihisarı’nın Restoratör 
Üç Kadın Mimarı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünü 
bitirdikten (1964) sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığında 

uzmanlık ve yöneticilik yaptı. Bunun yanısıra çeşitli yayın organlarında 
inceleme, kültür, magazin, spor konularında yazdı. İstanbul Ansiklopedisi, 
Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye 1923-1973, Görsel Genel 
Kültür, Büyük Larousse ve Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinin mimari, 
arkeoloji, sanat tarihi ve biyografi konularındaki çeşitli maddeler yazdı. 
Boğaziçi Koruları, Yeni Cami Hünkâr Kasrı, Gebze ve Eskihisar, Hırka-i 

Saadet, Ayasofya Müzesi, Objektiften Seçmeler, Acaba Ne Yazmalı, 
Karmaşık düzen, Great Palace, Mosaic Museum, Topkapı Sarayı ve 

Harem, Hagia Sophia, Anılarıyla Tahsin Öz,Kartacalı Hannibal, Türkiye’de 
Müzecilik, İslâm Öncesi Türk Sanatı yayınlanmış belli başlı eserleridir. 

Trakya Üniversitesi’nden 2001 yılında emekliye ayrıldı. Halen Kenthaber 
ve Hürriyetport internet gazetelerinde köşe yazarlığı Yayın Koordinatörü 

görevini sürdürmektedir
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1-Neşri Mehmed Tarihi, An-
kara 1970, Türk Tarih Ku-
rumu; Kemalpaşazade Ah-
med Şemseddin Tarihi, 
Tarih-i Fethi Konstantiniy-
ye; Aşıkpaşazade (Derviş 
Ahmed), Aşıkpaşazade Ta-
rihi (Tevarih’i Ali Osman), 
İstanbul Matbaa! Amire 
1929; Aşıkpaşaoğlu Tari-
hi (Çev. Nihal Atsız, Tercü-
man 1000 Temel Eser, İstan-
bul 1970; Karamani Nişancı

Mehmet Paşa Tarihi (Bu tari-
hin çevirisini İ.Hakkı Kon-
yalı yapmıştır. Bir nüs-
hası Ayasofya’da Sultan 
I.Mahmut Kütüphanesin-
de 3204 numaraya kayıtlı 
olan bu yazma diğer kitap-
larla birlikte Süleymaniye 
Kütüphanesine götürülmüş 
ve Aşır Efendi Kitaplığı 234 
numaraya kaydedilmiştir.

2- Fatih Mehmet II. Vakfiyeleri, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Ankara 1938.

3) Rumelihisarı için bkz; Albert 
Gabriel, “Châteaux turcs du 
Bosphore” Paris 1943, s.29-
75; Albert Gabriel, (Çev; Alp 
İlgaz), İstanbul Türk Kalele-
ri, Tercüman 1001 Temel E-
ser, İstanbul tarihsiz; Wolf-
gang Muller-Wiener, (Çev; 
Ülker Sayın), İstanbul’un 
Tarihsel Topografyası, YKB, 
İstanbul 1998, .335-337; Feh-
mi Karatay, “Rumelihisarı” 
İstanbul Enstitüsü Dergi-
si, İstanbul 1959, S.V, s.101-
132; Semavi Eyice, “ Rume-
lihisarı” mad. Dünden Bu-
güne İstanbul Ansiklope-
disi, Tarih Vakfı, İstanbul 
1994, s.355-357; Albert Gab-
riel, “Boğaz Kesen Kalesi, 
Rumeli Hisarı” mad. İstan-
bul Ansiklopedisi, İstanbul 
1963, C.6, s.2910-2931; Re-
şat Ekrem Koçu, “Peraken-
de notlar” İstanbul Ansik-
lopedisi, İstanbul 1963. C.6, 
s.2931-2935.

İstanbul’un fetih öncesi yapılan hazırlıkla-
rın başında, Boğaziçi’nin en dar yerinde, deniz 
yolunun kontrolünü sağlamak, Karadeniz yo-
luyla Bizans’a gelecek yardımı önlemek ama-
cıyla Rumelihisarı yapılmıştır. Osmanlı kay-
naklarında Kule-i Cedide (Yenice Hisar) , Ye-
ni Hisar, Boğazkesen Hisarı, (1) , Fatih Sultan 
Mehmet Vakfiyesinde de Kule-i Cedide isimle-
ri ile geçmiştir. (2) Bu isimlerin yanı sıra Nik Hi-
sar, Başkesen Hisar gibi isimler de ortaya atıl-
mışsa da onlar yaygın biçimde kullanılmamış-
tır. Rumelihisarı’ndan önce Sultan I.Bayezıd’ın 
(Yıldırım) Anadoluhisarı’nda yaptırdığı hisar 
ile Boğazın kontrolünü bir bakıma sağlanmış-
tır. Rumelihisarı 1451-1452 yıllarında yapılmış, 
yapımında 1000 civarında usta ile onun iki ka-
tından fazla işçi çalıştırılmıştır. Osmanlı kay-
nakları hisarın dört ay gibi çok kısa bir süre içe-
risinde tamamlandığını belirtmiştir. Osmanlı-
ların eski bir geleneğine uyularak hisarın yapı-
mında devrin önde gelenlerinden maddi yön-
den yararlanılmıştır. Bunlardan yalnızca hisa-
rın güneybatsındaki Zağanos Paşa kulesi üze-
rinde paşanın kitabesi bulunmaktadır. Hisarın 
diğer kulelerinden Sarıca Paşa ve Halil Paşa 
kuleleri birbirlerine sur duvarları ve mazgallı 
devriye yollarıyla bağlanmıştır. Ayrıca kulele-
rin ve sur duvarlarının önüne Hisar Peçe ismi 
verilen bir koruma duvara eklenmiştir.

Büyük olasılıkla Rumelihisarı, Fatih Sultan 
Mehmet’in kontrolünde yapılmıştır. Bu ara-
da yapının bütününün yapımında Muslihed-
din isimli bir mimarın ismi bazı kaynaklarda 
geçerse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır.(3)

İstanbul’un fethinden sonra askeri yönden 
önemini yitirmiş, bir süre hapishane olarak 
kullanılmıştır. Tarih boyunca depremlerden 
zarar görmüştür. Örneğin 1509 depreminden 
sonra hemen onarılmıştır. XVII. Yüzyılın orta-XVII. Yüzyılın orta-Yüzyılın orta-
larında yangın geçirmiş, Sultan III. Selim dö-III. Selim dö-Selim dö-
neminde (1789-1807) bir kez daha onarılmış-
tır. Osmanlının güçlü dönemlerinde kendi ha-
line bırakılmış, kale muhafızlarının, dizdarla-
rın yaşadıkları evler daha sonra yerini halkın 
yerleşimine bırakmıştır. Nitekim cumhuriye-
tin ilk yarısında burada Hisariçi Mahallesi bu-
lunuyordu.

Rumelihisarı’nın içerisinde bulunan mes-
cit zaman zaman bazı tartışmalara neden ol-
muştur. Kaynaklara göre Kale Mescidi ismin-
deki mescidin banisi Fatih Sultan Mehmet dö-
nemi şeyhülislamlarından Molla Fenari’dir. 
Ancak bu iddia da tam olarak kesinlik kaza-
namamıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminde 
1452 de hisarda çalışan işçilerin ibadeti için ya-
pılmıştır. Mescit zamanla harap olmuş, 1511, 
1773 ve 1794 yıllarında bir kaç kez onarılmış-
tır. Son olarak 1918 de Maximilion isimli bir İs-
viçreli mimar tarafından onarıldığı ileri sürül-
müşse de bu çalışma daha çok kalenin batısın-
daki toprakların temizlenmesinden öteye gi-
dememiştir. Mescidin ne zaman yıkıldığı tam 
olarak bilinmemektedir. Büyük olasılıkla 1907 
yılından önce kısmen ortadan kalkmış, yalnız-
ca şerefesine kadar yıkılmış olan tuğla mina-
resi günümüze gelebilmiştir. Nitekim Albert 
Gabriel’in 1890-1900 yıllarında çizdiği bir kro-
kide mescidin yalnızca minaresi görülmekte-
dir. Hisarın son onarımında da minare korun-
muştur. Rumelihisarı’nın son onarımını konu-
muz olan üç kadın mimar yapmıştır. Bunlar 
Y.Mimar Cahide Tamer, Y. Mimar Mualla An-
heger ve Y. Mimar Selma Emler’dir.

Tarihi surların ve kalelerin orijinaline uy-
gun olarak restorasyonu kolay bir çalışma de-
ğildir. Kale duvarlarının kalınlığı 5.00m’yi bul-
maktadır. Bazı yerlerde ise bu kalınlığın 3.00 
m. olduğu saptanmıştır. Rumelihisarı restoras-
yonunun üç mimar tarafından yapıldığı yıllar-
da Kültür ve Turizm Bakanlığının İstanbul’daki 

Rumeli Hisarı
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4) Cahide Tamer hakkında 
bkz: Erdem Yücel “Resto-
ratör mimarlardan Cahide 
Tamer” Yapı, İstanbul 2004, 
S.277, s.91-94.

Restorasyon Merkez Laboratuar Müdürlüğü 
gibi bir kuruluş olmadığı gibi taş malzemele-
rin özelliklerini, taş duvar konservasyonu üze-
rinde eğitim veren üniversitelerimizde bu ko-
nular üzerine yeterince eğilmemişlerdi. Taş 
duvarların kimyasal yapılarının analizlerini 
de onlara katabiliriz. Rumelihisarı restorasyo-
nundan bir süre sonra üniversitelerimiz bilim-
sel olarak bu konunun üzerine eğilmişlerdir. 
Bununla beraber ülkemizdeki diğer sur ve ka-
leler uzun yıllardan beri onarılmaktadır. An-
cak bu tür restorasyonlarda kazıma düzenleri, 
malzeme kalitesi, derz malzemesi ve duvarla-
rın işlenişi yönünden birbirlerinden çok farklı 
koruma yöntemleri vardır. Her yapıya uygun 
düşecek birbirlerinden farklı müdahaleler ge-
rekir. Bunun bilimsel ve teknik yönden en iyi 
şekilde yapılabilmesi için de restorasyonu ya-
pacak mimar ve ustalar çok iyi seçilmiş olmalı-
dır. Nitekim Rumelihisarı’nda bu seçim en iyi 
şekilde yapılmış ve üç hanım mimar böylesi-
ne zor bir çalışmanın altından başarıyla kalk-
mışlardır.

Y.Mimar Cahide Tamer (1915-2005)

İstanbul Kadıköylü bir ailenin kızı olan ve 
1915 yılında dünyaya gelen Cahide Tamer(4) 
küçük yaşta yitirdiği babasını görememiş-
tir. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy’de yapmış, 
Erenköy Kız lisesine devam etmiş, birinci sı-
nıftayken okuldan ayrılarak evlenmiştir. Ne 
var ki, çok genç yaşta yapılan bu evlilik yürü-
memiş bir yıl sora da eşinden ayrılmıştır. Or-
taokul mezunu bir çocuklu genç kadın evinde 
ne yapacağını düşünürken Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi Resim bölümünün dâhiliye 
müdürü olan aile dostları Bedri Bey bir gün 
“Cahide’yi resim bölümüne yazdıralım” de-
miştir. O yıllarda eğitim sistemimizin çok da-
ha düzeyli, bilgi yönünden ağırlıklı oluşundan 
ötürü ortaokulu bitirenler akademinin mima-
ri dışındaki kalan bölümlerine devam edebili-
yorlardı. Böylece akademinin resim bölümüne 
devam eden Cahide Tamer’in önünde yepyeni 
bir yaşam sayfası açılmıştır.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Na-
mık İsmail, Hakkı Anlı ve Çallı İbrahim’in 

atölyelerinde çalışmış, öğrenmiş ve yeteneği-
ni geliştirmiştir. Bir gün Çallı İbrahim “Senin 
portreni yapacağım” der. O da “Eğer resmi ba-
na verirseniz olur” diye yanıtlamıştır. Çallı İb-
rahim, Cahide Tamer’in resmini üç pozda bi-
tirmiştir. Bu resmi ziyaret ettiğim bir gün evi-
nin salonunda görmüştüm. Çallı İbrahim’den 
sonra Hakkı Anıl, Christteen Sellery, Ferit 
Apa, Ressam Selahattin ve Hulusi Mercan da 
portrelerini yapmışlardır.

Cahide Tamer Akademinin resim bölümü-
nün yanı sıra, o sırada yeni açılan tezyini sa-
natlara da devam eder; tezhip, minyatür, çini 
ve ciltçiliği de öğrenmiştir. Bu bölümde dev-
rin ünlü hocaları olan Şeref Hakkı’dan, Hüse-
yin Uzun’dan, İsmail Hakkı’dan ders almıştır. 
Oysa aldığı bu eğitimle de yetinmeyerek dışa-
rıdan lise bitirme sınavlarına girer ve başarı-
lı olur (1938). O yıllarda üniversiteye girecek 
olanların zorunlu olduğu olgunluk sınavını da 
kazanır. Mimarlık bölümü sınavı son derece 
başarılı geçer, jüri üyelerinden Ahmet Ham-
di Tanpınar, sınav kâğıdı üzerine “Çok başa-
rılı” notunu düşmekten kaçınmaz. O yıl mi-
marlık bölümüne 60 kişi alınacaktı; başvuru-
ların sayısı ise 120 idi. Bu sınavı aşan Cahi-
de Tamer, artık mimarlık bölümü öğrencisi-
dir. İsmet Bey’den topografya, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’dan sanat tarihi, Burhan Toprak’tan 
estetik, Sırrı Bilen’den fenni bilgi, Nazimi Ya-
ver Yenal’dan tefrişat ve iç inşaat dersleri gö-
rür. Sedat Hakkı Eldem ile Arif Hikmet Holtay 
da O’nun proje hocasıdır. Ayrıca Henry Pro-
ust, Von Holtzınger, Bruno Taut, Schütte’de 
ders gördüğü diğer yabancı öğretim üyeleri-
dir. Yıl kaybetmeden Rüknettin Güney, Sedat 
Hakkı Eldem, Emin Onat ve Zeki Sayar’dan 
oluşan jüriden de başarılı not alarak 1943 yı-
lında mimar diplomasını alır.

Cahide Tamer öğrencilik yılarında 
Ayasofya’nm rölövelerini çizmiş ve bunu ya-
parken de eski yapılara ilgi duymuştur. Bu 
nedenle de Eski Eserler ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nde, Sedat Çetintaş yönetiminde-
ki Rölöve Bürosunda göreve başlar. Ali Saim 
Ülgen’in teşvikiyle görevini Ankara’ya nakle-
derse de üç ay sonra geriye döner ve Ayasofya 
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5 Erdem Yücel, Anılarıyla Tah-
sin Öz, Arkeoloji ve Sanat 
Yayınları, İstanbul 2010

6) Başar Başarır, “30 Yıl Resto-
rasyon Cahide Tamer’i” İs-
tanbul Dergisi, Tarih Vakfı, 
İstanbul 1995, S. 13, s.94-98

Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazanoğlu’nun 
restorasyon danışmanı olur. Ardından Top-
kapı Sarayı Müzesine geçerek Müze Müdürü 
Tahsin Öz’ün(5) yanında sarayın bazı bölüm-
lerini restore etmeye başlar. Bu arada İstanbul 
Arkeoloji müzelerinin ankastre tavanlarını be-
tonarme çatıya çevirir ve bunu Yedikule’nin 
onarımı izler. Böylece Eski Eserler ve Müze-
ler Genel Müdürlüğünde yoğun bir on dört yı-
lı geçirir. Bu arada İstanbul Arkeoloji Müzele-
ri Kimyageri Hadi Tamer ile ikinci evliliğini ya-
par. Avrupa’ya giderek oradaki restorasyonla-
rın nasıl yapıldığını görmek ve öğrenmek ister. 
Öğrencilik yıllarında mimari eğitim görenlere 
restorasyon dersleri verilmiyor, sonraki yıllar-
da bunu üstlenenler kendi yetenekleriyle res-
torasyonları başarmaya çalışıyorlardı. Topka-
pı Sarayı Müzesi Müdürü Tahsin Öz, Onun bu 
dileğini Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleriye ya-
zıyla iletir. Ancak alınan yanıt hem olumsuz 
he de bir ibret örneğidir.: “Bizim restoratör mi-
mara ihtiyacımız yok”

Cahide Tamer bu konudaki ısrarını sürdü-
rür; Tahsin Öz’ün vermiş olduğu özel izin ve 
kendi olanaklarıyla Fransa’ya gider iki ay bo-
yunca oradaki Tarihi Anıtlar Birliğinde çalışır. 
İlerideki yıllarda çok yararlanacağı, restoras-
yonların yeri geldiğinde nasıl değişebileceği-
ni orada öğrenir. Sonraki yıllarda İspanya ve 
Portekiz’e de giderek eski yapıtların restoras-
yonlarını bir de oralarda inceleme olanağını 
bulur.

Sırası gelmişken Cahide Tamer’in restoras-
yon konusundaki bazı görüşlerinden söz et-
mek istiyorum;

“Eski eser tamiri öyle bir şey ki, eğer bir for-
mül icat ederseniz, o formül bir esere uyuyor, 
öbürlerini mahvediyorsunuz. Nitekim benim 
bir müteahhidim vardı, türbeleri tamir ediyor-
du. Eyüp’te bir türbede etraftaki mezarlık öy-
le yükselmişti ki bina gömülü kalmıştı. Ka-
zıp açmamıza imkân yok, çünkü etrafı mezar-
lıktı. Ne yapacaksınız? Türbeyi de kurtarma-
nız lazım, içine sular akıyor, çinileri mahvol-
muş. Ben tuttum türbenin etrafında kanal aç-
tım, drenaj yaptım, drenaja bir meyil verdim. 
Dışarıdan gelen sular bir yerde toplayıp dışarı 

verdim. Başka yapacak bir şey yoktu. Aynı mü-
teahhitle bir sene sonra Üsküdar’da bir türbeyi 
tamir ediyoruz, bir de baktım, adam türbenin 
etrafına bir tretuvar yapmış. Ne yapıyorsun 
dedim. Efendim siz Eyüp’te bana böyle yaptır-
dığınız dedi. Eyüp’te yaptırdım orada öyle ge-
rekiyordu, ama burada durum öyle değil. Her 
şey yerine göre... Yine de genel bir takım ilke-
ler var. Eskiden ilkeler de yokmuş.(6)

Rumelihisarı Restorasyon Çalışmaları

İstanbul’un fethinin 500. yılını kutlama 
programı içerisinde 1953 yılında Cumhur-
başkanı Celal Bayar Rumelihisarı’nın resto-
re edilmesini istiyordu. Rumelihisarı onarım 
projesinin hazırlanması Y. Mimar Mustafa 
Ayaşlıoğlu’ndan istenmişti. Ayaşlıoğlu projeyi 
hazırlarken yardımcılığını Cahide Tamer üst-
lenmiştir. Ne var ki, projenin hazırlanmasının 
hemen ardından M.Ayaşlıoğlu, Şah Süleyman 
Türbesi’nin onarımı için Suriye’ye gönderil-
miş ve Rumelihisarı’nın uygulanması da Cahi-
de Tamer’e kalmıştır. (1954)

Rumelihisarı 150 yıla yakın bir süre ihmal 
edilmiş, içerisi ağaçlarla evlerle kaplanmış ve 
burada bir mahalle oluşmuştu. Ancak resto-
rasyon başlamadan önce içerideki Hisariçi Ma-
hallesi de belediye tarafından yıkılmıştı. Oysa 
bu evlerden bazılarının restore edilerek korun-
ması mimari yönden çok yerinde olurdu ama 
ne yazık ki, bilinçsizce ortadan kaldırılmışlar-
dı. Evlerden bazıları müze-ev niteliğinde ko-
runabilir ve kalanlara fonksiyon verilebilirdi. 
II. Dünya Savaşını izleyen yıllarda Türkiye’nin 
hemen her yerinde yerel mimari dikkate alın-
madan modern bir yapılanmaya gidiliyordu. 
Ahşap evler yerlerini anlamsız beton yığınla-
rına, çağdaş mimari adı altında bırakıyordu. 
Cahide Tamer de Hisariçi mahallesindeki ev-
lerden bazılarının korunmasından yana oldu-
ğunu belirttikten sonra ilginç bir anısını da di-
le getirmişti:

“Benim Erenköy Kız Lisesi’nde Refi-
ka Hanım diye Fransızca hocam vardı. 
Rumelihisarı’na giderken bir gün tramvayda 
ona rastladım. Bana Rumelihisarı kulelerin-
den birinin üzerinde benim evim vardı dedik-
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ten sonra fotoğrafını da vermişti. Ancak ben 
Rumelihisarı onarımına başladığımda bu ev 
yıkılmış ve kimin tarafından ortadan kaldırıl-
dığı da bilinmiyordu.”

Cahide Tamer Rumelihisarı’nda iki yıl ça-
lıştıktan sonra Saruca Paşa ve Zağanos Pa-
şa kuleleri arasında uzanan surların tümünü 
onarmış ve Zağanos Paşa Kulesinden sonra 
uzayan burca kadar da restorasyonun sürdür-
müştür. Bu arada Hisarpeçe’yi de yeni baştan 
restore etmiştir. Y.Mimar Selma Emler de ça-
lışmalara katılmış, Halil Paşa Kulesi’nin resto-
rasyonunu tamamlamıştır. Ancak Selma Em-
ler başka bir restorasyonla görevlendirilip 
Rumelihisarı’ndan ayrılınca bütün iş yine Ca-
hide Tamer’e kalmıştır. Cahide Tamer 1956 yı-
lına kadar Rumelihisarı restorasyon çalışma-
larını sürdürmüş ve ardından da Mualla Eyu-
boğlu (Anhegger) çalışmaları tamamlamıştır. 
Bu yüzden de Rumelihisarı’nın onarımını üç 
kadın mimar yapmıştır diye o yılların basının-
da yer almıştır.

Rumelihisarı’nın onarımı o günlerin ko-
şullarına göre hiç de kolay olmamıştır. Bazen 
kullanılacak malzeme, özellikle çimento bula-
bilmek çok güçleşiyordu. Ancak Cumhurbaş-
kanı konu ile yakından ilgilendiğinden, so-
runlar ona duyuruluyor ve kolayca çözümle-
niyordu. Örneğin Zağanos Paşa Kulesi içeri-
sine döşeme ve orijinal ahşap katlar yapılabil-
mesi için sekiz metre boyunda bir direğe ge-
reksinim vardı. Piyasa araştırılmış bu ölçüde 
bir direk bulunamayınca son çare olarak yine 
Cumhurbaşkanı’na başvurulmuştur. O zaman 
Celal Bayar’ın emriyle Orman Başmüdürlüğü 
istenilen ölçüde bir ağaç bulmuştur. Ne var ki, 
o sırada Cahide Tamer Milli Eğitim Bakanlı-
ğından ayrılmış, o yüzden de kulenin içerisin-
deki ahşap katlar yapılamamıştır.

Cahide Tamer’in Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü Çalışmaları

Cahide Tamer İstanbul Arkeoloji Müzele-
rinde haftada iki gün toplanan 1917 de Mecli-
si Vükela kararıyla kurulan Eski Eserleri Koru-
mu Encümeni’nin mimarlığını da üstlenmiştir.

Başbakan Adnan Menderes, İstanbul’da 
büyük bir onarım ve yeni caddeler açma poli-
tikasını uyguluyordu. Bu çalışmalarda birçok 
vakıf eseri bilinçsizce yıkılıyor veya geriye çe-
kilebilmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyordu. O 
yıllarda Vakıfların eski Genel Müdürü Hak-
kı Kamil Beşe, İstanbul Vakıflar Başmüdür-
lüğü'nün Vasfı Egeli, Süreyya Yücel, Mustafa 
Rona ve Salim Gülşen’den oluşan teknik büro-
sunu bir iki kişi dışında tamamen dağıtmıştı. 
Onun ardından Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
atanan Orhan Çapçı göreve başladığında büro-
da yeterli mimar kalmadığını görmüş, Tahsin 
Öz tarafından kendisine Cahide Tamer’i tavsi-
ye edilmiştir. Bu sırada Ali Saim Ülgen de Va-
kıflar Genel Müdürlüğüne mütehassıs müşa-
vir olmuştu. İstanbul’da yeni bir mimari büro-
nun kurulmasına gereksinim vardı. Kısa süre 
içerisinde restorasyon ağırlığını üstlenen İstan-
bul ekibi Ecved Aşkan, Süreyya Yücel, Ertuğ-
rul Eğilmez, Fatin Uluengin, Hasan Ergezen, 
Mustafa Rona ve baş mimar kadrosuyla Ca-
hide Tamer’den oluşturulmuştur. Eski Eserler 
ve Müzeler Genel Müdürü Kamil Su’nun iste-
ği üzerine Cahide Tamer Vakıflardaki onarım 
çalışmalarının yanı sıra Yedikule’ de başladığı 
restorasyonu da sürdürmüştür.

Cahide Tamer o günün koşullarında yap-
mış olduğu çalışmaları şöyle özetlemiştir;

“Bizden önce yapılmış keşifler gayet kısa 
ve sadeydi. Şartname birim fiyatı ölçüsü filan 
hep tek bir sayfada yazılıydı. Biz Akademi de 
meslek bilgisi derslerinde aldığımız eğitimden 
yola çıkarak daha detaylı keşifler yaptık. Me-
sela alçı pencere yapılırken usta kaç saat çalı-
şıyor gibi... Puantaj yaparak tahminler hazır-
ladık. Her şeyin şartnamesi bizde, birim fiya-
tı bizde, ölçü tarzını da biz icat etmiş durum-
dayız.

Eski eser restorasyonunda katı kurallar 
koymak kolay değil ama genelde bir kural var. 
Abidevi hüviyetini muhafaza ediyorsa, onun 
bütün verileri ve varsa eserin mümkün oldu-
ğunca mimari özelliğini bozmamak gerekir. 
Ama iş harabe olmuşsa, İstanbul’u yeniden 
fethedeceklermiş gibi surları ayağa kaldırma-
nın anlamı yok. Hatta yıkılmış devrilmiş oldu-
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7) Başar Başarır, a. g. e, s.98.
8) Amcazade Hüseyin Paşa ya-

lısı hakkında bkz; Ord. Prof.
Dr. A.Süheyl Ünver-Prof.
Dr. Sedat Hakkı Eldem , A-
mucuzade Hüseyin Paşa 
yalısı, Türkiye Turing ve O-
tomobil Kurumu (tarihsiz); 
A. Süheyl Ünver, Anadolu 
Hisarı’nda Amucazade Hü-
seyin Paşa Yalısı, Anıtları 
Koruma Derneği, İstanbul 
1956; M.H. Saladin-R.Mes-
guiche, “Le Yalı des Kep-
ruli a Anatoli-Hessacote A-
siatique du Bosphurer” Pa-
ris 1915;

9) Cahide Tamer, “Kanlıca’daki 
Amcazade Hüseyin Paşa 
Yalısı ve Yapılan Onarım” 
Arkitekt, İstanbul 1947, S. 
189, s.248-251

10) Erdem Yücel, “Emler Sel-
ma” mad. İstanbul Ansik-
lopedisi, İstanbul 1968, C.8, 
s.5103-5104.

ğu yerde korunması bile anlamlı. Suru ille aya-
ğa kaldırıp da yapıldığı dönemdeki gibi koru-
manın lüzumu yok, onu olduğu gibi durdur-
mak lazım, yeter ki kaybolmasın. (7)”

Cahide Tamer’in bu görüşünün ne kadar 
yerinde olduğunu da son yıllarda yenilenen 
kara surlarının yepyeni taşlarla sinema seti gö-
rünümüne dönüştürülmesindeki yenilemeler 
göstermiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde restorasyo-
nunu yapmış olduğu belli başlı yapıtlar arasın-
da Saraçhanebaşı’nda Amcazade Hüseyin Paşa 
Külliyesi (1957-1963), Ankaravi Mehmet Efen-
di Medresesi (1960), İstanbul Arkeoloji Müze-
leri (1953-1954), Ayasofya (1955-1956), Ayasof-
ya Hamamı (1957-1961), Damad İbrahim Pa-
şa Külliyesi (1960), Çorlulu Ali Paşa Külliye-
si (1958-1964), Burmalı Mescit (1961-1962), Ek-
mekçizade Ahmet Paşa Medresesi (1963-1967), 
Fenari İsa Camisi (1955, 1959-1969), Fethiye 
Camisi (1955, 1959), Halıcılar Medresesi (1958-
1962), Haseki Külliyesi (1958-1964), Eyüp Sul-
tan Türbesi (1955), Hekimoğlu Ali Paşa Külli-
yesi (1958-1961), Hürrem Sultan Türbesi (1953), 
Kanuni Sultan Süleyman Türbesi (1955), Ka-
riye Müzesi (1947), Sultan V.Mehmet Türbe-
si (1954-1955), Murat Paşa Camisi (1960-1962), 
Rüstem Paşa Külliyesi (1959-1964), Aksaray 
Valide Camisi (1959, 1962), Nuruosmaniye Ya-
pı topluluğu (1955-1968), Fatih Camisi Külli-
yesi (1955— 1962), Gebze Çoban Mustafa Pa-
şa Külliyesi (1961-1970) bulunmaktadır. Bun-
ların yanı sıra 6-7 Eylül 1955 olaylarında tah-
rip edilen Şişli ‘de Metamorfosis, Karaköy’de 
Surp Pırgıç kiliseleri ile Heybeliada’da Papaz 
Yani’nin Manastırını da onarmıştır.

Kanlıca’daki Amcazade Hüseyin Paşa yalı-
sının onarımının ise onda ayrı bir yeri vardır.(8) 
Amcazade Hüseyin Paşa’nm (1644-1702) yap-
tırmış olduğu bu yalı Boğaziçi’nde günümü-
ze gelebilen en eski yalı olup mimari ve beze-
me yönünden de son derece önemlidir. Bugün 
ilgisizlikten, bakımsızlıktan perişan olan ve 
her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
bu yalıyı Cahide Tamer 1947 yılında “Türki-
ye Anıtlarının Korunmasına ve Onarılması-
na Yardım Derneğinden sağladığı ödenekle 

onarmıştır. Yalının dayanak duvarlarım, deni-
ze uzanmış takviye direklerini, kirişlerini ye-
nilemiştir. Ayrıca divanhaneyi, mermer havuz 
ve bezemeleri de yok olmaktan kurtarmıştır. (9)

Siyasi iktidarın değişmesiyle Vakıflar Ge-
nel Müdüriüğü’nün Cahide Tamer’in anlaşa-
mayacağı, bir bakana bağlanmasıyla otuz yıl 
dokuz aylık restorasyon çalışmasını 1974 de 
noktalayarak emekliye ayrılmıştır. Uzun yıl-
ların vererek düzenlediği restorasyon arşivi-
nin ne olduğu bilinmiyor. Ancak uzun yılları-
nı verdiği deneyimle gün olup bir gün onla-
rın yok olacağını düşünmüş ve dosyalarının bi-
rer örneğini kendi arşivinde saklamıştır. Yap-
mış olduğu restorasyonlarla ilgili olarak “Ru-
melihisarı/Restorasyonu” 2001; “İstanbul’da 
Bizans Anıtları ve Onarımları”; “Taraklı Yu-
nus Paşa Camii Restorasyonu”; “Sultan Selim 
Medresesi Restorasyonu” ve “Amcazade Ya-
lısı ve Manzumesi Onarımları” isimli kitapla-
rı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca ya-
yınlanmıştır.

İstanbul Beyoğlu, Fransız konsolosluğu 
bahçesinde Albert Gabriel’in tavsiyesiyle bir 
Osmanlı çeşmesi yapmıştır. Buradaki başarı-
sından ötürü Fransız Hükümetince 20 Tem-
muz 1961’de “Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Letter” (Sanat Şövalyesi Nişanı) ile ödül-
lendirilmiştir.

Mahmude Selma Emler (1920-2000?)

Rumelihisarı restorasyonunda da emeği 
geçen Selma Emler eski eserlerin bakımı ve ko-
runmasında ihtisas yapmış mimarlarımızdan-
dır. (10)

Biga da 1920 yılında dünyaya gelmiştir. Ba-
ba tarafından Rumelili olan, Fatih Dersiam-
larından Filibeli Hafız Hüseyin’in oğlu Dr.A. 
Cemil Emler ile Lütfıye Emler’in kızıdır.

İstanbul’da 15.İlkokulda ilk, İstanbul Cum-
huriyet Kız Lisesinde orta öğrenimini yaptık-
tan sonra 1944 yılında Güzel Sanatlar Akade-
misinin Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. Aynı 
Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığında Meslekî 
ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı Yapı İşleri Mü-
dürlüğünde göreve başlamıştır. Çeşitli illerde 
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yapılacak olan erkek ve kız sanat okulları, yapı 
usta okullarının avam projelerini hazırlamış-
tır. Bu arada İstanbul Üniversitesi Sanat Tari-
hi Enstitüsüne devam ederek Türk-İslam Sana-
tı ve Bizans Sanatı konusunda doktorasını ver-
miştir. Lozan’daki Milletlerarası Mimarlar Bir-
liği kongresine 1948 yılında katılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Eski Eserler ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğüne 1951 yılında geçtik-
ten sonra Topkapı Sarayında görevlendiril-
miştir. Topkapı Sarayı içerisindeki çeşitli ya-
pıların restorasyon işlerini yürütürken onların 
keşiflerini hazırlamış, ayrıca kontrol mimarlı-
ğını da üstlenmiştir. Saraydaki çalışmalarının 
başında Hekimbaşı Kulesi, Sultan III. Sultan 
Osman Köşkü, Sultan III. Selim Dairesi, Valide 
Sultan Hamamı, Hünkâr Hamamı, Kubbealtı, 
Orta Kapı, suyolları sarnıçlar gelmektedir. Ay-
rıca müzeye kimyahane, tarihî kumaşlar ve el-
bise deposu gibi yeni binalar yapmıştır.

Rumelihisarı Çalışmaları

Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğüne bağ-
lı bir birim olan Rumeli Hisarının restorasyon 
keşfinin bir kısmını hazırladıktan sonra yapı-
lan restorasyonun yine bir bölümünün kont-
rollüğünü 1955-1958 yılları arasında yapmış-
tır. Restorasyonun başlangıcında kısa bir süre 
Y.Mimar Mustafa Ayaşlıoğlu ile birlikte çalış-
mıştır. Rumelihisarı’nm restorasyon öncesin-
deki temizlik çalışmalarında, ön araştırmala-
rın yapılmasında ve hazırlık etütlerinde emeği 
geçmiştir. Emanet usulüyle yapılan komisyo-
nun, doğal olarak teknik üyesi ve kontrol mi-
marıdır. Bir süre sonra da komisyona Y.Mimar 
Cahide Tamer de katılmıştır. Bu kez iki mimar 
arasında bir sorun çıkmıştır. Başlangıcı çok da-
ha önceye dayanan iki mimar arasındaki fikir 
ihtilafı olmasından ötürü Selma Emler komis-
yondan çekilmek istemiştir. Beklenmeyen bu 
durum karşısında Topkapı Sarayı Müzesi Mü-
dürü Haluk Şehsuvaroğlu araya girerek “Sizin 
çekilmenizi binanın menfaatine uygun gör-
müyorum. Esas yine sizsiniz” diyerek Selma 
Emler’i ikna etmeye çalışmış ve onarıma de-
vam ettirmiştir.

Selma Emler’in başlamış olduğu Fatih Ku-

lesi ile bitişiğindeki surların kontrollüğünü 
daha sonra Cahide Tamer üstlenmiştir. Selma 
Emler de Halil Paşa Kulesi ile ona bitişik sur 
duvarlarını yenilemiştir.

Rumelihisarı restorasyon çalışmaları sürer-
ken, Selma Emler Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından 4489 sayılı yasa uyarınca ihtisasını art-
tırmak üzere Avrupa’ya gönderilmiştir. Sel-
ma Emler’in Avrupa’ya gönderilişi her iki mi-
mar arasındaki sürtüşmeden mi kaynaklanı-
yor, yoksa Fransız Arkeoloji Enstitüsü Müdü-
rü Prof. A.Gabriel’in teşvikiyle mi oldu bilin-
miyor.

Selma Emler, Paris’te Güzel Sanatlar Millî 
Yüksek Okulunda (Ecole Nationale Superieure 
des Beaux Arts) iki yıl eğitim görmüş, bu ara-
da Sorbonne’de Ecole de Chartes (İmtiyaz, Be-
rat, Ferman Okulu) arkeoloji, Paris Üniversi-
tesinde Şehircilik Enstitüsü derslerine devam 
etmiştir. Orada gösterdiği başarılar üzerinde 
Prof. A.Chauvel ile Yük. Mimar A.Gutton’dan, 
ayrıca Rumelihisarı restorasyonundaki başarı-
sı üzerine Prof. A.Gabriel ‘den yazılı takdirna-
meler almıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eski eser 
ve anıtların  restorasyonu konusunda Mad-
rid’ de 1959’da toplanacak olan bir kongre-
ye delege olarak gönderilmiştir. Paris’ten son-
ra Madrid’e gitmiş, daha sonra da İstanbul’a 
dönerek Topkapı Sarayı Müzesindeki görevi-
ni sürdürmüştür. Venedik’te 1963 yılında top-
lanan Türk Sanatları Kongresine de Milli Eği-
tim Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır. Bu 
kongrede Topkapı Sarayı restorasyonları üze-
rine projeksiyonla bir tebliğde bulunmasının 
yanı sıra bir de fotoğraf sergisi düzenlemiştir. 
Aynı konuyu 1964 de yine Venedik’te toplanan 
Eski Eserler ve Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri 
Milletlerarası Kongresinde renkli bir filim ola-
rak sunmuştur.

Yurda dönüşünden sonra Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul Rölöve ve 
Anıtlar Bürosu Şefliğinde mütehassıs Y.Mimar 
olarak restorasyon çalışmalarını sürdürmüş-
tür. Selma Emler’in Avrupa’da ve Türkiye’de 
yayınlanmış restorasyon konulu makaleleri 
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11) Selma Emler, “ Der Alte 
Sultanpalast von Topkapı: 
Sympol Eines Weltriches”, 
Österreichische Zeitschrif 
für Kunst und Denkmalp-
flege, Wien, 1965, S.XIX Vı\ 
S. Emler, “Le Palais Royal 
de Topkapı et ses Restaura-
tions” Napoli 1965; S.Emler, 
“ Topkapı Sarayı Resto-
rasyon Çalışmaları” Türk 
San’atı Tarihi Araştırma ve 
İncelemeleri, I, İstanbul

12) Bkz. Erdem Yücel, “Resto-
ratör mimarlardan Mual-
la Eyüboğlu (Anhegger) “ 
Yapı, İstanbul 2004, S.276, 
s.89-92.; Tuba Çandar, Hitit 
Güneşi, Doğan yayınları, İs-
tanbul 2003; Cengiz Bektaş, 
“Köy Enstitülü Mualla Eyü-
boğlu” Yapı, İstanbul 2009, 
S.334, s.22.

ile Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Ta-
rihi Enstitüsünce 1963’de yayınlanmış “Topka-
pı Sarayı Restorasyon Çalışmaları” isimli kita-
bı bulunmaktadır. (11)

Y.Mimar Mualla Eyüboğlu (Anhegger) 
(1919-2009)

Mualla Eyüboğlu (Anhegger) restoratör 
mimarlığının yanı sıra çok yönlü bir sanatçı ve 
aynı zamanda da bir sanatseverdir. (12) Cum-
huriyetin ilk yıllarında Türk kültürüne büyük 
katkısı olan Köy Enstitülerinden mimar ola-
rak göreve başlamış, Gayrimenkul Eski Eser-
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda raportörlük, 
Rumelihisarı, Topkapı Sarayı ve Ayasofya baş-
ta olmak üzere çeşitli anıtların restorasyonunu 
yapmıştır. Beyoğlu Tünel’deki 100 yıllık Doğan 
Apartmanmdaki evi çeşitli devirlere ait objele-
rin toplandığı bir müze görünümündeydi.

Mualla Eyüboğlu Mülkiye mutasarrıfı, es-
ki milletvekili Rahmi Bey ile Pulathane (Ak-
çaabat) eşrafından Lütfiye Hanımın kızıdır. 
I.Dünya Savaşından sonra 13 Mart 1919 da 
babasının kaymakam olduğu Sivas’ın Azi-
ziye kasabasında dünyaya gelmiştir. Çocuk-
luk yılları babasının memuriyetinden ötü-
rü Anadolu’nun çeşitli yerlerinde geçmiştir. 
Atatürk’ün isteği üzerine babası Trabzon mil-
letvekili olunca aile Trabzon’a yerleşmiştir. 
Sonraki yıllarda Rahmi Bey İnhisarlar (Tekel) 
Genel Müdürlüğüne atanmış, aile bu kez Be-
yazıt Soğanağa’ya taşınmıştır.

Mualla Eyüboğlu orta ve lise öğrenimini 
İstanbul Kız Lisesi’nde yaptıktan sonra (1936) 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimar-
lık Bölümüne girmiştir. Orada Celal Esat Ar-
seven, Sedat Hakkı Eldem, Nazimi Yaver Ye-
nal, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Seyfı Arkan, Arif 
Hikmet Holtay, Bruno Taut, Ernst Diez, Wil-
helm Schütte’den ders görmüştür. Bu arada 
Rudolf Belling ve Clemens Holzmeister gibi 
Türkiye’ye gelen ünlü mimarların konferans-
larını kaçırmamıştır. O günlerin Güzel Sanat-
lar Akademisi Mimarlık Bölümün dört kız öğ-
rencisinden biri olarak 1942 yılında bitirmiştir. 
II. Dünya Savaşının Avrupa’da bütün şiddetiy-Dünya Savaşının Avrupa’da bütün şiddetiy-
le sürdüğü günlerde Türkiye’de mimarlara ve 

teknik elemanlara büyük gereksinim vardı. İs-
tanbul başta olmak üzere büyük kentlerde mi-
marlar çok kolay iş buluyorlardı. Anadolu’da 
çocukluğu geçen ve hep Anadolu’nun özlemi-
ni çeken Mualla Eyüboğlu görev almak üzere 
Ankara’ya gider, ağabeyi Sabahattin Eyüboğ-
lu O’nu Köy Enstitülerinin kurucularından İl-
köğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç 
ile tanıştır ve Ankara’ya 35 km uzaklıktaki Ha-
sanoğlun Köy Enstitüsü Yapı Kolu Başkanlığı-
na atamıştır. (1942).

O yıllarda Köy Enstitüleri bütün 
Anadolu’yu kapsayan büyük bir eğitim sefer-
berliğinin içerisindeydi. Cumhuriyetin kuru-
luş yıllarında okuryazar oranı yüzde üç dolay-
larmdaydı. Eyüboğlu Hasanoğlan Köy Ensti-
tüsü yapı kolunda çalışırken Anadolu’daki 21 
köy enstitüsünün kurulmasında büyük payı 
olmuştur. Birlikte çalıştığı iki Macar usta ile 
birlikte çizdiği köy enstitüleri planlarını Eskişe-
hir, Aydın, Kayseri ve Erzurum’da uygulamış-
tır. Garip yazgıya bakın ki; askeri bir araç mo-
torundan üretilen elektrik ile 24 yıl önce dün-
yaya geldiği Aziziye’de köy enstitülerinden bi-
risini yapmıştır. Yoğun çalışma temposu içe-
risinde, bir bataklığı kuruturken, Ortaklar’da 
zehirli sıtmaya yakalanmıştır. İzmir’de Fran-
sız Hastanesinde gözünü açtığında başucunda 
babasının O’na söylediği söz; “Anadolu artık 
sana yasak.” olmuştur.

İyileştikten sonra çaresiz İstanbul’a dön-
müş, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Şehir-
cilik ve Tasarı Geometri Bölümüne asistan ol-
muştur (1948). O yıllarda Yüksek şehircilik Bö-
lümünün başında Y.Mimar Seyfı Arkan bu-
lunuyordu. Eyüboğlu artık öğretim üyele-
rinden Hüsnü Hamit’in asistanı, Mehmet Ali 
Handan’da Geometri bölümü başkanıydı. Tur-
gut Cansever,, Sedat Hakkı Eldem, Arif Hik-
met Holtay, Ernst Diez ile birlikte çalıştığı di-
ğer öğretim üyeleriydi. Ne var ki, kendisinin 
Köy Enstitülerinden gelmiş olmasından ötürü 
dışlandığını hissediyordu. Yıllar sonra bunun 
nedenini şöyle açıklamıştır;

“Dönem değişmişti, Demokrat Parti ikti-
dardaydı. Köy Enstitüleri o günlerde komü-
nist yuvaları diye suçlandığından, ben dışlan-
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dım ve derslere sokulmadım. Oysa masa ba-
şında çalışmayı sevmeyen bir uygulamacıy-
dım; sanki Anadolu beni yeniden çağırıyordu. 
Bu dönemde Alman Arkeoloji Enstitüsü Mü-
dürü Prof Mitter’den aldığım teklif üzerine 
Ephesos kazılarına kazı mimarı olarak katıl-
dım.. Ephesos’ta yeni çıkan kalıntıların çizim-
lerini yaparken arkeolojiye de ilgi duydum. 
Ardından Anadolu’daki tarihi ören yerleri-
ni, anıtlarını inceleyen Fransız Arkeoloji Ens-
titüsü Müdürü Prof. Albert Gabriel ile birlik-
te çalışmamı sürdürdüm. Bunu Prof. Dr. Ha-
let Çambel’in Yazılıkaya kazısı izledi. Bu arada 
Yayladağ ve Eceabat imar planlarını yaptım.”

Mualla Eyüboğlu, yaşamının bu dönemini 
ve Türk Sanatına, arkeolojisine duyduğu ilgiyi 
ise şöyle yorumlamıştır;

“Gabriel’i çok severdim. Bütün mimar-
lık tarihi bilgimi, özellikle de Türk Sanatı da-
lında öğrendiklerimi; başta hocam Celal Esat 
Arseven oimak üzere Prof Gabriel ile Kurd 
Erdmann’a borçluyum. Gabriel Anadolu’daki 
tarihi eserleri araştırırdı. Bursa hakkındaki ki-
tabını yazarken de O’na yardımcı olmuştum. 
Dostluğumuz yıllarca sürdü. Sonra ben bir 
Avrupa seyahati yaptım; tek başıma... İtalya ve 
Fransa’daki müzeleri, anıtları gezmek için...”

Güzel Sanatlar Akademisi’nin yanında-
ki sıbyan mektebi Gayrimenkul Eski Eser-
ler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun çalışmala-
rını sürdürdüğü ofisti. Prof. A.Gabriel, Ku-
rul Başkam Tahsin Öz’e Mualla Eyüboğlu’nu 
tavsiye etmiştir. Böylece Yüksek kurulun ra-
portörlüğüne getirilir ve bu görev kendisine 
Anadolu’nun yollarını yeniden açmıştır. Yıllar-
ca Anadolu’daki çeşitli anıtların rölövelerini çi-
zer bazılarını da restore eder. Edirne’de Selimi-
ye Külliyesinin Arastası, Gazi Mihal Hamamı, 
Üç Şerefeli Cami, Eski Cami, Kayseri’de Kay-
seri Kalesi, Huand Hatun Külliyesi, Sivas’ta 
Buruciye Medresesi, Antakya’da Mozaik Mü-
zesi, Mardin’de Zinciriye Medresesi, Diyarba-
kır ve Trabzon kaleleri bunların başında gelir. 
İstanbul’daki çalışmaları ise ayrı bir konudur. 
Süleymaniye Külliyesi’nin arastası, tabhane-
si, Siyavuşpaşa Köşkü, Emirgan Şerifler yalısı, 
Rumelihisarı, Topkapı Sarayı ve Ayasofya res-

tore ettiği diğer yapılardır. Beşiktaş’taki Barba-
ros Türbesi ise O’nun ilk restorasyon çalışma-
sıdır. Bir İngiliz amiralinin türbeyi görmek is-
tediğini öğrenen ilgiler o günlerde perişan du-
rumdaki türbeyi acilen restore etmesi için Mu-
alla Eyüboğlu’nu görevlendirmişlerdir.

Rumelihisarı Restorasyonu

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, İstanbul’un 
fethinin 500. yılma Rumelihisarı’nın restore 
çalışmalarının yetiştirilmesini istiyordu. Bu 
nedenle hisarın onarımına Y. Mimar Cahide 
Tamer ile Y.Mimar Selma Emler başlamıştı. Bir 
süre sonra Y. Mimar Mualla Eyüboğlu da onla-
ra katılmıştır. Rumelihisarı’nda yaklaşık üç yıl 
çalıştı ve restorasyonunun tamamlanması ve 
açılışını yapmak da O’na nasip olmuştur.

Kendisinden öğrendiğime göre çalışma-
larında I.Ordu Komutanlığı Zırhlı Tugayının 
verdiği 200 askerden yararlanmıştır. Böyle-
ce ödenek yetersizliğinden sağlanamayan iş-
çi açığını böylece gidermiştir. Eyüboğlu resto-
ratör olarak en büyük özelliğini burada göste-
rerek yenilenen kısımların eskiyle bağdaşabil-
mesi için daha önceki dönemlerden arta kalan 
malzemelerden yararlanmıştır. Uygun yerle-
re de yeni malzemeler eklerken bunları dikka-
ti çekmeyecek şekilde yapmıştır. Bu arada ya-
rarlanılabilen eski malzemeyi dondurarak, ye-
ni eklediklerini onlara benzeterek uyumsuzluk 
sorununu da çözmüştür.

Rumelihisarı’nın içerisinde kubbesi çök-
müş bir Bizans sarnıcı vardı. Fatih Sultan Meh-
met zamanında Molla Gürani buraya ahşap bir 
cami yaptırmıştı. XIX. yüzyılda burada kuru-XIX. yüzyılda burada kuru-yüzyılda burada kuru-
lan mahalle ile birlikte harap olan cami de yı-
kılmıştı. Yüksek Kurulun projesine göre sar-
nıcın üzerine bir gösteri platformu yapılacak-
tı. Bu yüzden herhangi bir çöküntüye neden 
olunmaması için sarnıcın içerisine diktiği ah-
şap bir ağaç dikerek sorunu çözmüş oldu.

Sarnıcın üzerideki amfi tiyatro şeklinde-
ki oturma kademeli platformun yapılması için 
1956 yılında bir proje yarışması açılmıştır. On 
iki projenin katıldığı yarışmada Y.Mimar Do-
ğan Tekeli, Y.Mimar Sami Sisa ve Y. Mimar Me-
tin Hepgüler’in projesi birinciliği paylaşmıştır. 
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rı) Restorasyon Hatırası ma-
dalyonu, İstanbul Ansiklo-
pedisi, İstanbul 1963, C.6, 
s.2933.

Ancak restorasyon deneyiminin diğerlerin-
den daha fazla olduğu iddia edilen, ikinci olan 
Y.Mimar Turgut Cansever’in projesinin uygu-
lanmasına karar verilmiştir.

Rumelihisarı Sonrasındaki Çalışmaları

Mualla Eyüboğlu Rumelihisarı dışında-
ki en önemli çalışmalarını Topkapı Sarayında 
gerçekleştirmiştir. Topkapı Sarayındaki çalış-
maları sırasında çok sayıda orijinal kalıntı ve 
buluntu ile karşılaşmıştır. Özellikle Osman-
lı İmparatorluğunun son dönemlerinde başta 
padişah olmak üzere çevresi Boğaziçi’nde ya-
pılan saraylara yerleşmiştir. Topkapı Sarayında 
kalan diğer saray görevlileri Harem de yaşa-
mış ve içerisini bir takım mekânlara ayırmıştı. 
Mualla Eyüboğlu Haremi orijinal konumuna 
getirirken üzeri sonradan örtülmüş mekânları 
açmış ve büyük kubbe ile diğer kubbeleri or-
taya çıkarmıştır. Selamlık bölümündeki Veliaht 
Dairesinde (Çifte Kasırlar) başlayan çalışma-
larda Kubbesiz Kasrı, Kadınefendi Odalarını,

Cariyeler Dairesini ve Havuzlu Köşkü res-
tore etti. Saraydaki en önemli çalışmasını Ha-
vuzlu Köşkün ortasındaki bahçede gerçekleş-
tirmiştir. Bahçedeki bazı ağaçların büyümeyiş-
leri dikkatini çekmiş, zeminde yaptığı araştır-
mada 30.00 m. boyunda Sultan İbrahim’in yap-
tırmış olduğu ve tarihi kaynaklarda ismi ge-
çen mermer havuzu ortaya çıkarmıştır. Bu olay 
Topkapı Sarayı’nda o zamana kadar yapılmış 
en önemli buluşların başında gelmektedir. (13)

Topkapı Sarayı çalışmalarından sonra Aya-
sofya Müzesinde restorasyon çalışmalarına 
1983 yılında başlamıştır. Burada Sultan İbra-
him, Sultan I. Mustafa, Sultan III. Murat, Sul-I. Mustafa, Sultan III. Murat, Sul-Mustafa, Sultan III. Murat, Sul-III. Murat, Sul-Murat, Sul-
tan II. Selim ve Sultan IV. Mehmet türbelerinin 
oluşturduğu bölümlerin yemleme çalışmaları-
na girişmiştir. Ayasofya’ nın dış cephesini, Sul-
tan I.Mahmut Kütüphanesini restore etmiştir. 
Onarım çalışmaları 1992 yılına kadar sürdür-
müş, sandukaların altında kalan çürümüş ah-
şap ve tuğla döşemeyi kaldırmış ve beton da-
yanaklarla onları yenilemiştir. Türbelerin nem-
den ötürü çürüyen bezemelerini, kalem işleri-
ni, patlayan çinileri orijinal durumlarına getir-
miştir. Ayasofya’mn yüzyıllar boyunca ayak 

durmasın sağlayan Osmanlı dönemi payan-
dalarını çürütme yoluyla taşlarını değiştirir-
ken, su toplama kanallarını da bu arada yeni-
lenmiştir.(14)

Ünlü Türkolog Robert Anhegger ile 1958 yı-
lında evlenen Mualla Eyüboğlu, eşinin Hollan-
da Goethe Enstitüsü direktörlüğüne atanma-
sı üzere Amsterdam’a taşınsa da İstanbul’dan 
bir türlü kopamaz, bir süre sonra eski görevine 
döner. Ardından da Ayasofya restorasyonları-
nı yaptıktan sonra Rölöve ve Anıtlar Müdürlü-
ğündeki görevinden emekliye ayrılmıştır.

Mualla Anhegger bir ömür verdiği resto-
rasyon çalışmalarının pek azını yayınlamış-
tır. Kendi deyişiyle yazma işini hep sonraya 
bırakmış, sonrada nedense yazmaktan kaçın-
mıştır Hitit Güneş kitabı O’nun yaşamını ay-
rıntılarıyla vermektedir. Az sayıdaki bilimsel 
makaleleri dışında Padişah Evi (Harem) ki-
tabı yayınlanmış, TRT tarafından 1999’da çe-
kilen “Harem’in Gizemi” belgeselinin danış-
manlığının yanı sıra Valide Sultan rolünü de 
oynamıştır.

Mualla Anhegger, 2008 yılında Mimarlar 
Odası Ulusal mimarlık Ödülleri’nde Mimarlı-
ğa Katkı Dalı’nda Seçici Kurul Ödülü’ne layık 
görülmüştür.

Rumelihisarı Hatıra Madalyonu

Rumelihisarı’nın restorasyonu tamam-
landıktan sonra o yıllarda rastlantı sonucu 
İstanbul’da bulunan, ancak ismini öğreneme-
diğimiz bir İtalyan heykeltıraşa hatıra madal-
yonu yaptırılmıştır. Madalyonun üç adedi al-
tın ve gümüş ve bnoz olanları da çok az sayı-
da dökümü yapılmıştır. Madalyonlar 7.50 cm 
çapında, 4.00 mm kalmlığındadır. Bir yüzünde 
Fatih Sultan Mehmet’in alçak kabartma profi-
li ile çevresinde yine kabartma olarak “Fatih 
Sultan Mehmet 1430-1481” yazısı bulunmak-
tadır. Madalyonun arka yüzünde ise alçak ka-
bartma olarak Rumelihisarının genel görünü-
müne yer verilmiştir. Diğer yüzde olduğu gibi 
çevresi “Rumelihisarının Restorasyon Hatırası 
1958” yazısı ile çevrelenmiştir. (15)
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       Gündegül PARLAR

Kutsal Topraklarda Yatan 
Sultan Reşad’ın 

Hakimiyet Sembolü

Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 
mezun oldu. Sanatsal Mozaik Dergisi’nin Genel Yayın 

Yönetmenliği’ni ve Yazı İşleri Müdürlüğü’nü yaptı. 
1453 Kültür Sanat Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde 
bulundu. Sanat Tarihi alanında 100’ün üzerinde araştırma ve 
bilimsel makalesi mevcut olan Parlar, çeşitli sempozyumlara 

katıldı. Sunduğu bildirilerin tamamı yayınlandı. “Anadolu Selçuklu 
Sikkeleri’nin Sanat Tarihi Yönleri” konusunda çalışma yapan 
Parlar’ın, bu alanda kitabı da bulunmaktadır. Halen Doktora 

düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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Kutsal topraklarda yatan Osmanlı’nın 35. 
padişahı V. Mehmed Reşat, 1844 tarihinde es-
ki Çırağan Sarayı’nda doğmuş ve 1918’de ve-
fat etmiştir. Sultan Reşad vefat ettiği tarihte 73 
yaşında, 1909 tarihinde tahta geçtiği zaman ise 
65 yaşındadır. Abdülmecid’in oğlu olan Sultan 
Reşad, 9 yıl tahtta kalmıştır. İttihatçıların fiilen 
devlet idaresine hakim oldukları bu dönem-
de, Sadrazam olarak Hüseyin Hilmi Paşa ve 
Dahiliye nazırı olarak da Talat Bey görevlen-
dirilmiştir. 10 Mayıs 1909 Pazartesi günü, Sul-
tan Reşad’ın kılıç kuşanma alayı yapılmış, Sö-
ğütlü yatıyla Eyüp Sultan’a gelmiş, merasim-
den sonra Topkapı Sarayına gidip Hırka-i Saa-
deti ziyaretinden sonra Dolmabahçe Sarayı’na 
dönmüştür. Abdülhamid’in terk ettiği Yıldız 
Sarayı’nda oturmamış, Dolmabahçe sarayında 
tadilat yaptırarak buraya yerleşmiştir.(1). Döne-
minde 31 Mart Olayı yaşanmıştır. Padişah İtti-
had ve Terakki Cemiyetinin baskılarıyla, dev-
let adamlarını onların istekleri doğrultusunda 
değiştirmiştir. Ticaret Nazırı Gabril efendinin 
yerine, İstanbul mebusu Hallacyan’ı, baskıla-
ra dayanamayıp istifa eden Maliye Nazırı Rı-
fat Beyin yerinede ittihatçılardan Cavit beyin 
getirilmesini onaylamıştır.

Bu sırada bütçe 5.5. milyon lira açık ver-
miş, bu açığında  Osmanlı Bankasından 00/04 
faiz ve 83.5 ihraç fiyatıyla, 7 milyonla kapatıl-
masına çalışılmıştır. Hatta borç almak  için Pa-
rise giden Cavit Bey ise eli boş dönmüştür. Ba-

zı vilayetlerden alınan koyun vergisi, bu borca 
karşılık gösterilmştir. Bu dönemdeki mali sı-
kıntılar, Arnavutluk kıpırdanmaları, İttihatçı-
ların da baskıları sebebiyle devlet adamların-
da  değişiklikleri yapılmaya gidilmiştir. Bu sı-
rada Meclisi Mebusanın reisi Ahmed Rıza Bey, 
ısrarla Çırağan Sarayını, Meclis binası yapmak 
istemiştir. Fakat bu talebi  padışah onaylama-
masına rağmen, Ahmed Rıza Bey, padişahla 
görüşmesinin hemen ertesi günü, olayı bir ol-
du bittiye getirerek, gazetelere Padışahın  ih-
san buyurduğu duyurusunu yapmıştır. Sul-
tan Reşad da bu talebi kabullenmek zorunda 
kalmıştır. Böylece bu  nefis Saray, meclis bina-
sı olmuş,Yıldız Sarayı’ndaki muhteşem eser-
ler, eşya ve çeşitli ünlü ressamların tabloları, 
Ayvazovski ‘nin de eserleri, Çırağan Sarayı-
na nakledilmiştir. 14. Kasım 1909 da çok par-

Sultan Reşat Eyüp’e gelirken

1- Necdet SAKAOĞLU, Bu 
Mülkün Sultanları, Oğlak 
Yyaınları, İstanbul, 2000, 
543

     - Zuhuri DANIŞMAN, OS-
MANLI İmparatorluğu 
Tarihi, X1V.ZURURİ  

       Danışman Yayınevi, İstan-
bul, 1966, s7

Çırağan Palace Kempinski’nin Kül-
tür Ateşesi Ayşe Sipahioğlu’nun 
koleksiyonundan alınmıştır.
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2- Selman CAN, Belgelerle Çı-
rağan Sarayı, Ankara, 1999, 
s 47-48

3- Halil  İNALCIK, Osmanlı 
Tarihi Kronolojisi, Yeni Tür-
kiye Yayınları, Cilt 1, Anka-
ra,1999, s131-132

4- Necdet SAKAOĞLU, Bu 
Mülkün Sultanları, Oğlak 
Yayınları, İstanbul, 2000, s  
556

5- Ali AKYILDIZ, Türkiye’nin 
Kağıt Para Serüveni, İmpa-
ratorluktan Cumhuriyete       
Kağıt Paranın Öyküsü, Ya-
pı Kredi Yayıncılık, İstan-
bul, 2008, s15

lak bir açılış yapılmış, açılışta Padışahın yanın-
da, Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi ile Şehzade 
Vahdedin Efendi de bulunmuştur. Ancak bu 
şaşalı açılışın yapıldığı Sarayın, Meclis-i Me-
busan  olarak kullanılışı çok uzun sürmemiş, 
19 Ocak 1910 da sebebi bilinmiyen bir kaza so-
nucu saray yanmıştır.(2)

Bu dönem, iç ve dışta pek çok karışıklığın 
hatta savaşların olduğu bir dönemdir. 1911de, 
Trablusgarp için İtalya ile savaşın başlama-
sı, Rum  işbirliği ile İtalya’nın 12 adayı işga-
li,  8 Ekim 1912  de Balkan Savaşının başlama-
sı, Yunan donanmasının Çanakkale Boğazını  
ablukası,  4 Kasım 1914’te Osmanlı’nın 1. Dün-
ya Savaşına girmesi, 1916 Hicaz ve Mekkenin 
kaybı, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi, 13 
Kasım 1918 İtilaf devletlerinin İstanbul önleri-
ne gelerek şehri teslim almaları, meydana ge-
len olaylardan bazılarıdır..(3)

Kısa bir dönem olarak adlandırılan “Sul-
tan Reşad Zamanı” yani  “Meşrutiyet Padi-
şahı” siyasi keşmekeşin ortasında, otoritesi-
nin kullanılmasına imkan verilememiş, ancak 
sayısız, askeri yenilgelere düzensizliklere yol 
açan  yasayı, “Hükümet Kararnamesi’ni” im-
zalamış, ancak bunu bilinçli olarakmı  imzala-
dığı bilinmemektedir. İstanbul’un içinde her-
kesin “Hürriyet” özgürlüğü ile bağırıp çağır-
dığı, kimsenin görevine doğru dürüst gitme-
diği, hatta mebusların bile oturum aralarından  
sonra  tekrar oturuma dönmediği, vapurların, 
tramvayların zamanında gelmediği, ulaşım 

sorunlarının olduğu bir keşmekeş yaşan-
maktaydı.Ancak Anadolu’da köy ve kasa-
balara“ Reşad” adını veren ve hatta “Re-
şad Altını” nı piyasaya süren İttihad Te-
rakkiciler, padişahın yüzüne gülüp, arka-
sından alay ediyorlardı. Ekonomik sıkın-
tıların yaşandığı bu dönemde, Talat Paşa-
nın da vezirlik rütbesi almasından sonra, 
Padişahın artık hiçbir şekilde siyasi geliş-
melerinden bile haberi olmuyordu. Sul-
tan Reşad, son kez katıldığı Topkapı Sa-
rayındaki Hırka-i Saadet  ziyaretinde fe-
nalaşmış, 9 gün sonra, 3 Temmuz 1918 ta-
rihinde vefat etmiştir. Cenazesi sağlığında 
Eyüp’te yaptırmış olduğu türbesine gö-
mülmüştür. V. Mehmed Eyüp’teki türbe-

sinin yanına birde okul yaptırmıştır. Donan-
ma cemiyetine, çeşitli hayır kurumlarına yar-
dımlarda bulunmuş, Topkapı Sarayı, Hırka-i 
Saadet dairesi, Enderun koğuşlarının bir bölü-
mü döneminde onarılmıştır. Çok kültürlü ol-
mamakla beraber, tarihe olan merakı dolayı-
sıyla, boş zamanlarında, Mir’at-i Hakikat, Ma-
ruzat, Netayücü’l-Vukuat gibi eserleri okut-
turup, çevresindekilerle yorum alış verişinde 
bulunmaktaydı .(4)   

Sultan Reşad’ın  paralarına geçmeden ön-
ce Osmanlı Para sistemine bir göz atarsak, Os-
manlı para sisteminin, madeni para sistemine 
dayandığını görürüz. İlk paranın Osman Bey 
zamanında bastırıldığı düşünülmekte, Orhan 
Bey zamanında da ikilik ve beşlik akçeler teda-
vülde bulunmaktaydı. Bunlara Fatih dönemin-
de 10 akçe ilave edildi ve ilk altın parada Fatih 
döneminde kestirildi. Osmanlı’da bunun dı-
şında İran şahi’si, Mısır’da pare, Eflak-Boğdan, 
Macaristan ve Erdelde penz, Kırımda Kefevi, 
akçe, Venedik düka’sı, Ceneviz altını, İspan-
yol Riyali, Hollanda Esedi’si, Polonya Zolota’sı, 
Avusturya Taler’i gibi yabancı paralarda teda-
vüldeydi. (5) Daha sonra 1688 de “Menkur” ya-
ni pul bastırıldı. Sultan II. Mustafa bilhassa ya-
bancı paraların yerli paraya çevrilmesi ve pa-
ra kargaşaına son vermek gayesi ile İzmir, 
Edirne, Erzurum’da yeni darphaneler açtırdı. 
1703-1729 arasında ise, tuğralı, zincirli, fındık 
ve zer-i mabbub isimli altın paralar basıldı. Pa-

Sultan Reşat’ın Eyüp’te Yap-
tırdığı Okul ve türbesi
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6- M.Bülent COŞKUN, Os-
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153,
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1981, 274

  - K.USLU- M.F.Beyazıt- 
T.Kara, Osmanlı İmparator-
luğu Madeni Paraları, Mas   
Matbacılık A.Ş., İstanbul, 
2007 s.106

 10-   İbrahim-Cevriye Artuk, 
İstanbul Arkeoloji Teşhir-
deki Müzeleri İslami  Sikke-
ler Katoloğu, Cilt 11, İstan-
bul, 1974, s 744

 -K.USLU- M.F.Beyazıt- 
T.Kara, Osmanlı İmpara-
torluğu Madeni Paraları,      
Mas   Matbacılık A.Ş., İstan-
bul, 2007 s.106

11-  İbrahim-Cevriye Artuk, İs-
tanbul Arkeoloji Teşhirde-
ki Müzeleri İslami Sikkeler 
Katoloğu, Cilt 11, İstanbul, 
1974, s 746

ra karışıklığına son vermek için 1844 tarihinde 
Tashih-i Ayar Fermanı ile sikke karışıklığı ön-
lenmeye çalışıldı. Sultan Abdulmecid Han, ye-
ni paralar için İngiltere’den yeni makinalar ge-
tirterek Topkapı Sarayı yakınında darpheneyi 
kurdurdu. (6) Bu fermana göre Osmanlı sikke-
leri 100 ve 50 kuruşluk altın, 20, 10, 5 kuruşluk 
gümüş sikkeler basılacaktı. İlk önce 22 ayar 100 
kuruşluk Osmanlı lirası, daha sonra fermanda 
olmamasına rağmen, 25 kuruşluk ile 2.5  ve 5 li-
ralık altın paralar da  piyasaya sürüldü.(7)

 Sultan Reşad dönemi paralarından bahse-
derken kaime denilen kağıt paraları değil de, 
madeni paraları ele aldık. Sultan Reşad Döne-
minde, 10 para, 40 para, 5 para olmak üzere ni-
kel paralar basılmasına rağmen, bu dönemde 
gene de piyasada bozukluk sıkıntısı baş gös-
termişdi.. Çünkü herkes eline geçen bozuk pa-
raları saklıyordu. Nihayet 20 ve 5 kuruşluk ka-
ğıt paralar çıkarılması kararı alındı. Ama bu 
kağıt paralar altın ve gümüş paranın yerini 
tutmamışdı. Halbuki Harp ekonomisinin bas-
kısı altında çıkarılacak kağıt paraların hazırlı-
ğı için 5 milyon altın sarf edilmişdi. Piyasada 
önce altın, sonrada gümüş sikkeler kalmadı. 
Bozukluk nikellerinde ortalarda bulunmam-
sı üzerine, Tevhid Meskukat Kanunu çıkarıldı. 
(26 Mart 1916)  9 maddelik bu kanun madde-
lerine göre, sikkelerin vezin ve ayarları tespit 
edilmiş, memleketin ayrı ayrı yerlerindeki kıy-
metleri kaldırılmış, Osmanlı parasının kıymet 
ölçüsü altın olduğu belirlenmiştir. (8) Ancak bu 
“Islahı Meskukat Komisyonu”nun hazırladı-
ğı kararalar içinde bir tanesi tatbik edilebilmiş, 
oda 1 milyon liralık nikel paraların basılması 
olmuştur. Ancak onun da 380 bin liralığı piya-
saya sürülmüş, geri kalan kısmı ise eski sikke-
lerin kaldırılmasında kullanılmıştır

Sultan Reşad Dönemi sikkelerinin darp 
yerleri, Edirne, (Örnek 1) Bursa, Kosova, Kons-
tantiniye, Manastır, Selanik ve Mısırdır (Ör-
nek 2). Sikkelerde darp tarihi olarak 1327  ya-
ni 1909 görülmektedir. Bu arada bütün hatı-
ra seyahat paralarında, her ne kadar darp yeri 
Edirne, Kosova, Manastır, Selanik olarak belir-
tilmişse de, hepsi Konstantiniye darphanesin-
de basılmıştır. (9)

Sultan Reşad dönemindeki altın paralarda 
ve gümüş meskukatta, padışahın tuğrasının 
sağ tarafında padışahlığının 7. senesine kadar 
Reşad, (Örnek 3) daha sonra da hiçbir harbe 
katılmamasına rağmen Elgazi ünvanı koyul-
muştur. (10) (Örnek 3a) Sultan Reşad dönemin-
de, 40 para, 10 para, ve 5 para olmak üzere ni-
kel sikkelerin ön yüzünde, Padışahın tuğrası 
altında sene-i culus  (Örnek 4, 4a, ) üst taraf-
ta, aralarında yıldız bulunan, Hürriyet, Ada-
let, Musavat kelimeleri bulunmaktadır. Altta 
ise buğday başağı ile defne dalı mevcut olup, 
kordele ile birbirine bağlanmıştır. Arka yüzle-
rinde ise noktalı daire içinde paranın kıyme-
ti yazılıdır. Üstte Devlet-i Osmaniye, sağ taraf-
ta durube fi, solda ise Konstantiniye kelimesi 
yazılı, altta buğday başağı ile defne yaprağı ve 
1327 tarihi yer alır.  (11)

Ortaçağın çok zengin figürlü, mitolojik ko-
nulu sikkelerinin, Osmanlıda sade bir tasarı-
ma dönüştüğünü görmekteyiz. Umumiyetle 
üst tepede yıldızlar, yazıları çevreleyen, buğ-
day başağı, defne dalı ve bunları bağlıyan iki 
ok kesesi veya kurdele ile bağlamış olduğu iz-
lenmektedir. Paralarda Padişahın tuğrası (Ör-
nek 5) bazılarında ise özellikle Luxury deni-
len ziynet paralarında Osmanlı Tuğrası (Ör-
nek 5a ) bulunmakta, Ziynet altını para yerine 
çok kullanılmamakta, kulp-
suz olanları da çok nadir bu-
lunmaktadır. Ayrıca ziynet 
altınları süsleme ögeleri yö-
nünden daha alımlı olup, 
sikkenin yazılarını, tuğrayı, 
Osmanlı armasını çevreleyen 
birbirini takip eden kıvrık 
dal süslemeleri yer alır. (Ör-
nek 6- 6 a) Altın sikkelerin 
aşağı yukarı hepsi buğday 
ve defne yapraklı ve yıldızlı 
olduğu halde (Örnek 7- 7 a) 
Gümüşler ise daha süslü ol-
duğu görülmektedir. (Örnek 
8) Yazıların çevresinde di-
limler içinde yıldızlar ve di-
limlerin dışında noktalar yer 
alır. (Örnek 9)  

Sultan Reşat Türbesi 
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Örnek 1 - 5 kuruş Gümüş / Edirne

Örnek 2 -1/20 Kuruş Nikel (2 para) / Mısır

Örnek 3- 1 0 Para Nikel / Kostantiniye 
(Reşad yazısı)

Örnek 3 a -20 Kuruş  Gümüş / Kostantaniye 
(Elgazi yazısı)

Örnek  4-  20 Para Nikel /Konstantiniye

Örnek 4 a-    5 Para Nikel / Konstantiniye  

Örnek 5 -  250 kuruş Meskuk / Konstantaniye

Örnek 5a -500 Kuruş Ziynet / Konstantiniye 
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Örnek 6 - 100 Kuruş Ziynet Altını /Konstantiniye

Örnek  6-6a -500 Kuruş Ziynet / Konstantiniye 

Örnek  7-   500 kuruş Meskuk/ Kostantiniye

Örnek 7 a-   100 Meskuk / Bursa 

Örnek 8- 2 Kuruş Gümüş / Edirne Örnek 9-  5 Kuruş Gümüş / Edirne
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Yard. Doç. Dr. Recep USLU

Neyzen Mahmut Şevket Özdönmez’in 
(Ö.1954) Bilinmeyen Yönleri

Ve Türk Müziği Hakkındaki Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesini bitirdi. TDV 
İslam Ansiklopedisi yazar gurubu içinde yer aldı. Tarih alanında 

yüksek lisans ve doktora yaptı. 1994’ten beri İTÜ TMDK Müzikoloji 
bölümünde göreve yapmaktadır.Türk Müziği Tarihi ve sistemolojik 

müzikoloji  hakkında kitap ve birçok makale yayınladı. 
Türkiye’de müzik bilimine kazandırdğı ilklerden bazıları: 

Mehmet Ladiki’nin ilk Türkçe eserini, Şemsi Rumi’nin ve Hasan 
Sezai Gülşeni’nin Mecmuai Güftelerini, Derviş Halil ve Yusuf 

Dede’nin nazariyat eserlerini buldu. Selçuklular ve Fatih dönemi 
müziğini inceledi. Güfte mecmuaları ve nazariyat eserlerlerinin 

müzikoloklarca nasıl incelenmesi gerektiğini ortaya koydu. 
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1  Sicill-i Osmani, IV, 526. Ha-
san Bey, 1833’te Selanik’te 
doğdu, 1293/1876 yılında 
Mudanya’da öldü. Onun da 
babası Silistre kahramanla-
rından Müşir Hulusi Musa 
Paşa’dır (a.e., IV, s. 52). İb-
nülemin, Son Asır Türk Şa-
irleri, İstanbul 1970, s. 261; 
Yılmaz Öztuna, Türk Mu-
sikisi Ansiklopedisi, İstanbul 
1969, I, 227; S. Erguner, Rauf 
Yekta, İstanbul 2003, s. 197

2  M. Nermi Haksan, Eyup-
lü Musikişinaslar (haz. Meh-
met Güntekin), İstanbul 
2004, s. 164’de Eyup sem-
tinde Edirnekapı mezarlı-
ğında gömülü olduğu için 
Eyup’lu müzisyenler ara-
sında saymış olmalıdır. Ney 
dersi aldığı Hilmi Dede (ö. 
1921), Manisalıdır. Hil-
mi Dede’nin doğum tarihi, 
kimlerden ders aldığı, na-
sıl yetiştiği, İstanbul’a veya 
Yenikapı Mevlevihanesi’ne 
ne zaman geldiği tam o-
larak bilinmememekte-
dir (Çok kısaca bk. S. Er-
guner, Ney Metod, İstanbul 
2002, s. 281). Bununla bir-
likte Manisa Mevlevihane-
si neyzenbaşı Hasan Rüş-
dü Dede (ö. 1919) tarafın-
dan yetiştirilmiş, daha son-
ra çileye girdiği İstanbul’da 
kabiliyeti nisbetinde ken-
dini geliştirmiş olmalıdır. 
1885’den birkaç yıl önce 
İstanbul’a gelmiş olan Hil-
mi Dede, devam ettiği Ye-
nikapı Mevlevihânesi’nde 
neyzenbaşı oldu, on doku-
zuncu yüzyılın sonraları-
na doğru ün kazanarak, dö-
neminin usta neyzenleri a-
rasında yer aldı, gelenek-
sel ney icrâsının son usta-
larından kabul edilir. Çok 
öğrenci yetiştirmiştir, Mah-
mut Şevket Gavsi ve Bur-
hanettin Ökte bunlardan iki 
tanesidir. Sadece icrâkâr o-
lan Hilmi Dede, İstanbul’da 
öldü, Yenikapı Mevleviha-
nesi haziresine veya Edir-
nekapı mezarlığına gömül-
müş olmalıdır. 

3  Neyzen Emin Yazıcı (De-
de), 14 mart 1883’de doğdu, 
ilk müzik eğitimine Nusreti-
ye camii imamı ile başlamış 
ise de, on üç - on dört yaşla-
rında iken Aziz Dede ile ney 
meşkine (1896) başlamıştır. 
Ney çalışmalarına devam e-
derken aynı zamanda Mah-
mut Şevket Gavsi ve Rauf 
Yektâ beylerden de ney meş-
ketmiş, mûsıkî nazariyatı ile 
hamparsum notası ve Batı 
notası öğrenmişti. Emin E-
fendi, geçtiği eserleri notaya 
almayı alışkanlık edinmiş-
ti. 1905 yılında hocası Aziz 
Dede’yi kaybettikten son-
ra Bahariye Mevlevihane-
si şeyhi Hüseyin Fahreddin 
Dede ile meşklere devam et-
miştir. Biriktirdiği ayin no-
talarını daha sonra bir defter 
haline getirmiştir. M. Nazmi 
Özalp, Türk Musikisi Tarihi, 
İstanbul 2000, II, s. 176-179). 
S. Heper’in de yararlandığı 
bu defter Galata Divan Ede-
biyatı müzesinde idi.

Türkiyede müzikoloji bölümlerinin kurul-
ması her ne kadar yeni sayılabilirse de, yakın 
tarihimizde Türk müzikolojisinin problemle-
rine çözümler önerenlerin fikirlerini öğren-
mek, anlamak, çözümlerini uygulamak onla-
rın tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Ni-
tekim bir bibliyografya hazırlamaya çalışır-
ken amaçlarımdan biri de müzik problemle-
rimize ışık tutan yazarları tespit etmekti. Os-
manlıca gazetelerin sayfalarında rastladığım 
böyle bir yazar da aynı zamanda bir neyzen 
olan, Aziz Dede, Rauf Yekta gibi önemli isim-
lerle çağdaş Mahmut Şevket’tir. Daha son-
ra “Özdönmez” soyadını alması Osmanlıdan 
Cumhuriyete geçiş sırasında geleneksel mü-
zik problemlerinin içinde olduğunu tahmin 
edebileceğimiz biri olduğunu göstermektedir. 
Bu nedenle yazdıklarını değerlendirmek, gö-
rüşlerini öğrenmek, dönemi sağlıklı değerlen-
dirmek için gereklidir. Şair, yazar ve müzis-
yen olmasına rağmen genel ansiklopedilerde 
hemen hiç yer almaması, Öztuna’nın ansiklo-
pedisinde müzik hayatı kısaca ele alınmakla 
birlikte yazdığı eser ve makalelerinden bahse-
dilmemesi, bestelerinden epeyce eksik bir lis-
tesinin verilmesi araştırmayı gerektiren diğer 
sebeplerdir. 

Hayatı ve Eserleri

Kaynaklara göre Mahmut Şevket, 1873 yı-
lında doğdu. Babası yüzbaşı rütbesine ulaş-
mış ve Mudanya kaymakamlığı yapmış olan 

Hasan Bey (ö. 1876), aynı zamanda “Daniş” 
mahlasını kullanan bir “Divan” sahibi şairdi.1 
Ferik Hüseyin Paşa ile Halil Bey amcalarıdır. 
Üç yaşında babasını kaybeden Mahmut Şev-
ket, herhalde amcalarının himayesinde bü-
yüdü. Babasının mahlası nedeniyle “Daniş-
zade” diye tanındı. Arapça ve Farsça dersle-
ri aldıysa da ilk ve orta öğrenimden (ibtidai 
ve idadi okullarından) sonra ailesini geçin-
dirmek endişesiyle eğitimine devam edeme-
di. Yenikapı Mevlevihanesi neyzenbaşısı Hil-
mi Dede’den2 (ö. 1921) ney öğrenimine başla-
dı (Muhtemelen 1886’lı tarihlerde). Yenikapı 
Mevlevihanesi’nden başka Eyup mahallesin-
deki Bahariye Mevlevihanesi ve Galata Mev-
levihanesi gibi hemen her İstanbul’daki Mev-
levi tekkesine gider, ayinlere neyi ile iştirak 
ederdi. Genç yaşta hem evlendi, hem de ka-
yınbiraderi udi Azmi Bey’in (1870-1944) çalış-
tığı Babıseraskeri’de memuriyete başladı. 

Daha onsekiz yaşında iken “Gavsi” mah-
lasıyla yazdığı ilk şiir kitabı olan Bahâr-ı He-
vesim 1891’de, ikinci ve üçüncü kitabı 1894’de, 
dördüncü kitabı 1895’te yayınlandı. Bir yıl 
sonra babasının Divan’ının bir kısmını (İstan-
bul 1314/1896) bastırdı. Bu sıralarda Yenikapı 
Mevlevihanesi’nde tanıştığı, musiki öğrenme-
ğe hevesli (muhtemelen onüç-ondört yaşında-
ki) neyzen Emin’e (Dede, Yazıcı, ö. 1943)3 no-
ta öğrenmesini tavsiye etti. Mahmut Şevket 
ona, muhtemelen 1896’dan sonraki tarihlerde, 
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4  Mustafa Rona, 50 Yıllık 
Türk Musikisi, İstanbul Tür-
kiye yay. Ts., s. 198; Özalp, 
Türk Musikisi Tarihi, II, s. 
178

5  Aziz Dede’nin ney meşkle-
rine katılan ve Batı ve Ham-
parsum notası bilen Rauf 
Yekta’ya karşı herhangi bir 
tavrından ise söz edilmez. 

6  Özalp, Türk Musikisi Tarihi, 
I, s. 77

7  Tanburi Cemil’in hayatını 
yazan Mesut Cemil’in (Tan-
buri Cemil’in Hayatı, Anka-
ra 1947) bu tanışıklıktan hiç 
söz etmemiş olması Mevle-
vihane dışında çok sık gö-
rüşmedikleri anlamında o-
labilir. Halbuki Tanburi Ce-
mil, Mahmut Şevket Gavsi 
Bey’in birkaç peşrev ve saz-
semaisini beğenerek notala-
rını Müntehabat-ı Musiki se-
risinde yayınlamıştır.

8  Nazım H. Polat, “Türk O-
cağının Ramazan Sohbetle-
ri 1332/1914”, Milli Eğitim, 
sy. 84, 1989, s. 36-43’de ya-
yınlanan programda 5 ge-
ce M. Emin Yurdakul şiirle-
rini okumuş, Rıza Tevfik ise 
3 gece konferans vermiştir.

9  Halil Can, “Ebedileşen 
Dehalarımız Emin Dede”, 
Türk Musikisi Dergisi, sy. 4, 
1948, s. 2-3; Erguner, Rauf 
Yekta, s. 35

Yenikapı Mevlevihanesi’nde müzik okuma-
yazma eğitimi yani Batı notası4 ve nazariyat 
dersleri verdi (Diğer taraftan Rauf Yekta da 
ona Hamparsum notasını öğretiyordu). İşte 
bu tarihlerde meydana gelmiş bir olay günü-
müzde de anlatılmaktadır. O sıralarda neyzen 
Emin (Dede), nota dersleri aldığını, ney eğit-
meni Aziz Dede’den (ö. 1905) gizlemiş, ders al-
mağa gittiği bir gün abasının altında sakladığı 
nota yazılı kağıtları düşürünce, bunu gören ve 
notayla eğitime karşı olan Aziz Dede5 tarafın-
dan cezalandırılmış, uzun süre derslerine ka-
bul edilmemiş ve bir soğuk kış günü kapısın-
da beklediğini görerek yeniden derslere kabul 
ettiğini, neyzen müzisyenler arasında bugün 
bile anlatılır. Yazılarında bu konuya da deği-
nen Mahmut Şevket’in bestelerinden bazıla-
rı, muhtemelen ilk yaptığı bestelerin güfteleri, 
Hasan Tahsin’in Gülzar-ı Musiki (1906) adlı ki-
tabında yayınlanmıştır. 

Mahmut Şevket, İstanbul Babıseraskeri le-
vazım dairesinde mümeyyiz iken, meşrutiye-
tin ilanı ile birlikte 1908’de, “Babıseraskeri” ye-
rine “Harbiye Nezareti” kurulduğunda (bu bi-
na daha sonra İstanbul Üniversitesi oldu) kad-
ro dışı bırakıldı. 1909 yılında V. Mehmet için 
güftesini yazdığı bestelenmiş “duaname” adlı 
tebrikiyye (yazılarında saygıyla bahsettiği Ka-
zım Uz tarafından bestelendi) ile dikkat çek-
meyi başaramadığı anlaşılmaktadır. 

Bir taraftan müzik dersleri vererek, ney 
açıp satmakla geçinmeye çalışırken,6 di-
ğer taraftan gazeteciliğe adım atmış olmalı-
dır. 1914 yılı başlarında Peyam-ı sabah gaze-
tesine yazılar yazmaya başlayarak müzik ya-
zarlığına adım atmıştır. Aynı yıl Yenikapı 
Mevlevihanesi’nden tanıştığı, 41 yaşındaki 
Tanburi Cemil Bey (ö. 1916)7 onun şiirlerinden 
birini bu yılın başlarında besteledi. Mehmet 
Emin (Yurdakul) ve Rıza Tevfik’in konuşma-
cı olarak görüldüğü 1914 Türkocağı ramazan 
sohbetleri ve konferanslarına8 katılmış oldu-
ğu yine yazılarından anlaşılmaktadır. “Türk-
çe şiirler mütehassısı Mehmet Emin Beyefen-
di ba’zı mecaliste, konferanslarda kendi ne-
şidesini yine kendi okumak ihtiyacında kalı-

yor” veya “Mehmet Emin ve Doktor Rıza Tev-
fik Bey pek ulvi sarf-ı vatani olan tabiatları 
(olup) ibtidai meşrutiyetlerinden beri kendi-
lerini takipten hali kalmadım” cümleleri, on-
ları bu tip konferanslarda dinlemiş olduğu-
na işaret eder. Ne I. Dünya savaşında, ne de 
İstanbul’un işgalinde İstanbul’dan ayrılmadı. 
1921’de hocası serneyzen Hilmi Dede’nin ölü-
münden sonra bile, onun yerine neyzenbaşı 
olan Rauf Yekta ile birlikte, 1925’e kadar Ye-
nikapı Mevlevihanesi’nde neyzenlik yapmağa 
devam etti. 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde tekke-
lerin kapanmasının ardından müzik dernek-
lerinde ney dersi vererek geçinmeye çalıştığı 
kaydedilirse de bundan sonraki hayatı ile ilgili 
bilgilere kaynaklarda pek rastlanmamaktadır. 
1945 yılında oğlu Daniş Özdönmez tarafından 
Bostancıbaşı Yalısı’nda kurulan Çengelköy 
Musiki Cemiyeti gibi bazı derneklerde ney 
dersleri vermiş olabilir. Bir müzisyen Mevlevi 
olmasına rağmen dikkat çekmediği, ne Sezai 
Küçük’ün Mevleviler kitabında ne de ansiklo-
pedilerde hayatı hakkındaki bilgilerin pek yer 
almamasından bellidir. Belki de neyzenliği-
nin pek parlak olmaması ihtimali yanında İs-
tanbul müzik geleneğinden olmaması da ih-
mal edilmesine yol açtığı düşünülebilir. Fa-
kat ara sıra hatıralardan yola çıkıldığında bazı 
ipuçları bulunmaktadır. Bu hatıralardan birin-
de Emin Dede ile Rauf Yekta’nın nota alışve-
rişi yüzünden darılmaları, Emin Dede’nin Ra-
uf Yekta’nın “Yegah Mevlevi Ayini”ni Galata 
Mevlevihanesinde icra ettirmeyeceğini Mah-
mut Şevket Bey’e söylemiş9 olmasından ha-
la her ikisinin de dostu olduğunu anlayabili-
yoruz. Hep müzisyen entelektüel çevre ile bir-
likte oldu. Neyzen Aziz Dede, neyzen Hilmi 
Dede, neyzen Rauf Yekta, Tanburi Cemil Bey, 
bestekar muallim Kazım Uz, santuri Edhem 
Bey, Dr. Rıza Tevfik, şair M. Emin Yurdakul, 
neyzen Emin Yazıcı gibi zamanın ünlü kişile-
riyle olduğu yazılarından anlaşılmaktadır. Yıl-
lar sonra İstanbul Türk Basın Birliği onu 50 yıl-
lık gazeteci olarak ödüllendirdiği zaman belki 
de hayatta değildi. 
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10  İbnülemin, Son asır Türk Şa-
irleri, s. 260, 458; İbnülemin, 
Hoş sada, s. 275; Özalp, Türk 
Musikisi Tarihi, II, s. 134’de 
İbnülemin’in ortaya attığı 
orta derecede ney üflediği-
ni tekrar eder. Gerçekte sa-
nıldığından daha iyi olabi-
lir.

11  Öztuna, BTMA, II, 180; Er-
gun, Antoloji, II, 669, 670

12  Öztuna, TMA, I, 227
13  Bu yazma notalar dosya-

lar veya defterler halinde 
bir araya getirilmiştir. Bi-
zim kullandığımız belge, 
1972 yılında Haydar Sanal 
tarafından Ercüment Ber-
ker için daktilo edilmiş İÜ 
Türkiyat Kütüphanesin-
de bulunan Hüseyin Sa-
dettin Arel’in notalar arşi-
vi listesidir. Bu listeye göre 
7 numaralı yazma defterde-
ki notalar, bir ikisi dışında 
Mahmut Şevket Gavsi’nin 
peşrev ve sazsemailerin-
den oluşmaktadır. Elde e-
dilen dosyaların birinde 
bir nedenle Haydar Bey'in 
1972’de yazdığı “Şevket 
Gavsi Bey’in Sazeserleri” 
listesi de görülmektedir.

Mahmut Şevket Özdönmez, 1954 yılında 
81 yaşında öldü, Edirnekapı mezarlığına def-
nedildi. Gençliği ve ihtiyarlığına ait iki fotoğ-
rafı yayınlanmıştır (Özalp, Türk Musikisi Ta-
rihi, II, s. 134’te bir fotoğrafı; Haskan, Eyüplü 
Musikişinaslar, s. 164’te gençliği ve ihtiyarlığı-
na ait iki fotoğrafı yer almaktadır). Çocukla-
rından biri, Çengelköy Musiki Cemiyeti’ni ku-
ran ve TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olan, 
ancak genç yaşta vefat eden Santuri Daniş 
Özdönmez’dir.

İstanbul’daki bütün Mevlevi dergah-
larındaki ayinlere neyi ile iştirak ederdi. 
İbnülemin’in notlarına göre Mahmut Şevket 
orta derecede ney üflerdi. Onu “son zamanla-
rını pek iyi geçiremeyip yalnızlığın ve sefaletin 
acılarını, beyaz ve uzun sakalında gizlerdi” di-
ye tanımlar. Hayırseverliği ile meşhurdu. Düş-
künlere yardım etmekten zevk alır, hatta bu 
huyu “luzumundan fazla müsrif” ve cömert10 
olarak değerlendirilmiştir. Bir çok kişiye ney 
dersi vermiş olmasına rağmen Emin Yazıcı ve 
Hayri Yenigün’e ney meşkettiğini Öztuna be-
lirtmektedir.

Mahmut Şevket, hem bestekar hem de şa-
ir olup, şiirleri yayınlanmıştır. Şiirlerinden ba-
zıları bestelenmiştir: “Tam üç sene aşkını ru-
humda yaşattın” Tanburi Maksut Bey tara-
fından hüzzam makamında (TRT repertuar 
no. 10586); “Duaname-i Padişahi” başlıklı V. 
Mehmet’i, muhtemelen tahta geçtiği 1909 yı-
lında yazdığı tebrik şiiri Kazım Bey (Uz) ta-
rafından rast makamında marş; “Gülgonca-i 
ümid gibi gel açıl ey gül” Tanburi Cemil Bey 
(1871-1916) tarafından gülizar makamında 
(Peyam-ı Sabah, sy. 29, s. 5 notası) 1914’te  şarkı 
olarak bestelenmiştir.11 

1914’teki makalelerinde “Danişzade Şev-
ket Gavsi” imzasını kullanmış, 1938 yılında çı-
kan soyadı kanunundan sonra “Özdönmez” 
soyadını almış, buna rağmen basılmış bestele-
rinde çoğunlukla “Şevket Gavsi Bey” adı gö-
rülür. Öztuna onu “Gavsi Bey” maddesiyle 
ansiklopedisine almış olmasına rağmen, daha 
sonra “Özdönmez bk. Şevket Gavsi” ve “Şev-
ket Gavsi bk. Özdönmez” olarak hatalı atıf-

lar yapmıştır. Şair, yazar ve bestekar olması-
na rağmen pek çok ansiklopedik çalışmalar-
da da adına yer verilmemiştir. Mahmut Şev-
ket Bey’in, babası Hasan Daniş Bey’in şiirle-
rinden oluşan Divan’ın müsveddelerinin An-
kara Üniversitesi Kütüphanesine bağışlanmış 
olduğu anlaşılmaktadır (bk. A. Ü. Kütüphane-
si Yazmaları, Mustafa Con, A589).

Mahmut Şevket’in Eserleri:

1. Besteleri:

Yirmi farklı makamda dokuzu peşrev ve 
diğerleri sazsemaisi olmak üzere yirmialtı sa-
zeseri, oniki sözeseri yani toplam 38 beste-
si tespit edilebilmiştir. Sazeserleri içinde peş-
revlerin unutulduğunun belirtilmesi yanlış bir 
bilgidir.12 Sazeserlerinin önemli bir kısmı İÜ 
Türkiyat Kütüphanesi, H.S. Arel arşivi, 7 nu-
maralı dosyada olup çini siyah ve mor mürek-
kep ile kurşun kalem kullanılmış yazma nota-
lar halindedir.13 Bazı notaları basılmıştır.

1.1. Sazeserleri:

Acemaşiran, sazsemai, aksaksemai (İÜ 
Türkiyat Ktp, Arel, no. 7/19, yazma nota).

Bayatibuselik, peşrev, devrikebir, Yenikapı 
ve Bahariye Mevlevihane’leri kudumzenbaşısı 
Darüşşafaka musiki muallimi Zekaizade Ah-
med Dedeefendinin bayatibuselik ayin-i şeri-
fi için bestelediği peşrevidir (Peyam-ı sabah: ede-
bi nüsha, sy. 29, 3 nisan 1330/1914’nda yayın-
lanan notasının sonunda bunu belirtir). Ancak 
Sadettin Heper, Mevlevi ayinleri kitabında ba-
yatibuselik ayin girişinde neyzen Halil Can’ın Bahariye Mevlevihanesi
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peşrevini basmıştır.

Bestenigar, sazsemai, aksaksemai, (İÜ Tür-
kiyat Ktp, Arel, no. 7/18, yazma nota).

Buselik, sazsemai, aksaksemai, (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/17, yazma nota).

Dügah, sazsemai, aksaksemai, (İÜ Türkiyat 
Ktp, Arel, no. 7/20, yazma nota).

Evcara, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat 
Ktp, Arel, no. 7/11, yazma nota)

Hicaz, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat Ktp, 
Arel, no. 7/5, yazma nota); hicaz, sazsemai, ak-
saksemai, (İÜ Türkiyat Ktp, Arel, no. 7/21, yaz-
ma nota)

Hicazkar, sazsemai, aksaksemai (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/23, yazma nota).

Hüseyni, sazsemai, aksaksemai, (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/9, yazma nota)

Hüzzam, sazsemai, aksaksemai (İÜ Tür-
kiyat Ktp, Arel, no. 7/15, yazma nota), Şamlı 
Selim’in nota kitaplarından birinde basılmış-
tır. 

Isfahan, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat 
Ktp, Arel, no. 7/ 25, yazma nota); ısfahan, saz-
semai, aksaksemai (İÜ Türkiyat Ktp, Arel, no. 
7/16, yazma nota; Öztuna, TMA, I, 227’da sa-
dece ısfahan sazsemaisinden bahseder).

Karcığar, sazsemai, aksak semai (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/13 yazma nota)

Nihavent, sazsemai, aksaksemai (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/21, yazma nota).

Pençgah, sazsemai, aksaksemai (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/22, yazma nota).

Rahatülervah, sazsemai, aksaksemai (İÜ 
Türkiyat Ktp, Arel, no. 7/17, yazma nota; İÜ 
Türkiyat Ktp, Arel, Nota dosyaları, no. 44/16, 
rahatülervah: perakende notalar, Tanburi Ce-
mil Bey tarafından Muntehabat-ı Musikiye seri-
sinde rahatülervah makamında hem peşrevin 
hem de sazsemaisinin 1914’ten önceki bir ta-
rihte yayınlandığı nüsha görülebilir).

Rast, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat Ktp, 
Arel, no. 7/3, yazma nota); rast, sazsemai, ak-

saksemai, (İÜ Türkiyat Ktp, Arel, no. 7/22, yaz-
ma nota).

Saba, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat Ktp, 
Arel, no. 7/1-2, yazma nota)

Sultaniyegah, peşrev, devrikebir (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/ 28, yazma nota); sultani-
yegah, sazsemai, aksaksemai (İÜ Türkiyat Ktp, 
Arel, no. 7/27, yazma nota); Haydar Sanal’ın 
yaptığı listeye göre İÜ Türkiyat Ktp, Arel, No-
ta dosyaları, no. 55/16-17, sultaniyegah: pera-
kende notalar, Tanburi Cemil Bey tarafından 
Muntehabat-ı Musikiye serisinde hem peşrevin 
hem de sazsemaisinin 1914’ten önceki bir ta-
rihte yayınlandığı nüshalar görülebilir.

Suzinak, sazsemai, aksaksemai (İÜ Türki-
yat Ktp, Arel, no. 7/18, yazma nota; Öztuna, 
TMA, I, 227). 

Şedaraban, peşrev ve sazsemaisi, Bestekar 
Peyam-ı Sabah’daki (sy. 20, s. 5) makalesinde şe-
daraban peşrevi ve sazsemaisinin “bataklı ola-
rak sual- cevap ziynetlerini bulunduracak” ol-
duğunu, hafif ve sert çalınacak yerlerine işa-
retler koyacağını söylediği bu peşrevin notası-
nın yayınlanacağını söyler, daha sonra işaret-
lerle birlikte Peyam-ı Sabah’da (sy. 22, 27 şubat 
1329/1914 notası) yayınlanır.

Uşşak, peşrev, devrikebir (İÜ Türkiyat Ktp, 
Arel, no. 7/7, yazma nota); uşşak, sazsemai, ak-
saksemai (İÜ Türkiyat Ktp, Arel, no. 7/19, yaz-
ma nota).

1.2. Sözeserleri:

Ateş-i hicrin gedayı vasl-ı suzan eyledi/ 
hüzzam devrihindi şarkı, Osmanlıca yaprak 
nota olarak basılmıştır (İstanbul 1928 önce-
si). Bu şarkı TRT repertuarında yoktur. Sözler 
kendinin.

Bir meleksin nura gark olmuş serapa gül 
tenin/ hicazkarkürdi, şarkı (Öztuna, TMA, I, 
227; Haskan, Eyüplü Musikişinaslar, 164, bu 
güfte Arşak Çömlekçiyan tarafından da beste-
lenmiştir).

Bu günlerde a sultanım/ suzinak, düyek 
(Öztuna, TMA, I, 227).
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14 Çocuk şarkıları literatürün-
de geçmeyen bu bestenin 
daha önce hiçbir araştır-
macının dikkatini çekmedi-
ği ve tespit edilmediği anla-
şılmaktadır. Çocuk şarkıla-
rı hakkında 1989-1990 yılın-
da TC Kültür Bakanlığı ya-
rışma açmış (sonuçlar için 
bk. Milliyet, 12 mart 1990), 
besteler kaset ve kitap ha-
linde basılmıştı. Bu tarihten 
sonra Selahattin İçli’nin ço-
cuk şarkıları hakkında yap-
tırdığı tezde (H. S. Ergöz, 
Makamsal Çocuk Şarkıları 
Denemeleri, Sanatta Yeter-
lik, 2003, İTÜ SBE) görüle-
ceği gibi daha önce bilim-
sel araştırma yapanların da 
dikkatinden kaçtığı anlaşıl-
maktadır.

15  Yılmaz Öztuna’nın ansik-
lopedisinde 11 adet beste-
si listelenmiştir (Öztuna, 
TMA, 1969, I, 227; Öztu-
na, Büyük Türk Musikisi An-
siklopedisi, Ankara 1990, II, 
180; Hasan Tahsin, Gülzar-ı 
Musiki, İstanbul 1322/1906, 
ilgili makamlar; E. Ruhi 
Üngör, Türk Musikisi An-
tolojisi, İstanbul 1981, ilgili 
makamlar; Tarık Kip, TRT 
Sözlü Eserler, Ankara 1976

Çeri başının gelini/ müsemmen (Öztuna, 
TMA, I, 227).

Çanakkale kabe gibi uludur/ mahur marş, 
adı “Çanakkale Türküsü” olan bu beste Os-
manlıca yaprak nota olarak basılmıştır (İstan-
bul 1928 öncesi). Bu marşın notası TRT reper-
tuarında yoktur. 

Hoş-likaa bir duhteri ram/ rast, aksak (Öz-
tuna, TMA, I, 227).

Kaçsam bırakıp senden uzak yollara/ hi-
cazkarkürdi fantazi, notası TRT repertuarın-
da yoktur.

Nar-ı zülfün beni etti mesrur / hicazkar, ak-
sak (Öztuna, TMA, I, 227).

Serfirazım, serv-i nazım / saba, curcuna 
(Öztuna, TMA, I, 227).

Sevimli yaldızlı renkler/ nihavent, sema-
i notası TRT repertuarında yoktur, Osmanlıca 
yaprak nota olarak basılmıştır (İstanbul 1928 
öncesi). Basılı notanın üst sol köşesinde “Mek-
tebin Goncagülleri” ifadesi çocuk şarkısı oldu-
ğuna işaret etmektedir.14

Şefkat eden yok dil-i avareye/ evc, ağırak-
sak, şarkı (Öztuna, TMA, I, 227’da suzinak 
devrihindi usulde olduğu kayıtlı iken; Has-
kan, Eyüplü Musikişinaslar, 164’te evc ağırak-
sak denilmektedir).

Vuslatınla kamyâb ettin beni/ nihavent şar-
kı, devrihindi (Öztuna, TMA, I, 227), notası 
TRT repertuarında vardır.15 Söz ve beste ken-
disine aittir. 1928 öncesi basılmıştır. Ayrıca İs-
mail Hakkı Bey (Ö:1927) tarafından  ferahfeza 
makamında de bestelenmiştir.

2 Yazıları: 

Yılmaz Öztuna ansiklopedisinde Mahmut 
Şevket’in hiçbir eserinden bahsetmemiştir. M. 
Nazmi Özalp onun (Türk Musikisi Tarihi, II, s. 
134’de Bahar-ı Hevesim) sadece bir şiir kitabın-
dan; S. Erguner iki şiir kitabından; M. N. Has-
kan ise beş kitabından bahseder. Tespit edebil-
diğim kadarı ile çoğu şiir-edebiyat, biri tarih 
ve biri de müzik olmak üzere hepsi basılmış 

8 kitabı, babasının Divan’ı olmak üzere 1 neşri 
vardır. Fakat fikirlerini kitaplarından daha çok 
12 adet olan müzikle ilgili makalelerinden da-
ha iyi okuyabiliriz. 8 adet kitap yayınlandıkla-
rı tarihler sırasıyla şunlardır:

2.1. Kitapları:

Sıralamada kitapların basıldığı tarih sıra-
sı gözetilmiş olmakla birlikte son üç kitabının 
baskı tarihi tespit edilememiştir.

Bahar-ı Hevesim, İstanbul: İstepan matb. 
1308/1891, 32 s. Gavsi mahlasıyla yazdığı ilk 
şiir kitabıdır (Seyfeddin Özege Kataloğu’nda 
anılmıştır). 

Gülzar-ı Şebab, İstanbul İstepan matb. 
1312/1894, 110 s., Şiirlerinden oluşur (İÜ ktp., 
İbnülemin, nr. 763; İSAM Ktp.). 

Şair Daniş Bey, İstanbul 1312/1894, 32 s. (İÜ 
ktp., İbnülemin, nr. 2107). Babasını anlattığı bir 
eserdir. Bir giriş yazısı olarak düşündüğü bu 
kitabının devamı olarak 1896’da da babasının 
şiirlerinden bir kısmını yayınlamıştır.

Manzum Tarih-i Enbiya, İstanbul İstepan 
matb. 1313/1895, 1. Kısım, 46 s. Adem’in ya-
ratılışından Hud as zamanına kadardır (M. 
D. Mercanlıgil, Türkiye Tarih Bibliyografya-
sına Ek: 1729-1928, s. 67; Seyfeddin Özege 
Kataloğu’nda bahsedilmiştir; Belediye Ktp. 
No. BEL_OSM_K.00154; İSAM Ktp.). Kendisi-
nin gençler için dizeler haline getirdiği kısa bir 
peygamberler tarihidir. 

Müntahabat-ı Farisiyye, İstanbul 1313/1895, 
24 s. (Seyfeddin Özege Kataloğu’nda bahse-
dilmiştir). Farsça öğrenen gençler için seçtiği 
Farsça şiirlerden oluşur. 

Kalem, İstanbul, ts. Seyfeddin Özege 
Kataloğu’nda yer aldığına göre Osmanlıca 
olup, 1928 öncesinde basılmıştır. 

Ney, İstanbul, ts. Seyfeddin Özege Kataloğu’nda 
yer aldığına göre Osmanlıca olup, 1928 önce-
sinde basılmıştır. 

Seyf, İstanbul, ts. 
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16  Haydar Sanal, Arel Kütüp-
hanesi Notalar Listesi (1972), 
İTÜ TMDK Ercüment Ber-
ker Kütüphanesinde R.Uslu 
tarafından bir araya getiril-
miş basılmamış liste.

17  R.Uslu, Müzik Bibliyograf-
yası, 2010 basıma hazır, I, s. 
116-117

Ney, adlı müzikle ilgili eserinden başka 
makalelerinde, “usûl, nota, güfteler, musıkı-
nin ahlak üzerindeki te’sirâtı, besteler ve şarkı-
lar, opera ve operetler, mûsıki mekteblerimiz, 
ber hayat-ı musıkişinaslarımız, musıkimizin 
“armoni” tezyinâne ihtiyacı varmı?.. Alafran-
gaya olan meyl-i külliden mutehassıl inhi-
tat, millî havalar millî makamlarla yapılmalı, 
avam musıkisi hakkında bir iki söz vesaire...” 
(Peyam-ı Sabah, sy. 20, 1914, s. 5, bunlar aynı 
zamanda makalelerin konularıdır) gibi konu-
ları içeren müzikle ilgili bir kitap yazabilece-
ğinden; bir diğerinde (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 
4) yakında yayınlamağa başlayacağı “Muasır 
Üstad-ı Musikilerimiz” adındaki bir eserinden 
söz etse de, bu eserlerini tamamlayamamış ve 
yayınlayamamıştır. Büyük ihtimalle Mevlevi 
ayinleri için bestelediği peşrev ve sazsemaile-
rinden oluşan sazeserlerinin tamamı peraken-
de notalar halinde Hüseyin Sadettin Arel tara-
fından bir araya getirilmiş, fakat basılmamıştır 
(İÜ Türkiyat Ktp, Arel, nr. 7/ 1-2816).

2.2. Makaleleri: 

Hayatı hakkında bilgi veren Yılmaz Öztu-
na, M. Nazmi Özalp gibi kaynakların hiçbi-
ri onun makalelerinden bahsetmezler. Mah-
mut Şevket’in makaleleri tam olarak ilk de-
fa Müzik Bibliyografyası’nda listelenmiş-
tir.17 Peyam-ı Sabah gazetesi edebi nüshasın-
da “Edebiyat-ı musiki” başlıklı bir seri ma-
kalesi vardır: “Edebiyat-ı musiki 1: Musiki-
miz ve Taksimler”, Peyam-ı sabah: edebi nüs-
ha, sy. 16, 6 Şubat 1329/1914, s. 4; “Edebiyat-ı 
musiki 2: Adab-ı Musikiye”, Peyam-ı sabah, sy. 
18, 13 Şubat 1329/1914, s. 4; “Edebiyat-ı mu-
siki 3: Peşrevler”, Peyam-ı sabah, sy. 20, 20 Şu-
bat 1329/1914, s. 5; “Edebiyat-ı musiki 4: Bes-
te”, Peyam-ı sabah, sy. 22, 27 Şubat 1329/1914, 
s. 3-4; “Edebiyat-ı musiki 5: Musikinin Ah-
laka Tesiri”, Peyam-ı sabah, sy. 26, 20 Mart 
1330/1914, s. 4; “Edebiyat-ı musiki (6): Osman-
lı Musikisi ve Armoni”, Peyam-ı sabah, sy. 28, 
27 Mart 1330/1914, s. 4; “Edebiyat-ı musiki 7: 
Nota”, Peyam-ı sabah, sy. 29, 3 Nisan 1330/1914, 
s. 5-6; “Edebiyat-ı musiki 8: Avam Musiki-
si”, Peyam-ı sabah, sy. 30, 10 Nisan 1330/1914, 

s. 4; “Edebiyat-ı musiki 9: Musikinin Edebi-
yata Tatbiki”, Peyam-ı sabah, sy. 34, 1 Mayıs 
1330/1914, s. 5-6; “Edebiyat-ı musiki 10: Musi-
ki savtı ve Musiki âlâtı”, Peyam-ı sabah, sy. 38, 
29 Mayıs 1330/1914, s. 5; “Edebiyat-ı musiki 
11: Musiki âlâtı”, Peyam-ı sabah, sy. 41, 19 ha-
ziran 1330/1914, s. 5; “Tarih-i musiki 1: Sultan 
Selim-i Salis”, Peyam-ı sabah, sy. 45, 3 Temmuz 
1330/1914, s. 6-7, Musiki tarihine III. Selim’le 
başlamasını onun önemli derecede Osmanlı 
müziği muhibbi oluşunu ve müziğin tekamü-
lüne sebep olan yegane padişah olmasını se-
bep gösterir. 

TÜRK MUSİKİSİ HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİ

Mahmut Şevket, müzik yazılarında genel 
olarak edebiyat-müzik ilişkisine değinmiş-
tir. Ancak görüşlerini açıklarken, müzik-güfte 
uyumu, Mevlevi müziği, müzik estetiği, icra 
estetiği, taksim ve peşrev estetiği, müzik ya-
zımı nota, toplum ve müzik, müzik tarihi fel-
sefesi, müzik eleştirisi, armoni, Batı müziği-
Osmanlı müziği estetik değer karşılaştırılma-
sı konularına değinmiştir. Çeşitli müzik te-
rimleri kullanmakla birlikte 1914’te yayınla-
nan makalelerinde “Türk musikisi” tabiri ye-
rine “Osmanlı musikisi” veya daha çok “musi-
kimiz” terimini kullanmayı tercih ettiği görül-
mektedir.

Daha müzik yazılarının birinci ve ikincisi-
ni yayınlar yayınlamaz okuyucuların yoğun 
tebrikleri ile karşılaşır ve bir kitap yazmak 
için şevke gelir. Bu durumu Peyam-ı Sabah’da 
(sy. 20, s. 5) yayınlanan makalelerinin 3.sün-
de şöyle belirtir: “Âdâb-ı Mûsıkiye ve Tak-
simler konularını içeren makalelerim üzerine 
okuyucuklardan aldığım bir çok teşvik edici 
takdirnâmelere layık değilim. İltifatlarına kar-
şı teşekkürlerimle beraber Edebiyât-ı Mûsıkiye 
namına henüz bir hizmet etmiş olmadığımı 
düşünerek, mahcûbiyetimi arz ederim. Bu gi-
bi konulara rağbet eden mûsıki meraklıları-
nın ümidimin üstünde yoğunlukla zuhûr edi-
vermesi terakkimize işâret eder. Gönlümde 
beyhûde neşveler uyandıran şu teşvik beni 
bu sahada hayliden hayli hâmeran edebilecek 
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mertebededir” (Peyam-ı Sabah, sy. 20, s. 5). Her 
ne kadar yazıları “edebiyat-ı musiki” başlığını 
taşısa da yazılarında edebiyattan estetiğe, sos-
yolojiden tarihe, müzik eğitiminden müzik ic-
rasına kadar hemen hemen her türlü bilgi ala-
nına temas etmektedir. Özel olarak edebiyat 
ve musiki ilişkisi için bir makale de ele almış-
tır (Peyam-ı Sabah, sy. 34, s. 5). Aşağıda Mah-
mut Şevket’in fikirlerini zamanımızın sistema-
tik müzikolojik ihtiyacına göre “bilgiyi sınıf-
landırma” metoduyla anlatmaya çalıştık. De-
ğerlendirmeler için “edebiyat-ı musiki” başlık-
lı makaleleri başlıca kaynağımızdır, bu neden-
le son makalesi musiki tarihinden III. Selimle 
ilgili olduğu için değerlendirmeye almadık.

Ayinlerde Naatlar hangi usulde 
okunmalıdır?:

Bu konuda “mevlevihanelerde ayin başla-
madan evvel okunan nu’ût-ı şerife olan darb-ı 
türkî denilen usûl dahilinde terennüm olun-
makta bulunmuştur” diyerek ayin başların-
daki naatların eskiden beri darbıtürki usulle 
okunmasını ister (Peyam-ı Sabah, sy. 16, s. 6).

Taksim Estetiği:

Peyam-ı Sabah gazetesine yazdığı ilk ma-
kalede Mahmut Şevket, Türk müziğinde tak-
simler konusunu işler. Yıllar sonra müziko-
log Karl Signell’in dikkatini çeken ve bir ma-
kale yazmasını18 sağlayan taksim estetiği üze-
rinde durur (Peyam-ı sabah: edebi nüsha, sy. 16, 
s. 4). Mahmut Şevket’e göre, taksimler en faz-
la peşrevler gibi dört hane olarak icra edilmeli-
dir, bundan fazlası dinleyeni sıkar. Taksime le-
tafet vermek için icrada birbirini takip eden bir 
nağme ile sual ve cevap hissi vermek için biri 
pestden diğeri tizden olmak üzere icra olunan 
aynı nağmeler üç defadan fazla tekrar edilme-
meli. Taksim olunan makama “gayr-ı mülayim 
yani fennen mütenafir bulunan bir diğer ma-
kama geçivermemeli” yani müziğe aşina ku-
laklarda uyumsuz olarak değerlendirilebile-
cek makamlara geçiş taksimleri yapılmama-
lı. Taksim sırasında yerli yerince nefes alır gi-
bi esler yapmak unutulmamalı. Taksim eder-
ken bazen adeta duyulmaz derecelerde dahi 

nağmeler ifa ederek dinleyicinin zihnini dik-
katle uyanık tutmağa çalışmalı. Baygın ve tit-
rek nağmeleri gerektiği zaman ve az yapma-
lı. Nağmeleri çabuk çabuk icra etmeğe çalışa-
rak “dimağa yorgunluk” verecek süratle yap-
mamak, hızlı konuşan bir şahsın anlaşılama-
yıp ne demek istediğini kavrayamamak duru-
muna dinleyiciyi düşürmemek için taksimin 
seyrinde “daima i’tidali” yani orta yolu gözet-
meli. Yaygın olan halk müziği nağmelerinden 
uzak durup, onları taksim içinde kullanmama-
lı. Taksim ederken ciddiyet içinde olmak, tak-
sim arasında gülmekten, gereksiz mimik veya 
işaret etmekten kaçınmak sazendenin dikkat 
etmesi gereken bir davranıştır (Peyam-ı Sabah, 
sy. 16, s. 6’dan özet).*

Edebiyat-ı Musiki Nedir?:

Mahmut Şevket, “edebiyat-ı musiki” ma-
kalesinin ikincisinde belirttiği gibi “edebiyat-ı 
kelamiye” yani söze dayalı estetik değerle-
ri sorgulayan ve araştıran bilimle “edebiyat-ı 
musiki” birbirinden farklıdır. “Her hangi bir 
kelam-ı beliğin edebiyattan” sayıldığı ve bu 
gibi sözün güzelliğiyle uğraşanlara “edib ve-
ya üstad-ı edib” dendiği gibi müziğin edeb-
leri gibi uyulması zorunlu kurallarına uyu-
larak yapılan komposizyon veya terennüm 
olunan herhangi bir müzik parçasını değer-
lendirmek “edebiyat-ı musikiden” yani mü-
zik edebiyatından sayılır ve bu işle uğraşan-
lara da “edib veya üstad-ı musiki” denilmesi 
gerekir (Peyam-ı Sabah, sy. 18, s. 4). Edebiyat-ı 
musiki’nin içerdiği bilgileri de makalelerinin 
başlıklarına taşımıştır. Buna göre bir dönemlik 
müfredat programına uygun olarak 11 başlıkla 
yazdığı “Âdâb-ı Musiki, Taksimler, Peşrevler, 
Besteleme, Musikinin Ahlaka Tesiri, Osmanlı 
Musikisi ve Armo-
ni, Nota, Avam Mu-
sikisi, Musikinin 
Edebiyata Tatbiki, 
Musiki savtı, Mu-
siki âlâtı, Tarih” ol-
mak üzere işlediği 
konular “edebiyat-ı 
musikinin” içerdiği 
konulardır (Peyam-ı 

18  Karl Signell, “Improvisati-
ons in Near Eastern music”, 
Music Educators Journal, 
lxvi/5, 1980, s. 133-137; Karl 
Signell, “Esthetics of Imp-
rovisation in Turkish Art 
Music”, Asian Music, vol. 
5, number 2, 1974, s. 45-49; 
Karl Signell’in bu yazısının 
çevirisi için bk. İlhami Gök-
çen, Türk Musikisine Katkı-
lar, Ankara Ürün yayınları, 
2008

* Ayrıca bk. Erol Başara ”Da-
nişzade Şevket Gavsi’nin 
Taksimlerle ilgili makale-
lersi. Cumhuriyet Ünivers-
tesi İlahiyat Fakültesi Der-
gisi, xıv/1,2010 s. 125-131.

Tarihi bir resimde Bahari-
ye Mevlevihanesi
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Sabah, sy. 34, s. 5). Bir makalesinde “edebiyat-ı 
musiki” konusu dışındakilere de değinir. Bu 
makalesinde sesi tarif ettikten sonra tiz, orta, 
pes olmak üzere üç türlü olduğunu; bir dua 
manzumesiyle (manzume-i duaiyye) birbirin-
den farklı yedi sese do, re, mi, fa, sol, la, si de-
nildiğini; bunlardan pestten tize, tizden pese 
ve orta olmak üzere üç çeşit oktav (eski keli-
meyle zülkül) dışında yarım perde pest veya 
tiz ve “çaryek/çeyrek” sesler bulunduğunu; 
bunları yazmak için nota denilen müzik yazı-
sı olmadan müzik ilminin olamıyacağını (tıp-
kı yazısız bilim olmayacağı gibi); işin bu tara-
fının “nota, nazariyat ve musikiye” ait oldu-
ğunu belirterek edebiyat-ı musikiye konusuna 
döner. Müziğin basit sesleri alfabeye, düzen-
lenmiş sesleri kelimeler gibi nağmelere; müzik 
parçalarını cümlelere, peşrev gibi müzik par-
çalarını makalelere, notasını yazıya, nota ku-
rallarını gramer kurallarına, müzik ürünlerini 
eğitim ve öğretimi uygun kılacak özellikleri-
ni “belagat”a denk tutar. Ona göre bütün bun-
ları görmek için yüksekten bakarak inceleyen 
sanata edebiyat denildiği gibi edebiyat-ı mu-
siki açısından müziğin de “fesahat ve belaga-
tı” vardır. “Musikide fesahat” müziğin uyum-
lu ve uyumsuzluk (mülayemet ve münaferet) 
konusunu ele alır. Özetle: “Mülayemet- müna-
feret iki surette olur, biri seslerin kendi arala-
rında “zahiri”; diğeri seslerle sözler, güfteler 
arasında manevi olur. “Münaferet-i savtiyye” 
sesler terkip olundukta aralarında dinleyenle-
re hoş gelmeyecek surette ahenk ve düzenin 
bulunmamasından hasıl olur. Mesela bir eser-
de “uşşak” makamı üzere seyr ediliyor, din-
leyenlerde o his ile meşgul iken birden “rast” 
makamında seyre başlanması “münaferet/nef-
ret duygusu” hasıl eder. “Mülayemet-i savtiy-
ye/uyumlu sesler” bir araya getirildikte arala-
rında dinleyenlere zevk verecek ahenk ve dü-
zenin varlığından ibarettir. Mesela uaşşak ma-
kamının mülayimleri, müzik fennince mürek-
kebi olan makamlar hangileri ise onlarla dü-
zenlenmiş olmalıdır, onlarda hüseyni, neva, 
muhayyer gibi makamlarda erbabına malum 
olduğu üzere şed suretiyle bir makam üzerin-
deki her hangi bir makam icra olunmak şaz-
dır. Uşşak makamında hüseyni hanesinde 
gerdaniye açarak ve nevada karar ederek ya-

pılan saba şeddi gibi. “Mülayemet-i manevi-
ye/ Manevi uyum” sözün içerdiği hiddet, şid-
det, elem, neşe hislerini tamamiyle yerine ge-
tirebilecek nağmeler ile imtizacında usulünün 
de yürüklüğü, ağırlığı cihetiyle uygulamasın-
da olur. Mesela Hafız Cemil Efendi’nin “Göz 
göz oldu…” şarkısındaki manevi imtizac/karı-
şım, özellikle “Neye baktım, neye gördüm, ne-
ye sevdim seni ben” mısraındaki mutabakat-ı 
musikiye cidden mülayemet-i maneviyye-
yi içermektedir. “Münaferet-i maneviye” güf-
te ile beste arasında maruz imtizac ve muta-
bakatının bulunmamasıyla tahsil eder. “Hele 
ol dilber-i rana…” güfte-i şuhanesinin, mer-
siye makamı olan “hüzzam” ile bestelenme-
si “münaferet-i maneviye/ Manevi nefret his-
si” hasıl etmiştir. Belagat: Edebe uygun her be-
liğ kelime veya şiir, edebiyat çevrelerinde be-
liğ kabul ediliyorsa, böyle bir manzumenin de 
bestelenmiş olması, edebiyat-ı musiki kuralın-
ca beliğdir (Peyam-ı Sabah, sy. 34, s. 5). Müzik 
açısından önce şiirin değerini yükseltecek nağ-
melerle süslenmesi gerekir. İkinci olarak bes-
telenmiş şiirin gerek saz, gerek sesle okunma-
sı ve terennümünde başarı, üçüncü olarak ho-
şa gidecek işitilmemiş tavır ve nağmelerle süs-
lemek, o eserin belagatını artıracağından, ese-
ri güzel okumak da “belagat-ı musikiye”nin 
şartlarındandır. Vuzuh: Yukarda bahsettiği-
miz belagatın tamamlanması için “vuzuh” 
sözlerin biribirini bir estetik çerçevesinde ta-
kip etmesi gibi, bir müzik eserinde de birbiri-
ne benzer bazı makamların dinleyicilerde ko-
layca tefrik ettirecek perdeler bulundurmak-
la olur. Mesela uşşak makamındaki bir eser-
de hüseyni perdelerinin fazlaca bulundurul-
ması o eserin uşşak ile hüseyni makamların-
dan hangisi üzere bestelendiğinde dinleyici-
leri hayran bırakır düşüncesini yerine getir-
mek “vuzuh-ı musiki” demektir. Vuzuh bazen 
“huşu”ları gerektirebilir (Peyam-ı Sabah, sy. 34, 
1914, s. 6). Huşu: Bestede usul doldurmak için 
perde kullanmak manasında musikide iki çe-
şit huşu vardır: bozan ve bozmayan (müfsid 
ve gayri müfsid). Bozan huşu: tebliğ edilecek 
hisleri bozar derecede bir bestede fuzuli per-
de bulundurulmasıdır. Üç defa tekrar eden bir 
nağme bazen pek büyük belagat temin ettiği 
halde bir dördüncü nağmenin daha bulunuşu 



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

135

bozan huşu sayılır. Genellikle eserlerde dik-
kat olunacak nokta huşu konusudur. Hiç gere-
ği olmadığı, bir tabiilik havasıyla, tabii bir sa-
natla nağme gerekmediği halde sırf vezin, usul 
hatırı için nağme kullanmak en güzel bir nağ-
me de olsa bestenin letafetini bozabilir. “Seni 
söyler bana dağlar dereler”deki “dere”lerin iki 
defa tekrarından sonra artık üçüncü “dere”yi 
besteleyen nağme ile karar verilmesi “bozma-
yan huşu”dur. Yani hisleri ifade eden nağme-
ler fazla olarak bulunsa bile sanatın letafetini 
ihlal etmemesidir. Bu da üçe ayrılır: çirkin, gü-
zel, orta. Çirkin huşu: Tamamen luzumsuz bir 
nağmenin sadece usul doldurmak için eserde 
bulundurulmasıyla oluşur. Beste güzel de olsa 
bu yüzden kıymetten düşer. Güzel huşu: Bes-
teye güzellik veren nağmelerin bulumasıyla 
oluşur. Orta huşu: Besteye letafet vermez, ih-
lalde etmez bir nağmenin bulunması halidir. 
Bu açıklamalara göre huşu, bir müzik eserin-
de her halde usul doldurmak, ya fazla imale, 
yahud harf ve kelimeleri mükerrer nağmelerle 
ifade etmek için yapılan bir hatadır. Bu hatayı 
önlemenin yolu eğer bir usul ve vezin müsaid 
bulunmuyorsa, başka vezin ve usulleri uygu-
lamaya çalışmalıdır (Peyam-ı Sabah, sy. 34, s. 6). 

Müzik veya Komposizyon Estetiği: 

Komposizyonlarda “Mügâyir-i edeb olan 
herhangi bir söz “edebiyattan” sayılmadığı gi-
bi öyle bir sözün, bir manzumenin bestelenmiş 
olanı da asla edebiyat-ı musikiye adabına da-
hil olamaz” (burada verdiği örnekler “Ablan-ı 
alacağım... vesaire... vesaire şarkıları” veya 
“Kayseri Kantosu” gibi. Peyam-ı Sabah, sy. 18, 
1914, s. 4) derken aslında gerek türkülerimiz-
de gerek şarkılarımızda bunu önlemenin za-
manının geçtiğinin de farkındadır. Aynı ma-
kalede toplum ahlakına “büyük bir hizmet de-
mek olan ahlakî, millî, terbiyevî” sanatlı şiir-
lerin bestelenmesine çalışmak “zamanının he-
man heman geçmek derecelerinde” olduğunu 
yani neredeyse bu konuda geç kalındığını söy-
ler. Bu nedenle bestekarları bu maksatla uyar-
makta özellikle edebe uygun besteler yapılma-
sını istemekte ve teşvik etmektedir. Ayrıca ya-
zılarında icra estetiği, taksim estetiği, peşrev 
estetiği gibi konularda da bilgiler vermiştir. 

“Taksim Estetiği”, “Edebiyat-ı Musiki Nedir” 
ve “İcra estetiği” başlıklı yerlerde de Mahmut 
Şevket Bey’in müzikte uyum estetiği konusu-
nu işlemiş olduğu görülebilir. 

Milli Çalgılarımız:

Milli incesazlarımızı “ney, girift, tanbur, 
sinekeman, kemençe, kanun, ud, santur”tan 
ibaret olup kaba sazlarımız ise “zurna, boru, 
davul, kudum” olarak belirtmektedir (Peyam-ı 
Sabah, sy. 18, 1914, s. 4). Çalgılara ayırdığı 11. 
Makalesinde sadece incesazları ele alır, onları 
tek tek anlatır (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5). 

Milli Müzik Takımı / Müzik Gurubu/ 
Milli Orkestra:

İncesazlarımızdan bir “takım (bando)da” 
kurulacaksa çalgı adedlerinin ne nisbette ola-
cağını tayin etmek” için, çalgıların seslerinin 
kuvveti dikkate alınmalıdır. Hiç bir zaman ne-
yin sesi -çatırtısız, pürüzsüz olmak için lazım 
olduğu derece-i kuvvetle üflenildiği takdir-
de- santur ve kanuna uygun gelemiyeceğin-
den bunlar eşit sayıda bulundurulmamalıdır. 
Çünkü neyin latif sesi duyulamayınca neyze-
nin nefesini zorlamasından başka bir şeye fay-
dası olmaz. Mahmut Şevket’e göre bir müzik 
takımında ney 2 adet (nısfiye olursa 1 adet), gi-
rift 2 adet, tanbur 2 adet, kemençe 1 adet, sine-
keman 1 adet, kanun 1 aded, ud 1 aded, santor 
1 adet, 2 adet def, hanende 6 adet bulunabilir. 
Bir takımda toplam 12 adet saz, 6 adet hanen-
de olmalı. Bir takımın toplam adedi 18 kişiden 
oluşur. Eğer ney, girift, tanburun her birinden 
4 adet oluşturulursa, diğer sazlardan 2şer adet 
olabilir (Peyam-ı Sabah, sy. 18, 1914, s. 4). Takı-
mın sazları iki misline çıkarılmasına rağmen, 
hanendelerin gürültülü ses çıkarır görünmele-
rini istemediğinden, 12 yerine altı hanendeyi 
yeterli görür.

İcra Estetiği:

Müzisyenler icra sırasında çalgılarına gü-
rültülü sesler havası vermemlidir. Şöyle der 
“bir masa etrafına toplanıp bir nevi gürültü-
lü sesler çıkarmaktan ve sazları da var kuv-
vetler ile bu patırtıya iştirak ettirmekten iba-
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19 "Tavır, peşrevin seyr-i battî 
veya seriîni gösterir. Ve 
hangi usulde yapıldığını 
vehle-i nazarda izhar ede-
bilir bir mahiyettir. Bu ha-
let beste ve şarkıyatta da-
hi mevcuttur." M.Şevket 
Gavsi, (Peyam-ı Sabah, sy. 
20, s. 5). 

ret imiş gibi şimdiye kadar suizan altında kal-
mış olan fasıl musikimiz katiyyen öyle gürül-
tüden ibaret değildir (Peyam-ı Sabah, sy. 18, 
1914, s. 4)”. Bu hususa Mevlevihanelerden ör-
nek verir: “Maatteessüf mevlevihanelerimizde 
de bu nakısadan fi zamanina hali kalmaz de-
rekeye gelmişlerdir. Mutrıbda neyler adedinin 
nısfı raddesinde ayinhan bulunmak iktiza et-
tiği halde her zaman bir mislini tecavüz eden 
ayinhanlar bir de luzumundan fazla bağıra-
rak neylerin sesini bastırırlar. Halbuki o suku-
netli meclisde bu hal pek bî-luzum ve becâdır. 
Mutribe çıkanların hatırı rencide olmasın di-
ye ayinhanlar arasına ikramen kabul olunan-
lardan çoğunun ayine gayr-ı vakıf bulunma-
sı, seslerinin falsolu olması artık halin ne rad-
dede olduğunu gösterir (Peyam-ı Sabah, sy. 18, 
s. 4)”. “Hanende ve sazendelerin vazifesine ih-
timamkar bir tavr-ı cedide, tarz-ı telebbüs ve 
nezafet-i hal ve mevkilerine varıncaya kadar 
suret-i muntazama ve müeddibede bulunarak 
bu hususatta asla müsamahakar -fasıl arasın-
da lakırdı ve işaret etmek, sigara içmek, latife 
veya istihza vesaire gibi görünmekten ictinab 
eylemeleri riayet edecekleri adab-ı musikiye-
nin başlıcalarıdır (Peyam-ı Sabah, sy. 18, s. 4).” 
“Hanendeler güftenin en derin sanayi-i ede-
biyesine vakıf, belki de nazımı kendi etmişçe-
sine bestenin manzumesini kemal-i selaset ve 
tehassüsle telaffuz ve terennüm eylemeleri el-
zemdir (Peyam-ı Sabah, sy. 18, s. 4).” “Hanen-
de ve sazendeler arasında samimi merbutiyet, 
hakiki muhabbet çaygir bulunmakta şart olup 
hakd ve haset, kin ve mükabere gibi mesavi-i 
ahlakiyeden mütenezzih, her biri derecesine 
göre diğerine karşı ihtiramkar ve sa’y ve amel-
de cümlesi bir vücut imiş gibi sadakatşiar bu-
lunmalıdır (Peyam-ı Sabah, sy. 18, s. 4)” “Bazı 
hanendeler ziyade ses çıkarmak istediklerinde 
ağızlarını müstekreh bir tarzda çok veya çar-
pık açarlar, bazı sazendeler de gözlerini kapa-
yıp omuzlarını oynatarak ve çalkanarak evza-i 
acibe gösterirler ki begayet ma’yub hallerdir. 
Alelhusus şakirde bulunanlar üstadlara müel-
liflere son derece ihtiram ile anların kalblerini 
elde ederek üstadtan hakkiyle istifade etmeye 
muvaffak olmalıdır. Çünkü böyle hürmetsiz-
lik ve küpe girmeden sirkelik göstermeye kal-

kışanlarımızın şu ahlaksızlığı yüzünden dahi 
musikilerimizde ki bir çok asar-ı aliye kendi-
leriyle beraber defin-i hak olmuş gitmiştir ki 
bu büyük kabahat asla zevat-ı meşarün ileyhi-
min “rahmetullah-ı teala aleyhim ecmain” ol-
mayıp hürmetsizlik edenlerdedir (Peyam-ı Sa-
bah, sy. 18, s. 4)”.

Peşrevler:

Peşrev, fasıla başlamadan önce çalınan güf-
tesiz musiki parçasıdır. “Terennüm olunacak 
makamın seyri tamamıyla” gösterilerek beste-
lenmiş olan peşrevler, bir kaç tane beş hane-
li veya daha uzun peşrev varsa da dört hane 
olarak çalınmalıdır. Peşrevler, daha çok bes-
telendiği usulün tavrınca19 çalınması gerekti-
ğinden, ağır veya hızlı çalınmasını gösterebi-
lecek usûllerin icrasını iyi bilen bir dâirezenin 
riyâset ve idâresinde çalınmalıdır. Bazı mev-
cut peşrevler, keriz fasıllarında bir hayli oynak 
ve kıvrak nağmeler karıştırılarak çalına, çalı-
na bestelendiği suretten tamamen değişmiş ve 
bestecinin sanatına tecavüz edilmiştir. Bunla-
rın mümkün mertebe “bir yed-i sahih ve sa-
lim” tarafından notaya alınmış olanları elde 
edilerek çalınmalıdır. Taksimlerde olduğu gi-
bi, peşrevlerde de gereken yerlerde esleri ic-
ra ederek, dinleyicide müziğin etkisini dikka-
te alarak icra etmelidir ifade-i tesamüh göste-
rilmemelidir.” Bu tavsiyesine rağmen icracı-
ların esler yerine ikame ettikleri “ulâma nağ-
melere” müzisyenler pek müptela oldukların-
dan (es)lerin yerlerini doldurarak terennüm 
etmekten güçlükle vazgeçebilecekleri zannın-
dadır. Mahmut Şevket’in “en nefis eserleri-
mizden” olarak nitelendirdiği “bataklı peşrev-
lerde” -hicaz ve segah karabatak peşrevleri gi-
bi- reisin vereceği işaret üzerine anında duru-
larak, evvelce icrasını işaretiyle bildirdiği sa-
zende tarafından “batak” yapılır. “Sual, cevap 
tarzında olan batakta sual batağını icra edene 
mukabil cevap batağı da diğer bir sazende ta-
rafından ifa olunur. Bu batakların terennümü-
nün en iyi sazendelere çaldırmak reisin başlı-
ca görevlerindendir. Zira zayıf sazendenin ya-
pacağı ufak bir falso hasıl olacak fevkalâde 
hazz-ı ruhî yerine pek soğuk etki göstererek 
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20  1914’den daha önceki bir 
tarihte ilk defa, Resim-
li Kitap, sy. 2, teşrinievvel 
1324/1908, s. 175’de yayın-
lanan notadan aktaran -nü-
ansları aynen aktardığı-
nı söylemekle birlikte ba-
zı yanlışları ve eksikleri gö-
rülmektedir- müzikolog Dr. 
Süleyman Erguner’in ya-
yınladığı “Ahretlik” nota-
sında bu işaretlerin bir kıs-
mı yoktur: Rauf Yekta, İstan-
bul 2003, s. 208-209. “Ahret-
lik” notası daha sonra Şam-
lı İskender’in nota yayın-
larında da görülür (s. 272-
273).

21  E. Borrel’in 1924’te ifade et-
tiği bu görüşü için bk. M. 
Ragıp Gazimihal, Anadolu 
Türküleri ve Musiki İstikbali-
miz; İlhami Gökçen, Musiki 
Tarihimize Katkılar, Ankara 
2008, E. Borrel’den Türkçe-
ye çeviriler.

bütün faslın düzenini bozabilir. Peşrevlerin de 
hafif ve sert çalınmaları gereken yerleri vardır 
ve icracılar bunlara dikkat etmelidir (Peyam-ı 
Sabah, sy. 20, s. 5; ayrıca bakınız notasyon).

Notasyon: “Peşrevlerin de hafif ve sert ça-
lınmaları gereken yerleri vardır” diyen yazar, 
Peyam-ı Sabah’da yayınlanacağını söylediği 
“şedaraban” peşrevi ve saz semaisini bu tarza 
örnek gösterir. Eskiden bestelenmiş peşrevler-
de, bu tür yerleri tayin edecek kişilerin besteci-
nin müzik zevki derecesine ulaşabilmiş üstad-
lar tarafından, batı müziği notasyonunda işa-
ret olunduğu gibi, notalarımızda da o yerlerin 
gösterilmesini ve bu suretle çalınmasını mu-
sıkinin ilerlemesi adına arzu edilecek yenilik-
lerden biri olarak görür (Peyam-ı Sabah, sy. 20, 
s. 5.) Nitekim Mahmut Şevket, Rauf Yekta’nın 
besteleyip daha önce yayınlanan “ahretlik” 
adlı bir bestenin notasına sual-cevap işaretleri 
koyarak Peyam-ı sabah’da (sy. 26, s. 4-5) batı no-
tasıyla yayınlamıştır.20 Mahmut Şevket’in işa-
ret ettiği gibi, günümüzde de buna benzer ba-
zı çalışmalar yapanlar bulunmaktadır (yani es-
ki peşrev ve bestelerde hafif ve sert çalınmala-
rı gereken yerleri tespit ederek kendi korosuna 
dağıttığı notalarda işaret ettiğini belirten Nev-
zat Sümer tarafından yayınladığı CD lerde bu 
tür icraya dikkat ettiğini, bestenin etki gücünü 
arttırdığını görmekteyiz). “Alafırangada yavaş 
manasına piyano lafzına telmihen (P) -Türk-
çe baş harfler de yazılabilir-, gayet yavaş (PP), 
çok sada manasında (Forte) kelimesine rem-
zen (f), gayet çok sada manasında (ff), evvel-
ce teşdid veya tahfif edilmiş sadaların hâl-i as-
lisine getirileceğine delilen de (tempo) işaretle-
ri müsta’meldir ki bu işârâtın mûsikimizde da-
hi cây-i tatbik bulacağı bi-irtiyabdır” (Peyam-ı 
Sabah, sy. 20, s. 5).

Marşların Değerlendirilmesi:

Yazar bu konuya özel bir başlık vermemek-
le birlikte peşrevler bahsinde fikirlerini açık-
larken, bir dipnotta, 1914 yılına kadar yapılan 
Türk marşlerını da değerlendirir, şöyle der: 
“Şimdiye kadar yapılan alafrangamsı marşla-
rın -güfteleri lisân-ı millîmiz üzerine olduğu 
halde- hiçbiri, neşide-i edîb-i a’zam olan ve bes-

tesi Rıfat Bey merhum tarafından yapılan “Os-
manlılarız, can veririz, nam alırız biz”in değil, 
“Ey gaziler...”in bile yerini tutamadığı umu-
mun müsellemidir (Peyam-ı Sabah, sy. 20, s. 5).” 
Ancak alafranga marşların “Milli zevke”  hiç-
bir zaman uymadığını, askeri yürüyüşü mü-
ziğin kuvvetiyle teşvik edecek peşrevlerin bir 
gün o mertebeye ulaşacaklarını ümit etmekte, 
hatta birkaç peşrevin bandolarda bulundurul-
masını tavsiye etmektedir (Peyam-ı Sabah, sy. 
20, s. 5). Batı musikisine karşı olmadığını, fa-
kat Türk musikisinin terk edilerek yerine Batı 
musikisi alınmasını doğru bulmaz. Değer kar-
şılaştırmasını yaptığı makalesinde (bk. Armo-
ni) her ikisinin de değerli olduğunu, Osmanlı 
topraklarında zaten her ikisinin de yapılmak-
ta olduğunu ifade eder. Bir başka makalesin-
de de marşların musiki açıdan değerlendiril-
mesine yine değinir: “Bu marşlara, hâlis alaf-
ranga da denilemez! Nasıl densin ki bunların 
mertebeleri alafranganın elifbâsını bilenlerden 
bile değildirler . Bilmediği bir lisanı tekellüme, 
taklide yeltenenlerin kelimâtı bi-manaları gibi 
Frenkler alafranga mütehassısları nezdinde bi-
le gülünç olmaktan başka bir meziyyet ibraz 
edemeyecekleri tabiidir. Fima-ba’d bilemedi-
ğimiz değil â, bilmediğimiz bir lisan üzere ol-
sun doğru tekellüm etse daha hayırlı olduğu 
gibi kendi millî makamâtımız üzere alâ-kadril-
imkan besteler yapsa elbette daha muvaffak 
olur” (Peyam-ı Sabah, sy. 22, s. 3-4). Yazarın bu 
konuda ne kadar haklı olduğu yıllar sonra bir 
yabancı gözlemci müzikolog Eugene Borrel ta-
rafından da21 dile getirilmiştir. 

Kompozisyon Tekniği, 
Beste-Güfte İlişkisi: 

Güftenin neyi hissettirdiği düşünülerek 
ona göre sözlerden bir kat daha tesiri ifade et-
mek için müzeğe müracaat olunduk da bunu 
hakkıyla yerine getirecek hangi makam, han-
gi usûl ise onlarla bestelenmesi gerekir. Mese-
la: kalbe şecaat, cesaret verici bir manzûmeye 
bir derece daha etki, katabilmek için müziğin 
gücünden yararlanacak bestekâr, makâmların 
yapısını araştırıp, o manayı ifâde edebilecek 
bir makam seçmelidir. Güfte güler beste ağlar-
sa, yani biri neşvekârâne, şevkâne, diğeri hü-
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zün ve mateme delalet eder surette bulursa 
hiçbir zaman gerçek tesiri yerine getirmiş ola-
maz. “Hele ol dilber-i rânâ.......” şuhane güfte-
sinin gerçekte bir mersiye makamı olan hüz-
zam ile bestelenmesi gibi. Emin Beyefendi’nin 
“Ahretlik” manzumesinin Rauf Yekta tarafın-
dan yapılan  beste bu babda çok güzel bir ör-
nek olarak gösterilebilir (Peyam-ı Sabah, sy. 26, 
s. 4-5’de bu notayı sual-cevap işaretleriyle bir-
likte batı notasıyla yayınlamıştır). Yine üstad-ı 
musiki tanburi-i şehir Cemil Beyefendinin be-
nim güftem olan “Gülgonca-i ümid gibi gel 
açıl ey gül”ün gülzar makamından besteledi-
ği şarkı da bu kabil nefis eserlerdendir. Beste-
lenecek şiirin bir kat daha süslendirilmesi için 
yorumlarının, tavır ve reftârlarının da göster-
meğe çalışılmasının temeli usulden ibarettir. 
“Şecaat gösteren bir güfteye yapılacak beste 
usûlünün ziyâde ağır ile yürük arasındaki orta 
ağır usullerden biri olmalıdır, bu şekilde bes-
te (te’lif), bestekârın sözlü edebiyata ve musikî 
deki bilgi ve tecrübesi nisbetinde bir çok açı-
dan ince düşünmesini gerekli kılar. Bu neden-
ler kompositörün (edîb-i musikînin) hemen 
hemen şairden daha çok yorulmasını gerekti-
rir. Yazar aksinin etkisiz bir müzik doğuraca-
ğına inanır. Aynı makalede “Aksi halde hüner 
göstermek maksadıyla çoğu zaman yarım sa-
atte yapılıveren bestelerin tesirsizlikleri göz-
ler önündedir” der. Bestekar, yapacağı beste-
ye göre ferah bir mahalli seçmesi veya öyle bir 
yerde bulunduğunu hayal etmesi; gurbet ve 
güneşin battığı, vuslat ve arzuları kamçılayan 
güneşin doğduğu ve ilham veren gece zaman-
larınının gâyet sakin anlarını gözetlemesi, bes-
telemeye başlamadan evvel şiirin his ettirdi-
ği etkiyi tamamıyla yakalayıncaya kadar şiiri 
tekrar tekrar okuması, bestelemeyi düşündü-
ğü makama ait en etkili birkaç parçayı -gerek 
saz, gerek sesiyle kendinde bir intibâh hâsıl 
edinceye kadar-  mırıldanması, yapılacak bes-
tenin olgunlaşmasına büyük etkisi ve yardımı 
olacaktır. Bazı bestelerimizin büyük masabaşı 
ürünü olduğu rağbet edenlerinin “mazbata-i 
badede” kıymetli ömrü harcamaktan zevk al-
malarıyla anlaşılmaktadır. Ancak bu zamana 
kadar yapılmış olan besteleri bu düşünceler 
ve bakış açısıyla bozmamalı, ortada toplumun 

büyük bir ihtiyacı olduğu göz ardı edilmeye-
rek şimdiden sonra yapılacak bestelerde uyul-
masını zaruri gördüğü hususları dört madde-
de şöyle sıralamaktadır: 1) Bestekarlar, şiir ile 
musikinin, biri vücud ise öbürünün kisve ol-
duğunu bilerek, öncelikle kendisinin bu kabi-
liyette yaratılmış olup olmadığını idrak etme-
ye çalışmalıdır. 2) Güftenin manasını bozarca-
sına bir harfinin luzûmundan fazla goygoylar-
la uzatılması (temdid) veya tekrarları musiki-
nin estetiğini (fesahat-ı musikiyi) ihlâldir gö-
rüşünde olan Mahmut Şevket, bu konuya bir 
de örnek verir: “Sana leyla bana mecnun de-
diler” şarkısındaki (di di  di ......diler ) tekra-
rından oluşan “ibhâm-ı  kâbihi” gibi. Edebiyat 
estetiğinde “ibham-ı kabih”, çirkin bir mana-
ya (mana-yı kabihe) işaret eden bir kelimenin 
kullanılmasıyla manzumede çirkinlik hasıl ol-
masına denir. Dediler kelimesinin musiki yü-
zünden duçar olduğu zişte-i teganni “ibham-ı 
kabih-i edebiyy-i musiki”yi hasıl eylemiştir. 
Fakat bazan bu gibi tekrarlar estetik (ayn-ı 
belâgat) olur” diyen Mahmut Şevket bu konu-
ya da bir örnek verir: “Seni söyler bana dağ-
lar dereler ”şarkısındaki “dere”lerin tekrarla-
rı gibi. Bestekâr, şair olmasa bile bazı edebiyat 
kurallarına iyice vâkıf olması gerekir. 3) Şiirle 
uğraşan edebiyatçıların kimisi gazelde, kimi-
si kasidede, kimisi de diğer  edebi ürünlerde  
mütehassıs oldukları, daha çok ihtisasları olan 
sahalarda uğraştıkları gibi, musikî üstadları 
da, “taksim, peşrev, semai, beste, kâr” vs. gibi, 
musikinin bazı alanlarında ihtisas sahibi olabi-
leceklerinden, mütehassıs oldukları alanlarda 
eser vermeye çalışmaları, hiçbir zaman kendi-
lerini zorlayarak ihtisasları olmadıkları alan-
larda eser vermeğe kalkışmamaları lazımdır. 
4) Bestekârlarımız, genellikle eski tarz (tarz-ı 
atik) beste, şarkı vs. bestelemekte muhtar ise-
ler de gelişen asrımıza uygun denilecek hiçbir 
çeşit musiki bulunmadığından biraz da yeni-
lik (tecdid) yapıp taksimler, raks havaları, ma-
tem havaları gibi güfteli, güftesiz, birkaç usul-
den mürekkep besteler yapmalarına şiddetle 
muhtacız. Fakat bu yeni besteler son zaman-
larda yapılan “alafranga melezleri” (Bu nok-
tada Osmanlı devrinde yapılan “marşları” ör-
nek göstermekte, onlara alafranga bile denile-
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miyeceğini söyler) gibi milli zevkimize “gayr-i 
muvafık” bir tarzda olmasın (Peyam-ı Sabah, 
sy. 22, s. 3-4). Bir başka makalesinde “Havasın 
yükselmesi, ancak avam tabakasından başlar, 
milletin temelini, o sengin ve metin olması icab 
eden avam kısmı teşkil eder” diyerek, ona gö-
re toplumun medeniyetine temel ahlak kazan-
dırılmalı, ahlakı temelden yükseltmeliyiz. Bu 
milli amaca vakıf olan ediblerimizden Türkçe 
şiirler mütehassısı Mehmet Emin Yurdakul’u 
örnek gösterir (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 4). Onun 
ve onun gibi şairlerin şiirleri bestelenmelidir. 

Müzik Yazısı, Nota:

Mahmut Şevket makalelerinden birinde 
yazımı hakkında hem kısaca bilgi verir, hem 
de kendi zamanındaki bazı tartışmalara ce-
vap verir. Ona göre nota bilimin korunması 
nasıl yazı vasıtasıyla olduğu gibi musıkî bili-
minde de sesleri temsil eden “nota” ile müm-
kündür. Eski müzisyenlerin müzik eserlerinin 
usulle koruduklarına ise inanmamaktadır. İn-
san ne kadar zeki olursa olsun, yazı kadar bil-
giyi koruyamaz, aktaramaz. Bu sanata çok de-
ğer verdiğini belirten Mahmut Şevket, kendi-
sinin “edebiyat-ı musıkî” dediği müzik eğiti-
mi bilgileri içinde “notaya vukufsuz bir tah-
sili” mümkün görmemektedir. Notanın öğre-
nilmesi ve yazılması aynı zamanda “eserlerin 
düzgün çalınmasına” yaradığı gibi müzisyen-
lerin kendilerini gereksiz yere zorlamayıp, da-
ha kolay çalmalarına ve düzgün görülmeleri-
ne, böylece “tesir-i matlubu temine” yani etki-
nin yaratılmasına başlıca sebeptir. Ayrıca mü-
zisyen eğer kendi çalacağı müzik eserini yaz-
makla alıştırma yapmış olmakta ve icra esna-
sında nağmenin unutulmasına engel olmak-
ta, müzisyenin icraya kendisini verebilmesi-
ni sağlar. Ancak notalar yaprak çevirmek sı-
kıntısına icracıyı düşürmeyecek derecede bü-
yük kağıda, yeterince okunaklı ve bir tam say-
faya yazılmalıdır. Çünkü bu tür yazım hatala-
rının müzisyeni icra esnasında en küçük bir te-
reddüte düşürmesi, “falso zuhur edivermesi”, 
dinleyici tarafından bunun hissedilmesi müzi-
ğin etkisini azaltmaktadır. Nota yazılarından 
ya “Hamparsum notası” veya “alaturka no-
ta” kullanılmalıdır diyen Mahmut Şevket di-

ğer müzik yazılarından da haberlidir. Nite-
kim “musıkîmizde bir nevi nota daha mev-
cud olup bunun öğrenilmesi faydalı” oldu-
ğuna işaret ederek, kendi görüşünce bu nota 
yazısı “itmam edemediğinden” halkın naza-
rına sunulacak müzik eserleri bu notayla ya-
zılmamalıdır. Müziğimizi yazarken kullanıl-
masını tavsiye ettiği nota yazısının eksikleri-
nin de farkında olan Mahmut Şevket bu konu-
ya “musıkîmizde mevcud “çaryek sesli” ismi 
değişmez ama, kullanıldığı makamlara göre 
pestlik veya tizliği bir miktar farklı bulunur”. 
Bu seslerin “mahur” ve “buselik” dışındakile-
re özel bir işaret icat edilmemiş olduğundan, 
bunların hangi makamlarda nasıl olacağının 
bilinmesi üstadından öğrenmeğe kalmıştır. 
Oysa icrayı kolaylaştırmak için makama göre 
değişen (Bu noktada verilen örnek: “Hicaz ma-
kamında (Kürdi – si bemol) perdesiyle niha-
vent makamında müstamel kürdi, suznak ile 
nihavent veya şedaraban makamlarındaki (şu-
ri, hisar, mi bemol) perdeleri arasında farklar 
gibi”) o sesler için ve musikîmizdeki daha ba-
zı keyfi durumların anlaşılması için, alafran-
gadan alınmış notamızda mevcut olmayan ge-
rekli işaretler, müzik üstadları tarafından icat 
edilip kullanılmalıdır. Tek tük kullanılmaya 
başlanan nota sehpaları özellikle Mevleviha-
nelerde, hocaları tarafından kendileri için bir 
baskı unsuru gören neyzenlerin önüne kon-
madığı anlaşılmaktadır. Mahmut Şevket, iş-
te artık neyzenlerin önüne de nota sehpaları-
nın kullanılması gerektiğini ısrarla vurgular. 
Hatta bu noktada Mevlevihanelerde “notanın 
mutribe çıkarılmasına karşı gösterilen taassub 
devam etmekte, adeta küfür gibi ad olunmak-
tadır” (Peyam-ı Sabah, sy. 29, s. 5-6) diye dert 
yanar. Notayı savunur. Büyük ihtimalle öğ-
rencilerinden olan Neyzen Emin Yazıcı’nın 
ney hocası Aziz Dede’den yediği tokat ve no-
taya tepki olayı bu tarihten önce olmuş olmalı-
dır. Bugün her nekadar nota problemlerinden 
söz edilse de notasız eğitimin kabul edilmeme-
si Mahmut Şevket Bey’in ileri görüşlülüğünü 
göstermektedir.

Eski Bestelerin Edisyon Kritiği veya Islahı:

Daha önceki müzik eserlerinin notaları, o 
eserlerin ayniyle zabt edilmiş suretleri oldu-
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ğu kanaati kimsede hasıl olamayacağından 
kendi zevki ve keyfine göre o müzik eserleri-
ni tahrif edilmesine meydan vermeyecek bir 
“encümen-i daniş-i musıkî” yani bir uzman 
müzik kurulu tarafından tetkik edilerek ye-
niden bastırılmalıdır. Böyle bir “encümen-i 
daniş-i musıkînin” kurulmasının önemine; 
umumi mahallerde, konserlerde, mektebler-
de okutulacak, öğretilecek ve terennüm ettiri-
lecek müziğin muallimi, kitabı, eski yeni eser-
lerin notaları, o “encümen-i daniş-i musiki-
nin” tetkikinden geçmemiş hiçbir eserin “hiç-
bir mahalde, hiçbir suretle mesağ ve revaç bu-
lamamasını temin” için zamanın “maarif-i 
umumiye nezareti”nin dikkatini çekmeğe ça-
lışır (Peyam-ı Sabah, sy. 29, s. 5-6). Birkaç sayı 
sonra yayınladığı makalesinde yine “Bu hu-
susta Nezaret-i celile–i maarifimize bir hisse-i 
terahhum düşer. Daire-i maarifimize birde 
“encümen-i daniş-i musiki” sıkıştırmak ke-
reminde bulunsun, az bir himmetle, ufak bir 
işaretle oluverecek işlerdendir. Beş on kişilik 
odacık tahsis edivermekle ne ziyan edilecek, 
faidesi ise hesaba gelmez” (Peyam-ı Sabah, sy. 
30, s. 4) diyerek bir müzik kurulunun oluştu-
rulmasını ısrarla hatırlatır. Bu yazıların yayın-
landığı tarihin 1914 olduğu unutulmamalıdır. 
Nitekim onun bu görüşü Darülelhan’da kuru-
lan  1926’dan Rauf Yekta (Ö.1935) başkanlığın-
da “Türk Musikisi Tasnif ve Tespit Heyeti” ta-
rafından uygulamaya konulmuş, eski notalar 
edisyon kritik metoduyla ıslaha çalışılmıştır. 

Mevlevihaneler:

Mahmut Şevket, kendisinin de içinde bu-
lunduğu Mevlevihaneler için “Musıkîmizin 
ana evleri” der, onları birer konservatuvar gi-
bi görür. Fakat Mevlevihanelerdeki ayin icra-
larını da eleştirmekten geri kalmaz. Öncelik-
le Mevlevihane dedelerinden çoktan beri mü-
zisyen, neyzen yetişmediğinden, ayinler sıra-
sında iki neyzen bulmakta zorluk çekildiğin-
den, hariçteki müzik meraklılarından seçtik-
leri neyzenlerle mutrıp heyetini tamamladık-
larından bahseder. Notayla eğitimin kabulü-
nü neyzen yetiştirilmesinde en uygun yöntem 
olacağını belirtir. Mevlevihaneler terminoloji-

sine göre “mühibb-i tarik denilen neyzenlerin 
birçok makam üzere bestelenmiş olan ayin-i 
şerifleri eski usûl üzere tamamıyla” ezberle-
meleri uzun seneleri gerektirmekte, bu da ge-
çim derdiyle uğraşmak dolayısıyla mümkün 
olmadığından, ayrıca bazıları da mükemmel 
nota bildikleri halde, “Notanın mutribe çıka-
rılması hususunda şimdiye kadar gösterilen 
taassub el-an devam etmekte, adeta küfür gibi 
ad olunmaktadır”. Mevlevihanelerdeki nota-
ya karşı gösterilen bu tutum yüzünden, ezbere 
bilmediği ayini icra edemeyeceği için, ayin ic-
ralarına çok defa iştirak edemediklerini söyler. 
Hatta nota bildikleri belli olmasın diye ayin ic-
rası sırasında neyzenler önlerine sehpa konul-
masını istemezlermiş. Bunun artık geçmişte 
kalmasını arzulayan Mahmut Şevket, not seh-
palarının neyzenlerin önüne de konulmasını 
arzu eder, hatta kendince “ahval-i zarure” gö-
rür. Notayı, müzik seslerinin (sadanın) yazı-
sından başka bir şey görmeyen Mahmut Şev-
ket, ayni zamanda notanın sehpalar üzerin-
de daha düzenli ve daha ruhaniyet çağrıştırı-
cı bir hal, bir tesir hasıl edeceğine katiyetle ina-
nır. Çoğu zaman ayin icraları sırasında ayin-
hanlarla neyzenler arasında bilerek veya bil-
meyerek “perde gasp edilerek, falsolar yapıla-
rak”, istenen ruhani tesirin kaybolduğu, ade-
ta ayinin bozulduğunu söyler, bunun bilindi-
ği halde notaya karşı olmayı “taassub” sayar, 
“bidat-ı seyyie” diyerek notaya karşı olanları 
“ne kadar kötü beyinli” diyerek eleştirir. 

Hatta bazı Mevlevilerce, eğer Hazreti Pir 
zamanında böyle bir şeyin olmadığını sebep 
gösterirlerse, onun zamanında bulunmayan 
ne kadar güzel “bidatların bugün mevcudi-
yetinden bahisler” açmakla onlara cevap ve-
rir. Ona göre Mevlevihanelerde “mutriblerce 
nota, ayin-i şerifleri yüzünden okumaktan, te-
rennüm etmekten başka bir şey değil”dir. Ez-
bere çalınan bozuk düzen ayin-i şeriflerden 
daha ziyade tesir temin eder” (Peyam-ı Sabah, 
sy. 29, s. 5-6). 

Popüler Musiki veya Sanatın Amacı: 

Mahmut Şevket’in kullandığı terimlerden 
biri de “Avam musikısi”dir. Bu terimle ilk ba-
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22  Zekaizade Ahmed Irsoy 
(1869-1943) olmalı. Bahari-
ye Mevlevihanesinde ney-
zen Fahreddin Efendi’den 
ders almıştır. Şehzade Sey-
feddin Efendi’nin imamlı-
ğını, bir çok okulda müzik 
öğretmenliği yaptı. Mevle-
vi, Kuran okumada uzman 
(kıraat bilirdi), hattat, ney-
zen ve kudumzen, ayinhan, 
mevlidhan ve bestekar-
dı. 1914’de Darülbedayi’de 
müzik dersi vermiş, iki yıl 
sonra kapanması üzerine, 
1916’da Darülelhan’a mü-
zik başöğretmeni olarak a-
tanmıştır. Notayla eğitime 
karşı değildi. Bu metinde 
geçen Emin Efendi, kendi-
sinden meşk geçmeye gel-
diği sıralarda ondan ham-
parsum notası öğrenmiştir. 
Darülelhan’ın Tasnif ve Tes-
pit heyetinde 1937’ye kadar 
görev yapmıştır. Müzik ala-
nında pek çok öğrenci ye-
tiştirmiştir. Türk müziğin-
de geleneksel ekolün tem-
silcisi olarak kabul edildiği 
için “mutlak kulak” olarak 
değerlendilir. 

23  Muallim Kazım Uz (1871-
1943), İşkodralı Musta-
fa Efendi’nin oğlu. 1890’da 
Darüşşafaka’dan me-
zun olduktan sonra Telgı-
raf ve Posta muhasebe ka-
leminde görev yapmak-
ta iken Ta’lîm-i Mûsikî ve-
ya Mûsikî Istılahları (İstan-
bul 1310/1892, 54 s.) adlı e-
serinden dolayı Muzıka-yı 
Hümayun’a alındı. 1893’de 
Ankara İdadisinde Türkçe, 
Usul-i Defteri, Coğrafya öğ-
retmeni, bir müddet sonra 
Maarif müfettişi oldu. Son 
vazifesi Darüşşafaka öğret-
menliği idi. Mûsikîde üs-
tadı 1887’den beri dersleri-
ne katıldığı Zekai Dede’dir. 
Bahariye Mevlevihanesine 
devam ederek Mevlevî a-
yinlerini öğrenmişti. İlahi, 
beste, şarkılar ve sultaniye-
gah makamında Mevlevî a-
yini bestelemiştir. 1943’de 
Suadiye’de ölmüş, Edirne-
kapı mezarlığına gömül-
müştür. Ta’lîm-i Mûsikî ve-
ya Mûsikî Istılahları adlı e-
seri müzik terimlerini açık-
layan bu sahada yapılmış 
ilk sözlüktür, Gültekin O-
ransay tarafından ilaveler-
le yeni harflere aktarılmış-
tır (Ankara 1964; Arapçaya-
da çevrilmiştir)

kışta kelime karşılığı olarak “halk müziği-
ni” kastetmiş gibi görünse de aslında bu ko-
nuya ayırdığı sekizinci makalesi okunduğun-
da, bu terimle bugün kullandığımız “halk 
müziği”nden daha çok “Popüler müziği” kas-
tetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre Po-
püler müziğe “nazar-ı bi-kaydi ile bakıla-
maz” yani kayıtsız kalınamaz, dedikten son-
ra  “alabildiğine hatvelerle fuhşa, rezilete doğ-
ru tutmuş olduğu veche-i terakkiden geri kal-
mamakta; musikısinin hiçliğine taş çıkaracak 
mertebe bozuk, gayrı edebi güfteler meyha-
ne teraanelerini, sokak satıcılarıyla çoluk ço-
cuk ağzında devran ile de kulakları çınlatmak-
ta devam edip gidiyor” (Peyam-ı Sabah, sy. 30, 
1914, s. 4) sözlerinden popüler müziği ve top-
lum değerlerini karşılaştırmakta, toplumun 
önünde duran bir aydın olarak değerlendir-
mesini yapmaktadır. Ona göre, “havasımızın 
avamımızdan uzaklaştırılmasının ehemmiye-
ti, vücubı nisbetinde avamımızın havasa yak-
laştırılması nazariyesi başlıca emel-i milliye-
miz olmak iktiza ettiğini müdrik olmamız la-
zım gelen bir asırda”yız, bu nedenle “avam 
müziği” ihmal edilemez. “Havasın yükselme-
si, ancak avam tabakasından başlar, milletin 
temelini, o sengin ve metin olması icab eden 
avam kısmı teşkil eder” derken halkı kastet-
mektedir, ona göre toplumun medeniyetine 
temel ahlak ise, ahlakı temelden yükseltmeli-
yiz. Bu milli amaca vakıf olan ediblerimizden 
Türkçe şiirler yazan Mehmet Emin Beyefendi-
yi (Yurdakul) gösterir (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 
4). Fakat onun bazı meclislerde, konferanslar-
da kendi şiirini yine kendi okumak ihtiyacın-
da kalışını da şikayet unsuru yapar. Biz musi-
kişinaslara yakışan bu tür şiirleri bestelemek, 
o nefis eserlerin faydalarını musiki vasıtasıyla 
daha ziyade yaymaktır (Peyam-ı Sabah, sy. 30,  
s. 4). Bunu sağlamak için Maarif Dairesi’nden 
bir “encümen-i daniş-i musiki” kurulmasını 
ister. “Mektepleri, terbiye-i avamı, her husus 
musikiyi idare etmek kanuniyetiyle o encü-
meni vazifedar etmek -Avrupa’da var mı yok 
mu bilmem, her halde olmak gerek, yoksa da 
bizde olmalı- inayet-i nezaret-i maariften su-
dur etmedikçe, kavmiyetin nazım-ı ruhiyesi 
olan hakiki musiki, kuvvetini öyle bir hasle-i 

zi-kudretten alarak tedvir-i çerh-i intizam ede-
memek zaruretinde kaldıkça memleketimiz-
de mümkün değil, ciddi bir musiki-i müterak-
ki görülemez” der. Avam yani halk ihmal edil-
dikçe, onların sadece beden terbiyeleriyle ik-
tifa olunarak, ruh terbiyeleri mertebesi “hava-
sa” takrib, yani yükseltilmedikçe bir gün gelir, 
kaynağı kuruduğu için “havas” da yetişmez 
olur (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 4). Burada Mah-
mut Şevket, günümüz sosyologlarının çok 
kullandıkları “alt kültür, üst kültür” terimle-
rine de dikkat çekmiş olmaktadır. Alt kültür 
için “avam”, üst kültür için “havas” terimleri-
ni kullanmaktadır.

Çocuk Müziği: 

Mahmut Şevket, her ne kadar “Muziği, 
mektep musikisi, sanat musikisi, idman mu-
sikisi” (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 4) gibi alt dal-
lara ayırmakla meşgul olunmasını uygun gör-
memekle birlikte, milli müzik zevkinin ge-
lişmesinde çocuklardan başlanması gerek-
tiğinin farkında olduğunu bir anısını anla-
tarak hissettirir. Her ne kadar “geçenlerde 
Darülmuallimin-i Ali dershane-i musikisine 
edip-i pür fazilet Ahmet Beyefendiyle22 birlik-
te muharrir-i acizi davet lütüfkarlığında bulu-
nan edib-i musiki Kazım Beyefendi’nin23 eser-i 
saileri bütün parlaklığıyla gözlerimi kamaştır-
dı. Hazret-i muallim, orada bir mekteb-i musi-
kide vucuda getirmiş, ez cümle sabahleyin ço-
cuğa mektep vaktini muhattır-ı şathi bir güfte-
yi bestelemişti. Bu bestenin içinde şafakla çı-
kan sahlepçi, sütçü, gazeteci sesleriyle, araba 
gırıltıları aynen taklid ediliyordu ki çocuğu 
mektebe koşturacak, başlıca eğlencesini, şarkı-
sını teşkil edecek ve edeb-i musikiyye doğrusu 
hayran olarak o üstad teceddüt-perverin mu-
vaffakiyetini tebrik eyledim” (Peyam-ı Sabah, 
sy. 30, s. 4). Ancak okullarda öğretilen müzi-
ğin toplum yararına denetlenmesini, Avrupa-
da bir benzeri olsun veya olmasın, bunun için 
kurulacak bir “encümen-i daniş-i musiki”yi 
Maarif Dairesinden şiddetle ister (Peyam-ı Sa-
bah, sy. 30, s. 4). Çocuklara satış yapan satıcı-
ların popüler müziğin ahlaka uygun olma-
yan müzikle satış yapmalarını uygun görmez. 
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Bunu gözlemlediğini şu satırlarından anlıyo-
ruz: “Mülevves tablasının etrafı çocukları-
mız tarafından kuşatılan macuncunun saçtı-
ğı zahiri hastalık mikroplarından daha mües-
sir, muharrib-i maneviyyat olan musikisi hiç 
de simah-ı itibara çarpmıyor! Adi adi güfte-
ler. Musiki ziynetleriyle yaldızlanarak onla-
rı adeta musik-i hakiki ve edebi şeklinde gös-
teriyor. Saf yürekler, masum kalpler bilmeye-
rek o karha-i âkile-i beşeriyet mikroplarından 
aşılandırılıyor. O adi dediğimiz, musikisiz 
söylendiğinden asla rağbet bulmayacak olan 
sözler, nağmelendiğinde derhal kabule mah-
zar oluyor ki şu mazhariyetin sırf musiki sa-
yesinde hasıl olduğu anlaşıldığı anda musiki-
nin derece-i ehemmiyeti de tebeyyün eder. İm-
di güftesini bile anlamağa vakit bırakmaz bir 
tehalikle terennümatını istimaa koşturan mu-
sikiyi eğlence değil de adeta oyuncak add edi-
şimiz, eder gibi davranışımızın ne mertebe-i 
şayan-ı esefdir! Onluk kahvehanelere varınca-
ya kadar çayır zevklerinde, sandal safaların-
da baharın hululiyle yar-ü ağyara karşı irtikab 
olunan oyunlu, çifte nakkareli türküler, her 
nevi eğlence mahallerimizde işitmekten bıkı-
lan, bıkılamayan fonograflar, humar-alüd ses-
ler, zurna keyfleri yerine intikamı, vatani, mil-
li nağmeler ileride samiamızın hoşlandığı zev-
ki daimi-i hakikimiz olabilmek için sımah-ı in-
tibahımızı, şimdilik zorla olsun bunlara, biraz-
da mehasine alıştıralım!” (Peyam-ı Sabah, sy. 
30, s. 4). Mahmut Şevket’in besteleri arasında 
bir okul şarkısı veya çocuk şarkısı bulunmakta 
olduğunu hatırlayalım.

Encümen-i Daniş-i Musiki:

Mahmut Şevket, ülkenin müzik politikası-
nı belirleyecek bir kurul düşünmekte ve adı-
nı da “Encümen-i Daniş-i Musiki” koymak-
tadır. İlk defa bu fikrini yedinci makalesinde 
(Peyam-ı Sabah, sy. 29, s. 5-6) dile getirmekte 
ve daha sonra zaman zaman bu konuyu ha-
tırlatmaktadır. Bu kurulun, Maarif Dairesine 
yani bugünün Milli Eğitim Bakanlığına bağ-
lı olması düşünülmektedir. Görevleri arasın-
da 1- “Mektepleri, terbiye-i avamı, her husus 
musikiyi idare etmek kanuniyetiyle o encü-

meni vazifedar etmek -Avrupa’da var mı yok 
mu bilmem, her halde olmak gerek, yoksa da 
bizde olmalı- inayet-i nezaret-i maariften su-
dur etmedikçe, kavmiyetin nazım-ı ruhiyesi 
olan hakiki musiki, kuvvetini öyle bir hasle-i 
zi-kudretten alarak tedvir-i çerh-i intizam ede-
memek zaruretinde kaldıkça memleketimizde 
mümkün değil, ciddi bir musiki-i müterakki 
görülemez. Terbiye-i avamın en mühim ami-
li olduğu şu izahat ile anlaşılan musikiyi, bel-
kide herşeye tercihan nisab-ı layıkına isalın la-
zım olduğu, musik-i avamın, musik-i havass-
dan ziyade bir tehzib görmeye muhtaç bu-
lunduğu derkardır. Bu hususta sahib-i faali-
yet, ehl-i zevat kimler ise süratle tayin edip iç-
tihadları hiz-i tatbik ve icraya konulmadıkça 
maarifimiz, hakiki teşkilatını ikmal etmiş sayı-
lamaz. Eski senelerden beri bazı mecalis hak-
kında hayal ettiğimiz şu terakkiler, tealiler bu 
asr-ı münevverde görülmeli, artık hakikat ol-
malıdır.” (Peyam-ı Sabah, sy. 30, 4). Yani kalite-
li müzik eğitimini okullarda yaygınlaştırmak. 
2- Eski eserlerin edisyon kritiklerini yapmak 
ve yeniden topluca bastırmak. 3- Milli mü-
zik zevkinin oluşmasını sağlamak. Bunun için 
toplum değer yargılarını, ahlakını gözetmeli, 
Ahlaki ve milli duyguları yüceltecek Türkçe 
şiirlerin bestelenmesini teşvik etmeli. 

Müzik Nedir, 
Müziğin Başlangıcı Ses mi Çalgı mı:

Mahmut Şevket, “Musiki savtı, musi-
ki âlâtı” başlığını attığı onuncu makalesinde 
“Mûsiki, mûsıka denilen iptidâi bir alet ile tak-
lit yoluyla, zamanla sesler ölçülerek başladığı, 
geliştikçe birlikte terennüm olunmak üzere, 
süslemek için çeşitli müzik aleti icat olunmuş-
tur” diyerek müziğin nasıl icat edildiğinden 
başlayarak “musiki sesi asıl, musiki âletleri 
fer’idir” (Peyam-ı Sabah, sy. 38, s. 5) yani önce 
müzik sesi daha sonra çalgılar bilgisinin gel-
mesi gerektiğini, müziğin gelişiminin önce ses 
daha sonra çalgı olduğunu kabul eder. Müzik 
sesinin (kendi ifadesiyle “mûsiki savtı) “fem-i 
muhsinden ahz ve telakki olunan sanat-ı nefi-
sedir ki iptidadan asr-ı hazıra kadar terekküb 
ve tekemmül etmiş olduğu usul üzere taallüm 
edilir” der. Bir başka makalesinde müzikle do-
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ğa arasındaki ilişkiyi kurarak müziği anlatma-
ya çalışır: Genelde yaygın olan doğanın sesi-
ni müzek olarak değerlendirirken şu cümle-
leri kullanır: “Her mevcudun bu fani dünya-
da kendine göre bir musıkisi bulunmak mut-
laktır. Dikkat olunsa görülür ki her bir varlık-
ta ki, hayat eseri ve hareketin ortaya çıkışın-
da musıki de birlikte âyân olur. Dağların zir-
vesinde öylece sessiz duran koca bir kaya par-
çasının bütün azametiyle yuvarlandığını bil-
diren, gösteren durduğu sırada çıkardığı bü-
yük ses, dehşetli bir ses değilmidir! Servilerin, 
yüzyıl görmüş çınarların, rüzgarın tahriki ile o 
heybetli konuşmaları, kış gecelerinin fırtınala-
rı, dalgaların şarıltısı, ırmakların çağıltısı birer 
mûsıki parçası değil de nedir? Hatta güneşin 
ışığıyla rutubetli cisimleri kurutur (yabis kı-
lar), yetişirken, ayın gece çiçeklere su verirken 
(ab ü tâb), renk verirken meydana getirdiği ha-
fif sesler, bakmayı bilenlerin gözünden kaça-
mayacak musıki cilasıdır ve koyunların, kuzu-
ların melemesi, kanarya, bülbüllerin ötmesi, 
güvercinlerin demkeşlikleri, sonuç olarak bü-
tün ruh sahibinin kendine göre konuştuğu dil 
nedir! Musikinin özü, belki de musıkinin asıl 
kaynağı değilmidir? Şu halde hayat ile bu de-
rece yakın bir merbutiyyeti olan musıkiyi an-
lamak gayretinde bulunmalı, anladıktan sonra 
da kâinatta mevcut her şey, gibi bunun da hem 
zehir, hem deva olabileceğini, insanlığın istifa-
de edebileceği tarzda ondan yararlanmalıyız. 
Mevlana Rumi Hazretlerinin Mesnevi’sinde 
“Hemçü ney zehiri veter-i bâki ki did - Hem-
çü ney demsâz ve müştaki ki did” buyurmala-
rı bu sırrı, bu inceliği îmâ etmektedir” (Peyam-ı 
Sabah, sy. 26, s. 4).

Müzik Eğitimi:

Müzik sesinin eğitimi için öğreten ve öğ-
renen de (muallim ve müteallimde) bir takım 
şartlar bulunmalıdır. Öğretmende bulunma-
sı lazım gelenler: 1- Öğretmen, kendisine mü-
racaat eden öğrencinin yeteneğini, sesinin mü-
zik derecesini tayin etme bilgi ve becerisine sa-
hip olmalıdır. Müzik eğitimine uygun olma-
yan sesi falsolu, bir sanâtkar olarak yetiştiril-
mesi uygun olup olmadığı bir iki derslik tec-

rübe ile anlaşılabilir. Uygun olmayan bir öğ-
renciye boş yere zahmet almamasını uygun bir 
dille anlatmalıdır. Bu nazik sanat zorlamayla 
öğrenilemez, beş on parça şey bellettirilse bile 
öğretmenin belki de bu yüzden ünü zedelenir. 
2- Yetenekli bir öğrenciyi kendi evladı, karde-
şi gibi hürmetle öğretmeye çalışmak en vicda-
ni bir haslet olduğunu bilmek öğretmenin bor-
cudur. 3- Öğretmen, kendi eğitim anlayışında 
hür ve serbest ise de öğrencinin ilerde düzele-
bilmesi mümkün bazı aykırı isteklerini uygun 
görüp eğitim vermek,  mesela küçük usullerle 
meşk başlayıp devam ederken büyükçe usul-
le bestelenmiş bir müzik eserinin meşk olun-
masını arzu eden bir öğrenciye mümkün oldu-
ğu kadar mahrum etmemek. 4- Şimdiden son-
ra nota bilir hanende yetiştirilmiş olmak üze-
re nota eğitimine özen göstermek, yüksek ses-
le nota idmanları yaptırmak. 5- Usuller pişiril-
mek üzere haftada ikişer meşkden başlayarak, 
bir sene sonra öğrenciye notayı öğretmiş bu-
lunmak ve bir sene sonra bütün eserler notalı 
eğitilmeye başlanarak, müzik tahsiline en geç 
beş senede bitirmek. 6- Eğitimin birinci sene-
sinden sonra arzu ederse nota ile birlikte saz 
edinmesini şakirde tavsiye etmek (Peyam-ı Sa-
bah, sy. 38, s. 5).

Öğrenci: 1- Öğrenci, mevcut şartlar için-
de kendince veya tavsiye nisbetinde eğitimi-
ne teslimiyet edebileceği bir öğretmen seçme-
li. 2- Meşk saatlerinde dakikası dakikasına bu-
lunmaya riayet etmeli, öğretmeni sevmiş ol-
malı, öğretmen tarafından da sevilmeye gay-
ret etmeli. 3- Her gün aldığı dersleri defalarca 
okumalı, sabah veya akşam zamanlarını seç-
meli, sabahleyin edeceği meşk gündüz, akşa-
mını da gece için ses alıştırmasını yerine getir-
miş olur. 4- Eğitimin devam ettiği sürece her 
gün alıştırmasını terk veya tenkıs birkaç gün 
için bile caiz değildir, dikkat etmeli. 5- Ezber-
lediklerini çoğaltmakta devam eden öğren-
ci, bir takım alıştırmalarla hafıza ve beden gü-
cünü de arttırmaya, yeterli ise devam ettirme-
ye çalışmalıdır. 6- Üç nev-i ses vardır. Tiz, mu-
tavvassıt, pest. Beşer dahi bu üç sesten biriy-
le mahlûktur. Tiz sesliler, kadın sesli olarak 
yaratılanlarla, pest sesliler nadiren, orta ses-
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liler mebzulen bulunur. Güzel sesli ve mü-
ziğe kabiliyetli bazı insanlar musikiyi, fenni 
birçok eser ezber etmek suretiyle eğitime ya-
naşmazlar. Onları bu hususta sıkıştırmak bo-
şunadır. Bunların hafızalarını birçok şeyler-
le doldurmaktan ise kendilerinden oldukla-
rı gibi istifade etmek, meşakkatsiz, istekle el-
de etmiş oldukları az miktar parçaları servet-i 
mûsikiyeleri için kafi görmek muvafıktır. Bu 
çeşit insan çoğunlukla taksimci olurlar (Yazar 
örnek olarak “zamanımızda mevcut hanende-
lerden İzmirli Sadri Bey başta olmak üzere Sıt-
kı, Hafız Yaşar, Hafız Sami Beyefendiler ses-
lerinin letafetleriyle birer harika-i hilkattirler” 
der. Peyam-ı Sabah, sy. 38, s. 5).

Hanendelik:

Mahmut Şevket, hanendelerin yaptığı bazı 
hataları da belirtmektedir. “Hanendelerimiz-
de görülmekte, üstazından takliden alınma, 
yahutta kendileri tarafından irtikab olunma 
ba’zı evza’ vardır ki bu gün pek çirkin bir man-
zara hâsıl ederek fasıllarımızı kıymetten düşü-
rüyor, iki tarafa sallanmalar, usûl vuracağım 
diye patırtılarla dizleri döğmeler, ağızları çar-
pık, tenevvurâsâ açmalar, bütün bu evza’ en 
güzel eserlerimizi bize işittirmemek için kâfi 
geliyor. Gözler buna layık vaziyetlerle meşgul, 
müstehzi, tabii samiada bundan müteessir 
olarak eserin zevkine varamamak mahrumi-
yetinde kalıyor. Bunlar terk edilmedikçe, bes-
te ve şarkılar vaziyyet-i ciddiyye ve edebiyye 
takınarak terennüm olunmadıkça musikimi-
ze tâan edenlerin de hak kazanmak mevkiin-
de musırrane kalacakları derkardır. Şu husus-
ta dahi beyan-ı mütalâaya mecburum ki, fasıl-
larımıza bir tarz-ı cedid verilmeli, gürültüden 
ibaretmiş gibi bir su-i zandan musikimiz tec-
rid olunmalıdır (Peyam-ı Sabah, sy. 38, s. 5). Bir 
fasılda peşrev alabildiği şevk ile şetaretle saz-
ların olanca kuvvet ve metanetiyle çalındıktan 
sonra müntahap hanendelerden biri, yardım-
cı kabilinden nihayet ikisi tarafından beste-
ye mübaşeret olunduğunda sazlar, hemen ya-
rı şiddete tenezülle okunan bestenin güftesini 
nevşin bir surette samiaya isale yardım etmeli-
dir. Yoksa adeta işitilmemesi matlup imiş gibi 

söylenen sözleri iğlaka muhalataya boğmama-
lıdır. İcap eden yerlerde alel-husus terennüm-
lerde mevcut hanendeler iştirak ettirilerek 
sazlarda ancak o zaman kuvvetli mızraplar-
la hengâme-i velveledarlarını ifa edebilmeli-
ler. Terennüm bitip de müntahap hanendenin 
okumasına nöbet gelince yine evvelki hale rü-
cu, hafif çalmaya iptidar eylemelidirler. Hula-
sa, biz de opera tarzında asar telif olununcaya 
kadar beste istimaından bıkmış, zevk alama-
mış olan halkımızın bu gûna levazım-ı teced-
dütkarane ile tenşitına himmet olunmalıdır” 
(Peyam-ı Sabah, sy. 38, s. 5). Aynı yazının de-
vamında Mahmut Şevket bir de anısıyla olayı 
pekiştirir: “Geçen çarşamba gecesi Kadıköy’de 
İttihat Osmanî Mektebi dâhilinde tesis edilmiş 
olan “Dârülfeyz-i Musiki” de bulunuyordum. 
O gece orada bulunabilen heyet-i talimiyeden 
udî Sami, Neyzen Cemil, Kanunî Saffet, Lav-
tacı Hacı Tahsin, Hanende Edhem ve Necmet-
tin Beyler tarafından sultanîyegâh besteleriy-
le ağır ve yürük semaileri tavsiyem vech ile te-
rennüm olundu. Gürültülü okunan eski tarza 
kat kat müreccah derece-i letafette olduğu ta-
hakkuk ettiği gibi sazende ve hanende beyle-
re de asla yorgunluk eseri görülmedi” (Peyam-ı 
Sabah, sy. 38, s. 5). Hanendeler için aynı yazı-
da son bir uyarısı daha vardır: “Pest, mutavas-
sıt, tiz sesliler seçildikten sonra fasılda katiyen 
biri diğerinin vazifesini kapmaya çalışmamalı-
dır. Pest sesli bir zat, tiz sesli gibi okuyacağım 
diye nefes borularını şişirerek çıkardığı savt-ı 
enker faslı alt üst etmezde ne yapar! Ancak tiz 
sesli bir hanende, bir kaba sesliye terfik olun-
dukta hafif tertip armoni bir musiki husule ge-
tirilmiş olur ki herhalde oldukça latif bir tarz-
dır. Elhasıl şimdiye kadar bazılarımızın yaptı-
ğı gibi hayratı yıkmaz, bozmaz derecede vu-
cuplu, faydalı teceddüdat-ı hakikiye ilavesiy-
le musikimizi a’lâ etmek cihetine matuf gayret 
ve himmet sarfı iftikarındayız” (Peyam-ı Sabah, 
sy. 38, s. 5). Mahmut Şevket, “adab-ı musiki-
ye” makalesinde hanendelerin riayet etmele-
ri gereken hususlara da değinmiştir: “Hanen-
de ve sazendelerin vazifesine ihtimamkar bir 
tavr-ı cedide, tarz-ı telebbüs ve nezafet-i hal 
ve mevkilerine varıncaya kadar suret-i mun-
tazama ve müeddibede bulunarak bu husu-
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24  Hafız Mehmed Bey, Ud 
Muallimi: Birinci kısım, Se-
lanik: Asr matb. 1318/1900, 
64 s. Mehmed Zati Bey (Ar-
ca) tarafından gözden geçi-
rilmiştir; Ali Salahi, Hoca-
sız Ud Öğrenmek Usulu, İs-
tanbul: Mukosyan matb. 
1326/1910, 80 s.

satta asla müsamahakâr -fasıl arasında lakırdı 
ve işaret etmek, sigara içmek, latife veya istih-
za vesaire gibi görünmekten ictinab eylemele-
ri riayet edecekleri adab-ı musikiyenin başlıca-
larıdır. Hanende ve sazendeler arasında sami-
miyet, hakiki muhabbet bulunması şart olup, 
haset, kin ve kibirlenmek gibi kötü ahlakidan 
mütenezzih, her biri derecesine göre diğerine 
karşı ihtiramkar ve sa’y ve amelde cümlesi bir 
vücut imiş gibi sadakatşiar bulunmalıdır. Zi-
ra adab-ı musikiyeyi tevhid ve idame eden an-
cak mader-i hulk-ı hüsündür” (Peyam-ı Sabah, 
sy. 18, s. 4). Aynı yazının dipnotunda hanen-
delerin kusurlarını daha açık ifade eder: “Bazı 
hanendeler ziyade ses çıkarmak istediklerinde 
ağızlarını müstekreh bir tarzda çok veya çar-
pık açarlar, bazı sazendeler de gözlerini kapa-
yıp omuzlarını oynatarak ve çalkanarak evza-i 
acibe gösterirler ki begayet ma’yub hallerdir. 
Alelhusus şakirde bulunanlar üstadlara müel-
liflere son derece ihtiram ile anların kalblerini 
elde ederek üstadtan hakkiyle istifadei etmeye 
muvaffak olmalıdır. Çünkü böyle hürmetsiz-
lik ve küpe girmeden sirkelik göstermeye kal-
kışanlarımızın şu ahlaksızlığı yüzünden dahi 
musikilerimizde ki bir çok asar-ı aliye kendile-
riyle beraber defin-i hak olmuş gitmiştir ki bu 
büyük kabahat asla zevat-ı meşarün ileyhimin 
“rahmetullah-ı teala aleyhim ecmain” olmayıp 
hürmetsizlik edenlerdedir” (Peyam-ı Sabah, sy. 
18, s. 4).

Organoloji, Çalgıbilim, Çalgılar:

Mahmut Şevket, makalelerinden 11.si-
ni (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5) müzik aletleri-
ne ayırmıştır. Bizde genellikle çalgıların meşk 
yoluyla öğretildiğini, “alafrangadan alınma, 
bir iki keman, ud metodundan ma’da diğer 
sazlarımız hakkında eser telif olunmamıştır. 
Hâlbuki tanbur, ney, kanun vs sazlarımız da 
o ihtiyaçtan uzak değillerdir” (Peyam-ı Sabah, 
sy. 43, s. 5) diyerek çalgı metotlarının önemi-
ni vurgular. Burada adlarını anmasa bile “ud 
metodu”ndan kastettiği Hafız Mehmed Bey 
ve Ali Salahi Efendi’nin ud metodları24 kaste-
diliyor olmalıdır. Çünkü yazının yayınlandı-
ğı 1914’den önce basılan sadece bu iki eser tes-

pit edilebilmiştir. Çalgıların faslımız açısından 
değerleri hakkında bilgi verirken, icracılarını 
eleştirilere neyden başlar, daha sonra keman, 
kemençe, tanbur, ud, kanun, santur ile devam 
eder. 

Ney: Mahmut Şevket, neyi ruhi musikimi-
zi temsil eden bir çalgı olarak görürür. Ona gö-
re “ney, bizim pek ulvi, ruhi musikimizi süsle-
mek için en güzel sazımızdır”. Fakat genellik-
le neyin eğitimi için söylenen, zor öğrenilen bir 
saz olduğu söylentisine karşı çıkar. “Onun öy-
le kolay tahsil edilmeyişine pek sıradan sebep-
ler bulurum. Evvela zehab-ı umumi vechile 
“neyzen yirmi senede yetişir” sözü, kat’iyyen” 
doğru değildir. Ona göre “belki yirmiden sıfrı 
atmakla, iki sene sarfiyle” ney öğrenimi müm-
kündür. Zorluk sadece biraz sesini çıkartmak-
ta olabilirse de, “bu da onbeş, yirmi günlük bir 
işdir”. Özetle neyin öğrenilmesindeki zorlu-
ğu şöyle açıklar: “Her yeni başlayanın acemi-
liği olacak kadar bir sıkıntıya uğramaktan baş-
ka ney hakkında, sanıldığı kadar felaket dere-
cesinde zorluk yoktur. Bu sazın güçlük nokta-
sı temin edilmesindedir. Bu sazı böyle zor bu-
lunur hale getiren birinci sebeb, bizde hakiki 
ney yapımcısı kalmadığı, binaenaleyh falsosuz 
saz elde etmek “müstehil” derecede bulundu-
ğudur. Ney tahsiline merak eden bir kişi, ho-
casından evvel, ilk önce bir saz edinmek için, 
çarşıda pazarda kolay kolay mes’eleyi hallede-
mez. Eski çarşılarda, şurada burada bulunabi-
len, pis, kirli, rastgele delikleri delinmiş kamış-
lar, antika adı altında feyzli geçmişin ihtişa-
mından arta kaldığı ileri sürülen kamış parçası 
asla ele alınacak özellikte değillerdir. Bu yüz-
den meraklı kişi, oraya buraya baş vura vu-
ra nihayet mevlevi dergahlarına müracatla, o 
da istenilen seviyede olmamak üzere bir dere-
ce meramına erebilir. Oradan tedarik edeceği 
üstaddan, o batıl inanışla haftada bir, esirgen-
meyen ikişer parmak meşk ile -burasını kapalı 
geçiyorum- hakikaten yirmi senede biraz ney 
tahsil edebilir. Bu kadar mahrumiyetler için-
de tahsil olunan bu başarı az sayılmasa yerin-
dedir. Bu hali bereket versin, daha başlangıç-
ta anlayan ben, hemen çare aramış etmiş, o za-
mandan beri, haza min fazli rabbi, mükemmel 
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25  Bu beyit çeşitli nazari-
yat eserlerinde kime ait ol-
duğu belirtilmeden yer al-
maktadır. Bunlardan bi-
ri Ruhperver’dir: Sureyya 
Agayeva-Recep Uslu, Ruh-
perver, Ankara 2008, s. 98

ney imaline muvaffak olarak erbabına hizmet-
te buluna gelmiştir. İşte tedarik etmekten baş-
ka ney eğitiminde emin olunmalıdır ki başka 
hiçbir güç taraf yokdur. Nefesi doğru kullan-
mak konusuna gelince bu da zannedildiği gibi 
sıkıntılı mizac olmadıktan başka, hatta insanı 
ferahlatır. Bence hızlıca konuşmak kadar yor-
gunluk vermediğine kaniyim. Konuşabilecek 
derecede nefesinde kuvveti olan her zat bunu 
öğrenebilir. Ney, bizim musikimiz için pek el-
verişli, lüzumlu, hatta evsafi, bu sütunlara sığ-
maz, kerametli bir sazdır. Bununla alafranga 
çalınmaz, her nağme yapılmaz diyenler üsta-
dını dinlememiş olanlardır (Peyam-ı Sabah, sy. 
43, s. 5). Oldukça ihtisasıma mebni söylüyo-
rum, Ney’de “açık neva” ile “kapalı neva”nın, 
“açık muhayyer” ile “kapalı muhayyer”in, yi-
ne aynı şekilde “gerdaniye”nin açık ve kapalı-
sının kullanıldıkları yerler bugün henüz açık-
lığa kavuşmamış, herkes gelişigüzel kullanım-
da kendisini serbest görmekte bulunmuştur ki 
ne kadar yanlış bir harekettir. Diğer sazları ted-
kit etmedimse de zannımca birer metod (usul-i 
ta’lim) edinmedikçe, çalgı eğitimleri kuralsız 
öğrenmeğe çalışmakla, çalgı eğitiminin zor ol-
ması tabidir” (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5).

Keman: Mahmut Şevket bu çalgı ile açıkça 
yeterince “alakadar olmadığı”nı söyledikten 
sonra bir iki tenkitte bulunur. “Evvel emirde 
İtalyanlar’dan alınma olan bu sazın yerine bi-
zim eski fasıllarımızı, milli zevkimizi arttıran 
türü kullanılmalıdır. Memleketimizde imal 
edilen, altı telli sinekeman, sesinin, kemana 
nisbetle daha ziyade letafetiyle, öyle yok olma 
felaketine maruz kalmaya layık değildir. Mü-
ziğimiz içinde ihyası ve genelleştirilmesi çok 
gereklidir” diyerek aslında sinekeman tarafta-
rıdır. Bundan sonra toplu icralarda “kemani-
lerin fasılda yanyana geldiklerinde yaylarının 
biri inerken ötekinin çıkmasında”n dehşet-
li görünüş hissederek, bunu kemanilerin ye-
terince iyi eğitilmemesine bağlamaktadır. “Şu 
yay konusuna musiki mekteblerimiz bir çare 
bulamazlar, kemanilerin vaziyetlerini yoluna 
koyamazlarsa konserleri de bir büyük eksik-
likten kurtulmuş olamaz” (Peyam-ı Sabah, sy. 
43, s. 5). 

Kemençe: Mahmut Şevket, kemençe sesin-
den hoşlanmaktadır. “Ney türlerinden olan 
girifte benzer sesi vardır. Ney ve girift gi-
bi kemençe de insan sesine en yakın sesli bir 
saz” olarak değerlendirir. Ancak iki kemen-
çenin “bir araya geldiğinde yayların beraber 
çekilmesi”nin sağlanmasını ister. “Bir araya 
gelen iki kemençeviden biri bir nağmeyi iki, 
diğeri de bir yayda çıkarmaktadır ki bu, fasıl-
da intizamı ihlal eder bir haldir” der (Peyam-ı 
Sabah, sy. 43, s. 5). 

Tanbur: Tanbur hakkında uzun uzadıya fi-
kir ileri sürmez. Fakat tanburilerin icralarını 
eleştirir. Ona göre zamanın tanburileri “inle-
me hâsıl ettireceğim diye, alabildiğine sap sal-
layarak çalmayı” adet haline getirmişlerdir. 
Oysa bu şekilde çalmakla “saz, hiç bir zaman 
inleme hâsıl etmiyor, belki mızrabın tellere te-
mas ile oluşan tınıyı havaya dağıtıyor. Sapın 
hafif sallanmasında, titretilmesinde bir derece 
letafet varsa da bunu gereksiz veya abartmakda 
da bir isabet yoktur” (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5).

Ud: Ud hakkındaki açıklamalarına Abdur-
rahman Cami’nin “Çist mi-dani saday-ı nay ve 
ud / ente hasbi ente rabbi ya vedud” medhiye-
si ile başlamaktadır.25 Bu övgüye “mazhar ol-
muş cidden güzel sadalı bir saz isede çalanla-
rın çokluğuna, adeta umumiliğine rağmen ha-
kiki erbabı maalesef pek az” bulur (Peyam-ı Sa-
bah, sy. 43, s. 5). “Şeklen büyük imal edilmesi 
fasıllarımızda davulluk vazifesini görüyor gi-
bi hissolunur. Koca bir udun üzerine yaslana-
rak, rahatını bularak, adeta uyuyan bir udinin 
perde üzerinden bakar gibi hali de pek hoşa gi-
der bir manzara değildir. Eğer udi mızrap ace-
misi, yahud kötü teknikle icraya alışkın olup 
udun göğsünü hurdahaş eden udilerden ise, 
mızrabının çıkardığı çak çaklar dinleyenlerin 
ta ciğerlerini tırmalıyor”. Bu nedenle “ya udla-
rı küçültmeli yahudda ud yerine faslımız için 
pek münasib olan Lavta’yı” genelleştirmelidir. 
Böylece sadece köçekçelerde kullanılan lavta-
nın vazifesi ve mevkii de” ortadan kalkmış, fa-
sıl müziğine lavta dahil edilmiş olur. “Lavta 
her halde ud ailesinden olmakla beraber da-
ha narin, daha naziktir. Taşınması kolay, tah-
sil hususunda bağlı perdelerinden dolayı uda 
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tercih edilir” (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5). 

Kanun: Mahmut Şevket’e göre kanun, “ça-
lınması bir derece kolay olduğundan, fasılın 
içinde diğer sazların sesini çoğu zaman geri-
de bırakır. Birlikte çalmayı bir başarı sayanlar 
dışında, çoğu kanunilerimiz bu şarttan da ga-
fil davranırlar”. O devrin kanunilerini “çan-
kırtılarla kanun üzerinden eller, kollar salla-
yarak adeta ellerine, bacak oyunları yaptırarak 
çalarlar ki hayli çirkin manzara hasıl, te’sir-i 
matlubı zail eder”ler diyerek eleştirir. Gerçek-
te ise kanun, “icracının en çok terbiyeli vazi-
yete te’mine hakikaten kabiliyetli bir sazımız-
dır. Hele o mandallı kanunlar! Özellikle tak-
simlerde, o mandal indiriş, kaldırışların mey-
dana getirdiği çatpatlarla dinleyenleri rahat-
sız ediyor. Mandalların bazen yerli yerine doğ-
ru olarak konulmamış olması da düşünülürse 
diyez, bemoller tırnaklarla ifa edilmek zorun-
da kalındığı için, mandalsız kanun kullanmak 
daha uygundur. Kanuni Hacı Arif Bey (1831-
1885) merhumun mandalsız kanunuyla gös-
terdiği harikulade, insanda hayranlık uyan-
dıran san’at, hala dinleyenlerin takdir ettikleri 
özellikte bir sazdır” (Peyam-ı Sabah, sy. 43, s. 5).

Santur: Mahmut Şevket, daha önceki bir 
yazısında ney, girift, tanbur, sinekeman, ke-
mençe, kanun, udla birlikte (Peyam-ı Sabah, 
sy. 43 s. 4) geleneksel Milli incesazlarımız-
dan biri saydığı santuru “faslımızın piyano-
su makamında” görür. Fakat santurun icracı-
sının neyzenlerden daha az bulunduğundan 
da yakınmaktadır. Üzüntüyle santur konusu-
nu şu cümlelerle bitirir: “Santuri Ethem Efen-
di (1855-1926), te’lif ettiği ustalıklı eserleri san-
turunda ibraz eden bir üstadımızdır. Maalesef 
başka belli başlı santurimiz kalmamış gibidir” 
(Peyam-ı Sabah, sy. 43 s. 5) derken yazı yayın-
landığı sırada Santuri Ethem hayatta idi. 

Müziğin Etkisi:

Özellikle konuyu toplum açısından ele 
alan Mahmut Şevket, “Musikinin Ahlaka Te-
siri” başlığını verdiği bir makale yayınlamış-
tır. Makalesinde “Kelâmın, orduları harekete 
getirecek, inkılaplar yapabilecek derecede be-
liğ olanları bulunduğu gibi, musıkinin de ay-

nı tesirde bulunanları vardır” diyerek müziğin 
ne kadar etkili olabileceğini özetler. Ona göre 
“Musıki ki ba’zen dilden daha çok revaç bulan, 
genel bir “lisan-ı ruhi” yani ruhi dildir. “Vahşi 
hayvanlara, ejderhalara etki eder, zebun eder, 
uyanıkları uyutur, uyuyanları uyandırır!” 
(Peyam-ı Sabah, sy. 26, s. 4). ”Bir başka makale-
sinde popüler müziğin güftelerini eleştirirken, 
müziğin nasıl etkili olduğunu, söze etki unsu-
ru kattığını belirterek şöyle söyler: “Saf yürek-
ler, masum kalpler bilmeyerek o karha-i akile-i 
beşeriyet mikroplarından aşılandırılıyor. O adi 
dediğimiz, musikisiz söylendiğinden asla rağ-
bet bulmayacak olan sözler, nağmelendiğin-
de derhal kabule mahzar oluyor ki şu mazha-
riyetin sırf musiki sayesinde hasıl olduğu an-
laşıldığı anda musikinin derece-i ehemmiyeti 
de tebeyyün eder” (Peyam-ı Sabah, sy. 30, s. 4). 
Fakat makalelerinde müziğin etkisinden söz 
ederken daima toplum menfaatlerini düşün-
düğü görülür. Bu nedenle konuyu “Toplum 
ve Müzik” başlığı altında birleştirdik (bk. Top-
lum ve Müzik).

Toplum ve Müzik:

Mahmut Şevket’e göre müziğin toplumda 
yeri çok büyüktür, hatta toplumu yücelten sa-
nat araçlarından biridir. “Madem ki musıki-
siz hayat mümkün değildir, şimdiden sonra-
ki gelecek neslimizi, bir musıki dairesinde ye-
tiştirelim ki sonunda bir zamanlar “mağbut-ı 
âlem” olan geçmişteki seciyemizi elde ederek 
milli hayatımızın devamını pek parlak ve şan-
lı bir suretde te’min ve yüceltmiş olalım. Bun-
dan sonra milletce faydalı bir musıkiye rağbet 
etmezsek, insanı kendinden geçiren, “mest ü 
tehemmür” bir musıki ile uyuya uyuya isten-
mez bir hale gelmiş olan ahklakımızı yeniden 
canlandırmazsak, artık sonumuzun neye ula-
şacağını söylemeye lüzum yoktur”. Mahmut 
Şevket, bu cümlesinde faydalı müzikten ne 
kastettiğini ismini verdiği bir iki kişiyle açıkla-
maya çalışır: “Bu tarzdaki musikiye ait örnek-
leri Mehmet Emin (Yurdakul) ve Doktor Rıza 
Tevfik Bey pek yüce vatani duyguların üret-
tiklerini bestelemekle meydana geleceği itika-
dındayım” der. Çünkü onları meşrutiyetin ba-
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şından beri takipten hali kalmamıştır. Onların 
toplum problemlerini işleyen güftelerinde iti-
razı gerektirecek hiçbir şiirlerine ulaşamadığı-
nı itiraf eder (Peyam-ı Sabah, sy. 26, s. 4). “İş-
te hiçde ehemmiyet verilmeyen musıki, milli 
ruhumu üzerinde bu derece hakim, bu mer-
tebe nüfuz sahibi bir “şâhzebân” yani dille-
rin kralıdır” (Peyam-ı Sabah, sy. 26, s. 4). Mah-
mut Şevket, milletçe ve ahlaki çöküntü üzerin-
de, en önemli ve etkili sebep olarak kendince 
“medhul” dediği musıkiyi “büyük düşman” 
olarak görür. Bir insanın yetişme çağlarını ör-
neklendirerek “bir kere düşünelim” diye baş-
ladığı paragrafta “sekiz, dokuz yaşında çocuk-
ların “Yandım şeker oğlan”ı dinlemekle şirin-
likten uzak olacaklarını, on beş-yirmi yaşların-
da gençlerin de “Bir melek şeyda peri gördüm 
der meyhanede” ile sermest/sarhoş olacakla-
rını, yirmibeş-otuz yaşlarında “İç ba’de güzel 
sev var ise akl-ü şuûrun” ile “munsah” yani 
artık nasihate muhtaç, ıslah edilmeye muhtaç 
kişiler olarak yaşayacaklarını söyler (Peyam-ı 
Sabah, sy. 26 s. 4). Mahmut Şevket’e göre top-
lumun büyük kesiminin inandığı İslam dini-
nin yasakladığı ve yasaklamadığı iki tür mü-
zikten söz edilebilir. Ona göre “Dinin nazarın-
da haram olan musıki, insanlığa faydasız, lehv 
ve luubdan, menâhiden, sıyanetden başka bir 
şey” değildir, diyerek topluma faydasız musi-
kiyi dinin yasakladığını, faydalı musikiyi ya-
saklamadığına inanmaktadır. Bunu “Kur’an-ı 
Mecid’in bile musıkisiz tilâvet olunabildiği 
varmıdır” diyerek pekiştirir. “İşte bu deliller-
le, bilmeye bilmeye ahlâka bozgun karıştırmış 
veya karıştıracak olan bir mûsıki ile meşgul ol-
maktan, zevklenmekten uzak olmamız, ancak 
iki dünyada kurtuluşumuzu sağlayacak gü-
zel ahlâka ulaştıracak bir musıkiyi seçmemiz 
lâzım geldiğini” gösterir. Ahlakı bozan ne gibi 
bir musıki kastedildiğinin bilinmesi lâzımdır. 
Bir musikinin, hatta güftesi anlaşılmadan ne 
çeşit bir musıki olduğu, yalnız bestenin dinlen-
mesiyle anlaşılabilir. Bir musıki meşgul olun-
duğunda, dinlendiğinde, şehvet hissini uyan-
dırırsa, dinleyeni zamanla insanlıktan şeyta-
ni alçaklığa indirir, bu çeşit müzik “medhul” 
yani kusurlular arasında bir müziktir; ama 
bir musıki, rağbet edildiğinde, ruhani hissle-

ri uyandırır, dinleyeni insanlıktan melekiyye-
te ulaştırdığı veya ulaştıracağı için, bu “mak-
bul” bir müziktir. Bir takım müstehcen sözle-
rin kullanımıyla yapılmış güftelerin besteleri 
de “daire-i edeb-i musıkiden hariç”tir, bu tür 
musiki “medhul-i musıki”dendir; mehasin-i 
ulviye-i din ve dünyanın mukaddes güzellik-
lerine faydalı manzumelerin bestelenmiş olan-
ları “edebiyat-ı musıkıyye” olarak “makbul-i 
musiki”den sayılır (Peyam-ı Sabah, sy. 26 s. 4; 
Bu fikirlerin yazıldığı 1914 yılında dünya dü-
zenini etkileyen güçlü fikir akımlardan birinin 
ateizm olduğu düşünülürse, yazının önemi 
daha da iyi anlaşılır. O günden bugüne dün-
yanın çeşitli çalkantılarından sonra günümüz 
hem batı, hem de doğulu sosyologları toplum-
sal ahlakın önemini tekrar vurgulamaktadır-
lar. Derli toplu bir değerlendirme için bk. Doç. 
Dr. Ali Akdoğan, “Toplumsal Ahlak Sorunları 
Karşısında İslam Ahlakının Çözümleyici Ro-
lüne Sosyolojik Bakış”, Akademik Araştırmalar 
Dergisi, sy. 42, İstanbul 2009).

Armoni Ve Osmanlı Musikisi:

Mahmut Şevket, müziğimiz ve armoni ko-
nusunu “Edebiyat-ı musiki”nin altıncısın-
da dile getirir. “Osmanlı Musikisi ve Armo-
ni”  başlığını kullandığı yazısında (Peyam-ı 
Sabah, sy. 28, 1914, s. 4) önce Batı musikisi-
ni, Türk müziği öğrencisine nasıl anlatabili-
rim düşüncesinden hareketle “majör-rast, mi-
nör- nihavent adlarında 2 makam ve birkaç da 
usul üzerine kurulu bir müzik olarak değer-
lendirir. “Garb musikisi” terimini kullandığı 
Batı musikisini değerlendirirken, değerlendir-
meyi kendi açısından yapacağını, konuda mü-
tehassıs olmadığını belirtir. Konunun başın-
da “garb musikisi, muntazam kelimesiyle pek 
güzel vasfolunabilir; ve bu intizamın musiki-
mizde mevcudiyeti arzu edilir” bir gereklilik-
tir. Fakat “teşkilat-ı garbiyeyi” yani Batı mü-
ziği teşkilatını aynıyla alırsak biz de Batılı ol-
muş oluruz. Gerçekte ise Batı müziği hiçbir za-
man “Osmanlının ruhunu okşayamamış, his-
sine zenginlik katamamış, duygularını ik-
na edememiştir”. Bu durumun 1826’dan beri 
nerdeyse yüzyıllık bir süre geçtiğinin farkın-
dadır. Hatta Batı müziğinin ayakkabısının ök-



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

149

çesi yüksek, parlak ayakkabılı, be-
linden korseli elbiseler içinde boy-
nundan kadifelerle sıkılmış, kol-
larla göğüsleri ve bazı azaları iş-
tahlı bakışlara sergilenmiş güzelle-
re benzetir. Zaten onlar da bu du-
rumlarından memnun değiller ki o 
zamanlarda daha bol elbiseler giy-
meye başlamışlar. Halbuki bizim 
musikimiz tabi haliyle genişleyip 
büyümüş, zarif fakat ağırbaşlı, bir 
çok makamıyla ve ruha hitap eden 
süsleriyle, tabii perde ve sesleriyle 
tam bir donanımlı düğüne benzeti-
lebilir. Kusurları, hataları tabii olmasına bağ-
lanabilir. Şimdiye kadar yaşayabilmiş müziği-
mizin bazı açılardan “ıslahına” gerek varsa da, 
bu ancak kendi saz ve perdeleriyle olur. Ar-
monili Batı müziğine benzemez, hatta her ne 
kadar armonili eserler de yapılabilirse de hiç-
bir zaman Batı müziğine yine de aynen ben-
zemez. Bu açıdan Osmanlı musikisinin armo-
niye gerçekten ihtiyacı yoktur. Batıdan gele-
cek bu gibi özellikleri musikimize alınması, 
Osmanlı toplumunu kendi kavmi yapısından 
uzaklaştırır. Batı musikisinin musikimize tat-
bik edersek, önce perdelerimizi değiştirme-
miz gerekir, o zaman da ney, tanbur, kemen-
çe gibi hem kendi musiki aletlerimizden hem 
de kendi perde ve makamlarımızdan mahrum 
kalmamız anlamına gelir. Ayrıca böyle bir şeyi 
düşünmeye de gerçekten ihtiyacımız yoktur. 
Zaten ülkemizde her iki musikiyi yapan insan-
lar vardır. İsteyen onu, isteyen bunu takip ede-
bilir. İkisini birbirine karıştırmaktan, veya bi-
rini diğerine tercih ederek atmaktan bir fayda 
gelmez. Musikimiz kendi güzelliğiyle, kabili-
yetiyle, çalgılarının hissi oluşuyla Batılıların 
da hayranlığını kazanmaktadır. Bizim musiki-
mize alışmış dimağlar ve kalpler, Batı musiki-
si gibi “gürültülü musikiye” tahammül etme-
ye çalışması ızdırap verir. Böyle edebi güzel-
liğin zirvesi olmuş musikimizden dönmemiz, 
kendi arzumuza göre halkı yönlendirmek ola-
cağından, milletimizin mahvına sebep olacak-
tır. Musiki açısından bize gerekli olan vazife, 
musikiyi milletimizin tamamiyle kendisinden 
“müstefid” olacağı yani yararlanacağı, her iki 

pazarda para edebileceği bir hale getirmeliyiz. 
Görünüşte şaşalı, süslü, şatafatlı, gerçekte ise 
kof, bulanık bir müzik, toplum ahlakını boza-
cağından, toplum yararına olmayacaktır. Mü-
ziğimizle kabiliyetsiz, çalgılarımızın yetenek-
siz ve gelişmemiş olduğuna inananlar, yanılgı 
içindeki şahsiyetlerdir. Elimizdeki çalgılardan 
ve mevcut müziğimizle ne süslü ruh okşayıcı 
meziyetler temin edebiliriz, adam gibi uğraş-
tıktan sonra anlaşılabilir. Sonuç olarak müziği-
mizde armoni istemek, erbabının yanında lu-
zumsuz lakırdı etmek gibidir. Musikimizin ta-
mamlanacak noksanları olmakla beraber, alaf-
ranga musikide var olan alto, viyolonsel gibi 
mükemmel ve güzel sesli çalgıları musikimize 
ilave etmek mümkünse de onların tavır ve per-
delerini değiştirmeğe ihtiyaç yoktur. Luzum-
suz şeyler görünüşte süs, ama gerçekte tahri-
fat (zahirde müzeyyenat batında muzahrufat) 
sayılır (Peyam-ı Sabah, sy. 28, , s. 4). 

Bahariye Mevlevihanesi

Bahariye Mevlevihanesi

Restorasyon çizim
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Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY

Eyüp İlçesi Park ve Bahçelerinin 
Peysaj Tasarımı İlkeleri 
Açısından İncelenmesi

Ağrı Doğumlu. İlk ve Ortaokul eğitimini Bakırköy Halilbedii Yönetken 
İlköğretim Okulunda, Lise eğitimini ise Ataköy Lisesinde tamamladı. 1987 

yılında girdiği İ.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 1991 
yılında mezun oldu. İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 

1994 yılında “İstanbul Kenti Yeşil Alan Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 
ile Yüksek Lisans Tezini tamamladı. Çeşitli  resmi kurumlarda değişik 

görevlerde bulundu. 2001 yılında “İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun 
İrdelenmesi” başlıklı doktora tezini tamamlayarak doktor unvanını aldı. 
Yıldız Aksoy halen Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Peyzaj Planlama ve Tasarım Atölyesi 
Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Uluslararası dergilerde yayınlanan 
makalelerii, Uluslararası Bilimsel toplantılarda sunulan ve yayınlanan 

bildirileri yanında 40dan fazla ulusal basında yayınlanmış makalesi 
bulunmaktıdır.
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 Genelde İstanbul’da özelde Eyüp ilçesinde  
hızlı ve düzensiz kentleşme, aşırı nüfus artışı 
yeşil alanların üzerindeki baskıların artmasına 
sebep olmaktadır. Mevcut yeşil alanlar halkın 
gereksinimlerini karşılamakta yetersiz  kal-
maktadır. Yeşil alanlar  kentsel doku ile uyum-
lu ve dengeli bir biçimde olmalıdır. Eyüp ilçe-
si örneğinde olduğu gibi nüfus yoğunluğunun 
fazla ve gelir düzeyinin düşük olduğu ilçeler-
de donatımı zengin park niteliğindeki yeşil 
alanlara büyük ihtiyaç   duyulmaktadır. Çün-
kü insanların gelir düzeyi düştükçe tatil yap-
ma, hafta sonları kent dışına çıkma imkanla-
rıda kısıtlı hale gelmektedir. Bu sebeple gelir 
düzeyi düşük olan kişiler yakın çevrelerinde 
bulunan yeşil alanları daha yoğun olarak kul-
lanırlar. 

Eyüp ilçesi  plansız gelişmiş,  yoğun şekil-
de göç almış, gelir düzeyi odukça düşük olan 
kişilerin yaşadığı ilçelerden biridir. Bu sebeple 
Eyüp ilçesi halkının yaşam kalitesi yüksek, eğ-
lenebileceği, dinlenebileceği, fiziksel ve ruhsal 
gelişimlerine olumlu katkıda bulunacak yeşil 
alanlara daha fazla ihtiyacı olmaktadır.

Mahalle Parkları Planlama İlkeleri

Kentin konut dokusu içinde ya da 400-800 
m yakınında düzenlenmiş bir ya da birkaç yer-
leşim grubuna hizmet eden, kent parkları-
na göre daha küçük yeşil alanlardır. Fonksi-
yon ve alan gereği mahalle okulları ile birlik-
te tasarlanmış olabilirler. Mahalle yerleşim bi-
rimi (5000-12.000 kisi) içinde yer alan yeşil alan 
ve parkların fonksiyonları genel olarak yakın 
çevrede yaşayanlara rekreasyonel olanak sağ-
lamaktadır. Bu nedenle, park tesislerinin ya-
kın ulaşım mesafesinde ve yeterli genişlikte ol-
maları gerekir. Diğer taraftan, mahalle birimi 
içinde genç ve yetişkin insanlar için hizmet gö-
ren bu alanlar, aktif ve pasif rekreasyonel ge-
reksinimleri de bir ölçüde karşılayabilmelidir 
(Fogg, 1992).

Mahalle parklarının yoğun yapı kitleleri 
içinde ya da yakınında önemli yeşil alanlar ol-
ması nedeniyle, bitkilendirmeleri fonksiyonel 
ve estetik amaçlar için yapılır ve bu bitki ma-
teryalleri kent atmosferine uyabilen türler ara-

sından seçilir. Gezinti ve dolaşma eylemi, ma-
halle parkları içinde çok yoğun olarak görülen 
bir rekreasyondur. Serinlik ve gölge mekanlar 
bu dolaşım için en önemli birimler olarak ele 
alınmalıdır (Aygün, 2005).

Mahalle parklarındaki alt yapı çalışmaları 
alan plastiği, drenaj ile çeşitli fonksiyonlara ce-
vap verebilen ve çok yönlü kullanılabilen ya-
pı ve tesisler; parkın yıl boyu kullanış kapasi-
tesini arttırıcı önemli özelliklerdir. Ayrıca ba-
kım, hizmet üniteleri ve tuvalet tesisleri ile ma-
halle parkları desteklenmelidir. Mahalle park-
ları, özel oyun ve spor alanlarına sahip olma-
yan yerleşimlerde birçok olanakları belli ölçü-
lerde bünyesinde bulundurmalıdır. Böyle du-
rumlarda park içindeki oyun alanları, farklı 
fonksiyonlara göre kullanış olanakları içerme-
li ve fonksiyonlar yönünden birbirlerini olum-
suz etkileyici olmamalıdır (Fogg, 1992).

Mahalle parkında çeşitli yaş grubundaki 
çocuklar için informal oyun alanları bulunur. 
Bu alanların ekipman ve yüzey kaplamaları 
belirli tasarım kurallarına uyulmasını zorunlu 
kılar. Çünkü okul öncesi ve ilkokul çocukları 
için düzenlenen çocuk bahçeleri ve oyun alet-
leri mahalle parkının tasarım kriterleri içinde 
önemli bir bölümü teşkil eder. Mahalle parkı 
çocuk bahçelerinde grup oyun aletleri, salın-
cak, kaydırak, tırmanma kuleleri, tünel, otur-
ma bankı, masa ve gölge elemanı, kum havuz-
ları okul öncesi çocuklar için planlanmalıdır. 
Ayrıca oyun alanı zemin döşemesinin kum, 
sentetik ya da plastik yüzeyler gibi güvenlik 

Eyüp'te spor aletleri de bulu-
nan bir park
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sağlayan materyallerden seçilmesi hazırlanan 
tasarım içinde yer almalıdır.

Çocuk bahçeleri ile bazı oyun alanları ko-
ruyucu ve düzenleyici tel kafes ve parmaklık-
ları zorunlu kılabilir. Bu uygulamalarda, tasa-
rımda, kullanış ve estetik yaklaşımları ile bir-
likte ele alınarak değerlendirilmelidir.

Mahalle parkları oyun alanları, genç ve er-
ginlere çalışma saatleri dışında rekreasyonel 
olanaklarını gece aydınlatmaları yoluyla sağ-
layabilirler. Bu yaklaşımlarla, olanaklar daha 
uzun süre ve daha fazla insan tarafından kul-
lanılmış olur. 

Mahalle parkları yerleşim durumu ve to-
poğrafik yapı nedeniyle yalnızca bir yerleşim 
birimine değil birden çok mahalleye hizmet 
götürebilir. Böyle konumlarda mahalle grubu 
ya da kümesi için düzenlenen kent parkları, 
merkezi karakterde birden çok birime hizmet 
eden yeterli kullanış üniteleri ve alanlarından 
oluşmalıdır. Bu amaçla kurulan kent parkı ala-
nı hesap ve tahsisleri, yöresel nüfus yoğunlu-
ğuna göre yapılmalıdır.

Park alanlarından yararlanma kişilerin cin-
siyet, yaş, eğitim, gelir ve sosyo kültürel yapı-
ları ile ilgilidir. Park alanlarında fonksiyonel 
ve mekansal bir organizasyon yapılması ula-
şım ve erişilebilirlik, parkın yapılacağı alanın 
doğal yapısı ile uyum, kalite, yaşanabilirlik, 
karakter, uygunluk, kontrol ve çesitlilik (mul-
tifonksiyonellik) faktörlerine bağlıdır (Aygün, 
2005).

Ulaşılabilirlik ve Erişilebilirlik

Park alanlarında ulaşılabilirlik ve erişilebi-
lirlikde	 	yürüme uzaklığı temel alınmaktadır. 
Parkların  mevkisi ve kullanıcının ziyaret sık-
lığı arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Park 
alanlarına kullanıcının yürüyerek ulaşması 
5-10-15 dakika arasında olmalıdır. Bu neden-
le park alanlarının planlaması yapılırken yü-
rüme mesafesi ve süresi dikkate alınmalıdır.

Kullanıcıya park alanı ne kadar yakınsa 
kullanım yoğunluğu da o kadar yüksek ola-
caktır. Ulaşma mesafesi artıkça park alanları-
nın saha olarak büyüklüğü ve donanım çesitli-

liği de artmalıdır. 

Kentsel yeşil alan planlamasında;

• Yerleşim alanının doğal yapısı

• Mekanın konumu

• Yeşil mekanların çekiciliği

• Yeşil alan donanımı

• Kullanıcının boş zaman aralıkları ve boş 
zamandaki alışkanlıkları belirlenmelidir (Va-
rese, Bertelli, 2001).

Erişilebilirlik; kullanıcıların park alanında 
sağlanan donatı alanlarına kolaylıkla ulaşabil-
mesidir. Park alanlarında yaşlı, özürlü birey-
lerin ve çocukların da erişiminin kolayca sağ-
lanması ve kontrolü önemlidir. Konut alanla-
rının farklı alansal büyüklükteki park alanla-
rıyla olan iliskişinin saptanması gerekmekte-
dir. Konut bölgelerinde  sürekliliği olan bir 
yaya sirkülasyonun olması güvenli yaya ak-
sı, özürlü, yaşlı bireylerin ve çocukların meka-
nı güvenli kullanımının sağlanması önemlidir 
(Çulcuoğlu ve Oğuz, 2000).

Yörenin Doğal Yapısı ile Uyum

Park alanlarının dağılımı; doğal mekanlar-
la ilgili özellikler, peyzaj strüktürü, relief, su 
yüzeyleri, akarsular, toprak, vejetasyon, kent 
iklimi, kentin görünümü ile ilişkilidir (Aygün, 
2005).

Park alanları içerisinde  topoğrafyanın gös-
terdiği karaktere bağlı olarak büyük veya kü-
çük, tam veya yarı çevrelenmis mekanlar ya-
ratıldığında birey kendini doğa ile daha ya-
kın ilişkide hisseder. Park alanının yer aldığı 
arazinin topoğrafik yapısı park alanında yer 
alacak fonksiyon alanlarının biçimlerini etki-
ler. Park alanlarında yapılacak bitkisel tasarı-
mı oluşturan farklı tür ve büyüklükteki  bitki 
materyali parkda yer alacak fonksiyon alanla-
rının tamamlayıcısı olarak güzellik duygumu-
za hitap edecek biçimde yer almalıdır. 

Alanın dik veya az eğimi, çukur, vadi ve-
ya tepelere sahip olması, park alanı içinde yer 
alan fonksiyon alanlarının daha organik dağı-
lımına neden olarak yeşil alan mekanına hare-
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ketlilik kazandırır. Park alanlarında yer alacak 
su elemanları sukunet ve serinlik yaratması-
nın yanı sıra, gün içinde değişen ışık durumu-
na göre çevresel elemanların su yüzeyine iz-
düşümünü sağlayarak peyzajın etkinligini art-
tırıcı rol oynarlar. Su ögesi hangi boyut ve bi-
çimde olursa olsun hareketli, durgun, dekora-
tif, informal, formal formlarda görsel ve duy-
gusal etkiler yaratacak özelliklerde planlama-
ya aktif olarak girmelidir. Ancak göl ve deniz 
gibi büyük su yüzeylerinin yanında öngörü-
lecek su elemanları  birbirini tamamlayıcı ele-
manlar olarak düsünülmelidir (Garvin ve Be-
rens, 1997).

Kalite

Parkların peyzaj tasarım hedeflerinin ba-
şında kaliteli bir yaşam çevresinin oluşturul-
ması gelmektedir.

 Kaliteli yaşanabilir bir çevrenin oluş turul-
masında;

• Tasarımda karsılaşılan problemlerin ta-
nımı

• Bu problemler sonucunda izlenecek tasa-
rım süreci

• Uygulama

• Uygulama sonrası; bakım-işletme süreci

• Politik ve siyasal yaklaşımlar yer almak-
tadır. (Çulcuoğlu ve Oğuz, 2000)

Kalite kriterleri kendi arasında yaşanabilir-
lik, karakter, uygunluk, erişilebilirlik, kontrol 
ve multifonksiyonelliğe göre belirlenir (Ay-
gün, 2005).

Yaşanabilirlik

Çevresel atıkların, kirleticilerin, hastalıkla-
rın kontrol altında tutularak insanlar için gü-
venilir, sağlıklı bir çevre yaşanabilir bir çevre-
dir. Yaşanabilirlik kriteri içinde park alanları-
nın engelli ve yaşlı insanlarında ihtiyaçlarının 
sağlandığı konforlu bir yaşam çevresinin oluş-
turulması da yer almaktadır. İklimsel özellik-
lere göre yapılan tasarımlar ve kullanıcıların 
konforunun sağlanması da bir yaşanabilirlik 
ilkesidir (Çulcuoğlu ve Oğuz, 2000).

Uygunluk

Park alanlarının kullanıcı tarafından so-
runsuz kullanımı ve kullanıcı memnuniyeti 
park alanlarının etkinliğini oluşturur. Kulla-
nıcı mekanı kullanırken zamanla bir sahiplen-
me duygusuna da sahip olur. Oluşan sahiplen-
me duygusu yaşam biçiminde süreklilik ve ka-
lıcılık sağlanmasına yol açar. Park alanlarının 
tasarımı yapılırken gelecekteki ihtiyaçlarında 
göz önünde bulundurulması ve esneklik payı-
nın mekanda bırakılması mekanın sürekliligi-
ni de sağlar (Çulcuoğlu ve Oğuz, 2000).

Kontrol

Park alanlarının tasarımı, uygulanması, 
parkların onarımı, bakımı, yenilenme ve yö-
netim süreçlerine katılması oldukça önemli-
dir. Proje oluşumu ve uygulama sonrası geli-
şiminde halkın etkin katılımı ile organizasyon-
larının sağlanması kişilerde sahiplenmeyi sağ-
lar ve etkin kullanımı oluşturmaktadır. Sivil 
toplum örgütleri, meslek odaları, toplu konut 
alanlarında blok, mahalle, üst yönetim birim-
lerinden oluşan örgütlenmelerle halkın katılı-
mı sağlanabilir (Aygün, 2005).

Çeşitlilik (Multifonksiyonellik)

Toplum içinde yer alan sosyal, kültü-
rel, ekonomik açıdan farklılık gösteren farklı 
grupların olması farklı mekan kullanımlarını 
oluşturmaktadır. Çeşitlilik bireylerin seçim öz-
gürlügünü ve farklı deneyimler elde etmesini 
sağlar. Ancak çesitlilik ölçüsü önemlidir. Me-
kanda karmaşanın oluşmamasına, dikkat da-
ğıtıcı, rahatsızlık verici unsurların olmaması-
na dikkat edilmelidir (Aygün, 2005).

Çocuk	Oyun	Alanları	Planlama	İlkeleri

Çocukların yaş gruplarına göre belirlenen 
oyun oynama isteklerine ve yeteneklerine ce-
vap verebilecek nitelikteki oyun elemanları ile 
donatılmış olan alanlardır. Bu alanların yer se-
çiminde; çocukların güvenli şekilde oyun oy-
namaları için motorlu taşıt trafiğinden arın-
dırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Çocuk 
oyun alanları düzenlemelerinde oyun eleman-
ları çocukların yaş gruplarına göre sınıflandı-
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rılıp ayrı alanlara yerleştirilmelidir. Her yaş 
grubundaki çocuğun ihtiyaç ve istekleri, fizik-
sel kabiliyetleri farklı olduğundan dolayı kaza 
ve sakatlıklara sebep olmamak için yas grup-
larına göre çocuk oyun alanları birbirinden ay-
rılmalıdır. Çocuk oyun alanları planlanırken 
sadece çocuklara göre değil onların ebeveyn-
leri de düşünülmelidir. Ebeveynler için otur-
ma alanları da düşünülmelidir. 

Oyun alanlarında çocuk sorumluluk duy-
gusunu geliştirir, diğer çocuklarla paylaşmayı, 
birlikte hareket etmeyi, kendi duygu ve beğe-
nilerini ifade edebilmeli, aktif ve girişimci ol-
mayı ögrenmelidir (Dil, 2004).

Oyun alanı, belli oyun araç ve gereçleri-
nin serpiştirildigi bir mekan değildir. Çocuk 
bahçesi, farklı kullanış bölümlerini, çeşitli ola-
naklara sahip oyun araçları da bir diziyi içer-
melidir. Bir plancı bu diziyi sağlayabildiğin-
de eğitim açısından bekleneni elde edebilir. 
Bu amaçla doğru seçim ve planlaması yapı-
lan ekipmanlar, bilinçli bir dağılım içinde ço-
cukların yaş gruplarına uygun olarak yerleşti-
rilmeli, çocuğun yaratıcı ve araştırıcı gücü ge-
liştirilmelidir. Bu amaçları sağlayabilmek için 
asağıda belirtilen tasarım ilkeleri dikkate alın-
malıdır.

Uygun Topoğrafik ya da Plastik Yapılı 
Mekanın Kullanılması

Çocuk oyun bahçesinde alan formunda-
ki değişimler, çocuk için hareket ve yaratıcı-
lık getirir. Yapay tepe ve çukurlar, set ve teras-
lar yaratıcı oyunlar için değişik mekanlar ola-
bilirler. Çocuklar kayma, tünelden geçme, sak-
lanma ve tırmanma gibi hareketleri serbestçe 
yapabilirler. Bu hareketler ve çeşitli olanaklar, 
bir hareket dizisi içinde degişik ve akıcı mekan 
bölmelerinde olabilir. Farklı mekanlar, degişik 
renk ve bunların tonlarıyla oyuna hareket ve 
renk katabilir.

Mekan ve Ekipmanlar Dizisinin 
Fonksiyonları Arasındaki İliskiler

Bir dizi oyun ve aktiviteye olanak sağlayan 
çocuk bahçesi ekipmanı bir diğerini engelleyi-
ci olmamalıdır. Örneğin; top oynanabilen bir 

mekan yanında kum havuzu bulunmamalı-
dır. Çocuk oyunlarının izleyicisi ve gözlemci-
si olan ebeveynler için uygun mekanlara fonk-
siyon bölümleri arasında yer verilmelidir. Ör-
neğin; büyükler için oturma yerlerinin gölge-
li, sakin köşelerde bulunması gerekmektedir.

Ölçek ve Mekan

Her çocuk bahçesi tasarımı, belirli yaş gru-
bu ve çocuk sayısına göre belli bir kapasite 
içermelidir. Yeterli alan içinde oyun ünite ve 
bölümleri arasında yaratılan bütünlük çalış-
maları, en küçük yaş grubundan başlanarak 
geliştirilmelidir.

Küçük yaş grupları için de oyunlar, belir-
li kurallar dışında ve serbest hareketler halin-
dedir. Böyle bir hareket ve oyun dizisi infor-
mal düzenlenmiş yumuşak form ve çizgile-
rin hakim olduğu mekanları zorunlu kılar. Bu 
nedenle, çocuk bahçesinin küçük yaş grupları 
için düzenlenecek bölümleri sessiz, sert ve kö-
seli özellik ve yapılar göstermeyen yumuşak 
hatlı, hareket kolaylığı getiren bir tasarım şek-
li göstermelidir (Aksoy, 2004).

Çocuklar için düsünülebilecek mekan dü-
zenleyici perdeleme elemanları ve yaratılacak 
mahremiyet ölçüsü oldukça farklı ölçekte ele 
alınmalıdır. Bu amaçla alan plastigi çalışma-
ları ve bitkilendirme araç olarak kullanılarak 
uygun, sakin ve sessiz mekanlarda hayal dün-
yası oyunlarına olanak sağlanmalıdır.

Zemin Dösemesi

Çocuk bahçelerinin yıl boyu yararlanabi-
lirliğinin sağlanabilmesi için oyun alanı yüzey 
kaplaması önemli bir konudur. Çocuk oyun 
alanları için çim, sıkıştırılmış tuğla, cüruf to-
zu ve çamurlaşmayan toprak zemin kapla-
ma malzemesi olarak kullanılabilir. Deniz ku-
mu da bu malzemeler içinde sayılabilir. Ço-
cuk oyun alanları için sert yüzey kaplamaları 
olarak kullanılabilen materyaller asfalt, beton, 
taş, tuğla, ahşap, kauçuk vb. olabilir. Bu mater-
yaller aşınmaya ve yağışlara karşı oldukça da-
yanıklı, her mevsim kullanılabilen yüzey dö-
şemelerine olanak sağlarlar. Ayrıca malzeme-
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lerin çeşitli renk, desen ve doku özel-
likleri de çocuk bahçelerine ayrı bir 
karakter ve çekicilik kazandırabilir 
(Aygün, 2005).

Bitkilendirme

Çocuk bahçeleri için yapılacak bit-
kilendirme, bölgesel iklim koşullarına 
göre özellikler taşıyabilir. Değişik amaçlar için 
yapılan bitkilendirme, yaprak özellikleri nede-
niyle kaygan ve kirletici bir kaynak olma özel-
liği gösterebilir. Diğer yönden önerilen bitki-
lendirme tohum, çiçek, diken özellikleriyle de 
çocuklar için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarma-
malıdır (Aksoy, 2004)

Çalı ve ağaçların perdeleme elemanı ve çit 
olarak kullanılması, çocuk bahçeleri için hem 
görsel hem de klimatik yönden olumlu sonuç-
lar yaratır.

EYÜP İLÇESİ’NDE SEÇİLEN PARK ÖR-
NEKLERİNİN PEYZAJ TASARIM KRİTERLE-
RİNE GÖRE İNCELENMESİ

Eyüp İlçesindeki  parklar işlevler, dolaşım, 
malzeme seçimi, donatılar, sulama, bitkisel ta-
sarım ve bakım başlıkları altında ele alınarak 
incelenmiştir.

İslevler

İlçe genelinde örnek alınan parklarda pey-
zaj tasarım ilkelerine uyulmadığı ve işlevlerin, 
parkların hizmet edecekleri yerleşme birimle-
rine göre yetersizlik gösterdiği gözlenmekte-
dir. Parklarda mevcut olan  sert zeminler de iş-
lev kazandırılmaması nedeniyle kullanım dışı 
kalmaktadır (Resim 1 ve 2). 

Son yıllarda yapılan güzel örneklere (resim 
3 ve 4) karşın eskiden yapılmış çeşitli parklar-

daki çocuk oyun alanları yaş 
gruplarına göre ayrılmamış, 
yaratıcılığı teşvik eden ve 
çocuğun bedensel gelişimi-
ni olumlu etkileyecek oyun 
elemanları kullanılmamıştır. 
Ayrıca çocuk oyun alanları 
ile çocukların ailelerine hizmet edecek oturma 
alanları ilişkilendirilmemiştir (resim 5).

Dolaşım

İncelenen  parklarda dolaşım çözümlerin-
de de hatalar olduğu gözlenmektedir. Park-
lar içindeki yaya yollarının kimisinde çok dar, 
kimisinde de çok geniş olması yolun yanla-
rındaki yeşil alanlarının tahribine yol açmak-
ta, ya da gerektiğinden çok daha geniş tasar-
lanan yollar parkta sert zemin yüzeyini arttı-
rarak doğallığı olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bazı durumlarda da ana yollara bağlanan ta-
li aksların yetersizligi sonucu, kullanıcılar yeni 
bağlantıları, bitkilendirilen alanları tahrip ede-
rek kendileri oluşturmaktadır (Resim 6).

Malzeme Seçimi

Birçok parkta malzeme seçiminde gerek-
li duyarlılık gösterilmemistir. Ayrıca eğitsel ve 
görsel kompozisyonlara uygun malzeme seçi-
mine sınırlı sayıda parkta rastlanmaktadır. Bir 
malzemeden diğerine geçiste dolaşımı yönlen-
direcek derzler oluşturmada yeterince duyarlı 
davranılmamıştır (Resim 7). 

Resim 1.(Tekke Parkı)                                          
Resim 2. (Tekke Parkı)

 Resim3. Fidan Parkı 

Resim 4. Manolya Parkı

Resim 5. Şehit Tamer Var-
dar Parkı
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Donatılar

Donatılar, oluşturulan işlev alanlarını doğ-
rudan etkileyen unsurlardır. Pek çok park-
ta gördüğümüz niteliksiz oturma elemanları, 
aydınlatma armatürleri, çöp kutuları parkın 
gerek işlevsizliğini, gerekse görsel kalitesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Çöp kutuları-
nın azlığı, aydınlatma elemanlarının ise gerek-
siz çokluğu parklarda gözlemlene olumsuz-
luklardandır. Oysa ilçede yer alan çesitli park-
larda yapımı kolay, maliyeti düşük, özgün ta-
sarımlar içeren donatılar parkın işlevselligini 
olumlu yönde etkilemektedir. Donatıların bu 
olumlu özelliklerinin yanı sıra dayanıklı mal-
zemelerden yapılmış olması da önemli bir hu-
sustur.

Sulama

Sulama parklardaki en önemli sorunlar-
dan biridir. Parkların çogu Mayıs sonundan 
itibaren yeşil görünümlerini yitirmektedir (re-
sim 8 ve 9). Bu parkların yapımı sırasında su-
lama konusuna yeterince önem verilmeme-
sinden kaynaklanmaktadır. Halen çogu par-
kın hortum, salma sulama gibi yanlış yöntem-
lerle sulanmasına karsın, son yıllarda yapılan 

parklarda otomatik veya yarı oto-
matik modern sulama sistemleri 
(pop-up, drip, springler) uygulan-

maktadır. Bu sistemlerin kul-
lanımı su tasarrufu açısından 
da önemlidir.

Bitkisel Tasarım

Parklarda bitkilendirmeye 
ilişkin sorunlar arasında da-
ğınık bir şekilde dikilmesini, 
yanlış tür seçimlerini, görsel 
ve işlevsel yeşillerin olmayışı-

nı, bitki kompozisyonları oluşturmamasını ve 
kütleli büyük yeşilliklerle çim alanlar arasın-
daki kütle boşluk dengesinin sağlanmamasını 
sıralayabiliriz. Parkların çoğunda bitkiler uy-
gun tür ve yetişme yeri özelliklerine bakılmak-
sızın dikilmiştir.

Bakım

Parkların tesis edilmesi kadar onların ko-
runması ve bakımı da çok önemlidir. Oysa ba-
kım gerek yapısal elemanlarda, gerekse bit-
kilendirmede önemli bir sorun olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Kırılan donatılar, bozulan, 
tahrip olan döşeme malzemeleri, kuruyan ve 
halk tarafından sökülerek götürülen bitkiler, 
bir iki yıllık parklarda dahi hemen göze çar-
pan olumsuzluklardır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bütün bu olumsuzluklara karsın Eyüp ilçe-
sinde peyzaj tasarım ilkelerine göre yapılmış 
parklar mevcut olup yen parkların yapımına 
hızla devam edilmektedir.

 Eyüp ilçesinde yeni yapılan ve yapılacak 
park alanları ile hızla atan nüfus ve konut yo-
ğunluğu arasındaki ilişkide incelenmesi gere-
ken bir konudur.

Yeni yapılacak park alanlarında  
yer seçiminde konut ve okul arasın-
daki alanlar tercih edilmelidir. Park 
alanları aynı zamanda okul çağındaki 
çocuklara çevre eğitimi verecek şekil-
de düzenlenmelidir. Park alanının yü-
rüme mesafesinde olması; uzak me-
safede ise toplu taşıma ve özel araç-
la ulaşılabilirliğinin olması kullanım 

Resim 7. Hz. Halit Parkı

Resim 8. Şehit Adil Hışt Parkı                             
Resim 9. Şehit Adil Hışt Parkı

Resim 6. Piyer Loti Parkı
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açısından oldukça önemlidir. İlköğretim ve 
mahalle ünitesi düzeyinde park alanlarına ya-
ya olarak ulaşabilmeli, park alanları kolay ula-
şılan merkezi noktalarda yer almalıdır. Kulla-
nıcı yürüme mesafesindeki parkları daha çok 
tercih etmektedir. Park alanlarına  ulaşım me-
safesi 15 dakika veya daha az olduğunda park 
alanları  daha etkin ve yoğun olarak kullanıl-
maktadır (Aygün, 2005).. 

Parka ulaşımın yaşlı ve çocuklar için gü-
venli olması gerekmektedir. Çok yoğun araç 
trafiğinin olduğu yollardan ulaşım yaşlılar ve 
çocuklar için tehlike unsuru oluşturmaktadır. 
Bu gibi durumlarda trafik lambaları, yaya ge-
çitleri, üst geçitler düşünülmelidir.

Parkın içindeki fonksiyonların kullanımı 
açısından fonksiyonlar arasındaki yol bağlan-
tıları oldukça önemlidir. Yolların acil durum-
lar halinde kullanılabilmesi için servis araçla-
rının gireceği sekilde yeterli genişlikte olma-
sı gerekmektedir. Park alanları içindeki yollar 
ana aks ve tali yollar olarak derecelendirilme-
lidir.

Kullanıcı özelliklerine bağlı olarak park 
alanında fonksiyonlar belirlenmelidir. Park 
alanına getirilecek olan fonksiyonlar; mevsim-
sel ve gün içindeki kullanımlarına göre çeşit-
lilik göstermelidirler. Ayrıca alan birden fazla 
kullanıma ve zaman içinde meydana gelecek 
değişimlere olanak verebilmelidir. Kullanıcıla-
rın boş zamanı ve boş zaman eğilimleri; kulla-
nım süresi ve sıklığı yesil alan planlamasında 
önemlidir. Günlük ve hafta sonu kullanımına 
bağlı farklı tasarımlar geliştirilmelidir. 

Alanda kullanılan donatılar park alanının 
tasarımına ve kullanımına uygun olarak seçil-
melidir.

Alandaki donatılar yeterli sayıda ve ba-
kımlı olmalıdır. Donatıların bakımı, mikta-
rı parkın kalitesini ve kullanımını etkilemek-
tedir. Donatıların bakımlarının yapılması, kı-
rılan, hasarlı donatıların ise değistirilmesi ge-
rekmektedir. 

Mekan, donatılar ve bitkiler bir bütün ola-
rak ele alınmalıdır. Döşeme malzemesi kulla-
nım tipine, kullanıcı yoğunluğuna ve iklim ko-

şullarına göre seçilmelidir. Çocuk oyun alanla-
rında kullanılacak olan oyun aletleri; salıncak-
lar, kaydıraklar, oyun evleri, merdivenler ve 
diğer kompleks oyun ve spor ekipmanların-
dan meydana gelmektedir. Çocuk oyun ekip-
manlarında; sağlamlık, uyum, ergonomi, ta-
mir edilebilirlik, sağlığa zararlı olmayan ham-
maddelerin kullanımı, yedek parçaların bu-
lunabilmesi önemlidir. Oyun ekipmanlarında 
tasarım çesitliliğinin olması çocukların beceri-
lerini, hayal güçlerini, yaratıcılıklarını geliştir-
mek açısından önemlidir. Oyun ekipmanları-
nın birbiriyle uyumlu olması ve tamamlayıcı 
olması gerekmektedir. Yaş gruplarına uygun 
oyun ekipmanları ve çocuk oyun alanlarının 
ayrılması gereklidir. Özürlü çocuklara tasa-
rımda yer verilmesi ve buna yönelik tasarım-
lar geliştirilmelidir. Tasarımda çocukların eği-
timine yer verilmelidir.

Yeni parklar yapılırken halkın katılımı da 
unutulmamalıdır. Kullanıcı mekanı sahiple-
nirse alana zarar vermekten kaçınacak ve onu 
koruyacaktır. Kullanıcıların bakım esnasında 
katılımı sağlanıp sahiplenme duyguları pekis-
tirilmelidir. 
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İznik’te doğdu, İlk ve orta öğrenimini İznik’te, lise öğrenimini İstanbul’da 
tamamladı. 1979 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın 

Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri’nde 

“Mehter Musikisi ve Bugünkü Durumu” konulu yüksek lisans tezini 1992 
yılında verdi. 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü İletişim Bilimleri’nde doktora programına dahil oldu. “Bir İletişim 
Aracı Olarak Müzik ve Müzikle Terapi Yöntemleri” konulu tezi ile 1998 

yılı’nda doktor unvanını aldı.
Halen, İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarında Müzik Tarihi, 

Askeri Müzik ve Müzik Terapi Yöntemleri dersleri vermektedir. Aynca 
Müzikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildirileri ile katılmış olup, 
makaleleri hakemli dergilerde yayınlanmıştır. 
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Türk Askeri Mehter Müziğinin 
Tarihi İçindeki Gelişimi

Türk askeri, siyasi ve toplumsal hayatta ol-
dukça önemli bir kültürel unsur olan mehteri 
kavramak için, defalarca birbirine benzer ma-
kale ve kitaplar yazılarak incelenmiştir. Dola-
yısıyla da, yeni bulgular ve yeni yorumlar ile 
konuya katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bazen 
de kimi yazılanlar ile Türk tarihindeki hizmet 
ettiği amaçtan uzaklaştırılmış ve konu siyasi-
leştirilmiştir. 

Bilindiği gibi, Türklerin Dünya tarihindeki 
önemli özelliklerinden biri de, askerî bir millet 
olarak tanınmış olmalarıdır. Geniş Asya top-
raklarında ve Avrupa ovalarında askerî üstün-
lüklerini kanıtlamış olan Türkler, askerlik sta-
tülerini müzik ile desteklemişlerdir. Askerlik-
te müziğin kullanımı da askerî müziğin gelişi-
mini sağlamıştır. 

Yaşadığı bütün coğrafyalarda kültürünü 
çevresine yaymış ve geleneklerini hep canlı 
ve gelişmeye açık tutmuş olan Türklerin aske-
ri müzik geleneği’nde tuğ, bayrak ve davul’un 
önemli bir özelliği ve kutsalıyeti bulunmakta-
dır. Davul, güneşi simgelediği için kutsal sa-
yılır ve davul verilen hükümdarın da kutsan-
dığına inanılırdı. Tuğ ise, bağımsızlık sembo-
lü olmaktan başka devlet içindeki hiyerarşide 
bir ayrım vasıtası ve mevki – makam sembolü 
olarak kullanılmıştı. İslamiyet öncesi Orta As-
ya Türk Devletlerinde Kurultay’ın açılış ve ka-
panışında, Hakan’ın Kurultay’a gelişinde da-
vulların çalınıp, tuğların dikildiği birçok kay-
naklarda anlatılmaktadır. Ayrıca eski Türkler-
de savaştan ve büyük törenlerden önce, ilk ola-
rak “hanlık otağı” kurulur ve ondan sonra tuğ-
lar dikilip, davullar vurulurdu. Bunun için es-
ki Türkler de, “tuğ vuruldu” deyimini “han-
lık davullarının vurulduğu” anlamında kulla-
nılmıştır.

Türkler kurdukları İslâm devletlerinde bu 
eski geleneği yaşattılar. Askeri müzik takımla-
rı, Abbasîlerde, Harzemşahlılarda, Büyük Sel-
çuklu İmparatorluğu’nda, Anadolu Selçuklu-
larında, İlhanlılarda, Memlûklerde ve Anado-

lu Beyliklerinde görülmektedir1.

Tarihi kayıtlardan askerî müziğin, önceki 
Türk Devletlerine göre, Selçuklu Devleti’nde 
daha da gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. “İb-
ni Haldun, Türk Devletlerinde ordunun önün-
de büyük sancak ve tuğ taşıyan bir çavuş ve 
birçok bayraklar bulunduğunu, tabl (davul) 
ve kusun (kös) Türkler tarafından kullanıldı-
ğını belirtir2.

Selçuklu sultanlarının nevbethane teşkila-
tı hakkında İbni Batuta şu bilgileri verir: “Sul-
tanın atlarına binmiş güzel elbiseli saz takımı 
yüz kişiden oluşmuştur. Saz takımının önün-
de boyunlarına davul asılı on süvari ile elle-
rinde gayta (surna - zurna) olan beş süvari bu-
lunur. Süvariler bu davul ve gaytaları çalarak 
durunca, saz takımından on kişi şarkı söyle-
meye başlar. Seferde sultanın sağ ve solunda 
elli büyük emir (komutan), arkalarında alem-
darlar (sancaktar), davul ve boru çalanlar ve 
onları da sultanın köleleri derecelerine göre ta-
kip eder. Her emrin sancağı, davulu, borusu 
bulunur3.

Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman 
Bey, henüz bağımsızlığını almadan önce Ba-
tı Anadolu’da bir uc Bey’i iken eski Türk gele-
neklerine uyarak davul ve kös çaldırırdı. Da-
ha sonra Selçuklu Sultanı II.Gıyaseddin Me-
sud, Osman Bey’in kendisine göstermiş oldu-
ğu bağımlılıktan ve savaşlardaki başarısından 
dolayı, 1289 da bağımsızlık fermanı ile birlikte 
tuğ, sancak, tabıl (davul), nakkare, boru, kılıç, 
gümüş eğer takımı olan armağanlar gönderdi. 

Osmanlı mehter örgütü I.Murad zamanın-
da (1360-1389) Yeniçeri birliklerinin kurulma-
sıyla gelişmiştir. Bu musiki takımı yeniçerilere 
yardımcı nitelikte bir askeri kurum haline gel-
miş, Osmanlı sultanlarının soyuyla özleşmiş-
tir. Mehter sefer zamanında yürüyüşe geçerek 
savaş alanında çalar ve düşman şehirlerine yö-
neltilen saldırılara katılırdı. Mehter musikici-
leri devşirme düzenine göre hizmete alınırlar, 
yeniçeriler gibi Kapıkulu Ocağı’na bağlanır-
lardı. Mehter takımları aslında yeniçeri kıtala-
rının bir parçasıydı, ama bu takımların hepsi 
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belli bir askeri birliğin ayrılmaz bir parçası de-
ğildi. Mehter takımlarının görevi artıp geniş-
ledikçe, mehter bütünüyle Yeniçeri Ocağı’na 
bağlı olmaktan çıkmıştır. Her ordu birliği ya 
bindirilmiş ya da yaya mehter takımı kurmuş-
tur. Her ordunun, her karargâhın, vezirlerin 
olduğu gibi her şehrin ya da küçük yerleşim 
alanlarının kat sayıları değişen örgütlü meh-
ter takımı vardı4. 

XVI. yüzyıldan itibaren düzenlenen ka-
nunnameler ile mehter; yalnız hükümdarın 
kapısında nevbet vuran bir kuruluş halinden 
çıkarılarak, idarî ve askerî devlet teşkilatında 
görev alan sadrazam, vezir ve eşit rütbeler ile 
askeri rütbelerine göre beylerbeyleri ile san-
cak beylerine de farklı katlarda sınırlı mehter 
kurma izni verilmiştir. Bütün mehterler pa-
dişah mehteri olan Mehterân-ı Tabl-ı Alem-i 
Hâssa’ya bağlıydı. Padişah mehteri dokuz, ba-
zen de oniki katlı olabiliyordu. 

Resmi mehterlerin dışında, sivil olan çar-
şı esnafından kurulmuş olan mehterlerde var-
dı. Bunlar, düğünlerde, derneklerde mehter 
sazları çalarak halkı eğlendirirlerdi. Onlara 
mehter sıfatını verdiren, mehter sazlarını çal-
mak yanında resmî mehterlerdeki mehterba-
şıya bağlı olarak harp zamanlarında orduya 

katılıp mehter takımı-
nın kadrosuna girme-
leriydi. Sulh zamanın-
da ise, resmî mehter-
lerin konser verdikle-
ri yerlerin dışında ka-
lan nevbet yerlerinde 
yatsıdan sonra ve sa-
bahleyin üç fasıl kon-
ser verirlerdi.

Sultan II. 
Mahmud devri 
(1808-1839), Osman-
lı İmparatorluğu’nda 
Batılı anlamdaki köklü 
ıslahatları gerçekleşti-
rirken ne yazık ki aynı 
zamanda köklü bir ge-

leneğin ve kuruluşun zayıflamasına ve hatta 
ortadan kalkmasına neden olmuştur. 1826’da 
Yeniçeri Ocağı yok edilince, Yeniçeriliği hatır-
latan ve yansıtan her şeye karşı saldırı döne-
mi başlatılmıştır. Dinsel yönden dokunulmaz-
lığı bulunan mezarlara ve mezar taşlarına bi-
le yeniçerilere ait oldukları gerekçesiyle saldı-
rılmış ve Yeniçeri Mehterlerinin mezarları ve 
mezar kitabeleri yok edilmiştir. Dolayısıyla II. 
Mahmud, ordunun sembolü olan mehterha-
neyi de eski düzenin bir parçası sayarak ka-
patmıştır. Vak’a-i Hayriye diye anılan ıslahat 
hareketlerinde eski kurumların varlığına son 
verilerek yeni kurumların oluşturması sağlan-
mıştır.5 Mehter yerine Batı’dakine benzer ban-
do kurulması çalışmaları başlamış ve İtalyan 
olan Giuseppe Donizetti tarafından 1831’de 
Muzıka-i Hümayun’u kurulmuştur6. Dolayı-
sıyla da Avrupa benzeri bando müziği gelene-
ği günümüze kadar gelişme göstererek devam 
etmiştir. Ancak mehter müziği tamamen unu-
tulmamıştır.

Yazar Celâl Esat Erseven 1911’de mehter-
haneyi tekrar hayata kazandırma girişimleri 
ile mehter müziği konseri düzenlemiştir. 1914 
yılında Askeri Müze Müdürü Ahmet Muhtar 
Paşa tarafından mehter yeniden kurulmuştur. 
1935 yılında Milli Müdafa Vekili Zekâi Apay-
dın mehter takımının aslına uygun olmadığı 
gerekçesi ile kapatmıştır. 1952 yılında zamanın 
Genelkurmay Başkanı olan Nuri Yamut’un, 
Londra seyahatlerinde İskoç Gayda takımları-
nı görmeleri tarihi mehteri hatırlamalarına ve-
sile olmuştur. Ciddi tarihi araştırmalar ve mü-
zik çalışmaları sonunda mehter takımı 1953 
yılında altı katlı olarak kurulmuş ve 29 Mayıs 
1953 yılında, İstanbul’un fethinin 500.yıldönü-
münde düzenlenen kutlama törenine katılma-
sı sağlanmıştır. Zamanla 7-8 katlı hale getirilen 
mehteran bölüğü, Askeri Müze Müdürü Al-
bay Sabahattin Doras’ın 24 Haziran 1968 tari-
hinde Genel Kurmay Başkanlığı’na yapmış ol-
duğu gerekçeli teklifiyle, 10 Temmuz 1968 ta-
rihinde onaylanarak 9 katlı olarak aslına uy-
gun kurulmuştur.

Mehteran-ı Eyüpsultan 
ABD’de Newyork sokakların-
da (2009)
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Osmanlı’dan  Günümüze 
Eyüp’de  Mehter 

İstanbul’un 1453’te fethi ile ilk Müslüman 
Türk yerleşim birimi olan Eyüpsultan’da kös 
sesleri duyulmaya başlanmıştı. Ayrıca Eyüp 
Sultan’ın kabrinin de burada bulunması, bu bel-
denin kutsaliyetini önemli ölçüde arttırmıştır. 

Osmanlı ordusu sefere çıkmadan önce mu-
hakkak Eyüp Sultan Türbesi’ne uğrardı. Ayrı-
ca Osmanlı padişahları tahta çıktıklarında, ik-
tidarın sembolü olan kılıç kuşanma törenle-
ri de bu kutsal mekânda yapılırdı. Dolayısıyla 
bu törenlerde mehter müziği ile manevi güçler 
daha da yüceltilmekteydi. 

Osmanlı dönemi’nde çeşitli törenlerde yer 
alan mehteran, müziği ile her zaman halkı bir-
lik, beraberlik ve dayanışmaya hazırlamış, or-
tak istek ve dileklere yönlendirmiş kutlu bir 
sanat dalı olarak benimsenmiştir.

Mehterlerin bayram törenlerinde, iki bay-
ram arasındaki donanma şenliklerinde, sul-
tanların tahta çıkışlarında, vezirler ile elçilerin 
atanmasında, elçilerin karşılanmasında, bir sa-
vaştan zafer haberi gelmesinde, bir şehzade-
nin doğması gibi hallerde, nevbet vurması bir 
gelenek halini almıştı. Ayrıca mehterler, bü-
tün bu yönleriyle sadece bir askeri müzik ta-
kımı değil aynı zamanda da eğlence müziğine 
yönelik eserleri de çalan bir açık hava müziği 
topluluğuydu7.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, XVII. 
Yüzyılın ortasında Mehter-hane ve Mehter 
musikisi hakkında önemli bilgiler vermekte-
dir. Bu eserde Mehterân-ı Tabl-ı Alem-i Hâssa 
dışındaki çarşı esnafından kurulmuş olan 
mehterler ile ilgili etraflıca bilgi vardır. Esnaf 
mehterlerinin devletten aldıkları belli bir üc-
retleri yoktu. Teşkilat olarak Mehterân-ı Tabl-ı 
Alem-i Hâssa Mehterbaşısı’na bağlı idiler. Do-
layısıyla da esnaf mehterlerinin bu mesleği ya-
pabileceklerine dair mehter başlarına, padi-
şahın mehteri olan Mehterân-ı Tabl-ı Alem-i 
Hâssa Mehterbaşısı tarafından belge verilir-
di. Esnaf mehterleri, geçimlerini düğünler-

de ve kimi eğlence yerlerinde davul-zurna ve 
nakkare gibi çalgılar çalarak sağlarlardı. Tıp-
kı haliçte yapılan 1720 şenliklerinde muhte-
melen Eyüp Mehterinin çaldığı gibi. Savaş dö-
nemlerinde de orduya katılan esnaf mehterle-
ri, Mehterân-ı Tabl-ı Alem gibi istihdam olu-
nup, askeri teşvik için kahramanlık marşları 
söyler ve çalarlardı. 

 Esnaf mehteri ile ilgili bilgileri en güzel 
Bursa Şeriyye Sicillerinde bulabiliyoruz. Ana-
dolu ve Rumeli’deki şehirlerde de bir meh-
terbaşı bulunuyor ve bu görevini Mehterân-ı 
Tabl-ı Alem-i Hâssa Mehterbaşısı’ndan alıyor-
du ve idari yönden buna bağlıydı. Kös hamali-
yesi adı altında bir meblağı da İstanbul’a gön-
dermek mecburiyetindeydi. Bu mehterbaşı-
nın emrinde mehter gediğine sahip müzisyen 
esnaf bulunuyor ve bunun izni ile düğünler-
de çalıp para kazanabiliyorlardı. Mehter gedi-
ğine sahip olmadan çalanlar ise şikâyet konu-
suydu8.

İstanbul’daki Mehter-hane-ı Hümayun’da 
300 kadar maaş alan sanatkâr vardı. Bu 
sanatkârların oluşturduğu mehter takımla-
rı günde 3 nevbet vururlar, yani 3 konser ve-
rerek halka Türk askeri musikisi dinletirler-
di. Bu Fatih Kanunnamesine göre yasalaşmış-
tı. Yedikule’nin de bir kale olması nedeniy-
le burada da 40 kişilik bir mehter takımı var-
dı. Ayrıca bu mehter sanatkârlarından başka, 
İstanbul’da 1000 mehter sanatkârı daha vardı. 

Mehteran-ı Eyüpsultan kon-
serlerde....
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Bunların takımları Eyüp, Kasımpaşa’da (Türk 
deniz kuvvetlerinin merkezi olan kaptan-ı 
deryalık), Galata’da, Tophane’de, Rumeli 
Hisarı’nda, Kavak Yeni Hisarı’nda, Beykoz’da, 
Anadolu Hisarı’nda, Üsküdar’da ve Kız 
Kulesi’ndeydi. Buralarda seher ve akşam va-
kitlerinde bu mehter takımları da, günde iki 
nevbet vururlardı (yani konser verirlerdi). Ay-
rıca tüm sancaklarda ve serhat boylarında da 
nevbet çalınması kanundu.

İstanbul’daki müzisyen esnafın çoğunluğu 
Ledros Köyü’nde, Terkoz ve Balat’ta oturur-
lardı. Osmanlı Devleti’nde devlet, bir hizmet 
götürdüğünde bunun karşılığında vergi alırdı. 
Aynı şekilde vatandaştan da bir hizmet aldı-
ğında onları vergiden muaf tutardı. Yukarıda 
bahsettiğimiz gibi müzisyen esnafının da yap-
tıkları nevbet vurma vazifesinden dolayı, ver-
giden muaf tutulmuş olması gerekir9. 

Evliya Çelebi bu musikicilerin “gayet mu-
azzez kimseler olup ağır ulufe aldıklarını” be-
lirtmiştir. Ayrıca mehter esnafının geçit ala-
yında, mimar esnafının önünde yer alma-
sını sağlamak üzere açılan davada söz alan 
mehterbaşı, “bizim hizmetimiz padişahımı-
za her an lazımdır, cenk yerinde, cenk davu-

luna ve Hakaanî kûslara 
tokmaklar vurmaya baş-
layarak, İslam askeri-
ni cenge kaldırmaya se-
bep oluruz. Nerede pey-
gamberimizin sancağı ol-
sa, orada Âl-i Osman da-
vulu da bulunması gere-
kir” diyerek sultana ken-
di işlevlerini hatırlattığı-
nı, sonunda da davanın 
kazanıldığını anlatır. Bu 
sözlerden, çarşı esnafın-
dan oluşan mehterlerin 
de Padişah mehterhanesi 
olan “Mehterân-ı Tabl’u 
Alem-i Hâssa kadar itiba-
rının olduğu anlaşılmak-
tadır.

Eyüp mehteri de diğer mehterler gibi, sefer 
ve savaş anlarında Türk kahramanlığını övücü 
eserler icra ederek, askerleri yüreklendirmiş 
ve savaşma arzusunu yükseltmiş olduğu söy-
lenebilir. Bilindiği gibi mehter müziği, savaş-
ta ordunun düzeni, hareketi ve disiplini bakı-
mından çok önemliydi. Ordunun savaşa çıkış-
larında ve savaş esnasında icra ettiği canlı ve 
dinamik havalar, düşmanın sinir sistemini ol-
dukça tahrip etmekteydi. Mehter müziği, as-
kerlik tabyalarının vazgeçilmez bir unsuru ve 
sembolü olarak, Türk zaferlerinin coşkusu ve 
sevinci olmuştur. Dolayısıyla da, kazanılan za-
ferlerde mehterin önemi yadsınamaz. Savaş-
larda çalınan Mehter havaları ile okunan meh-
ter duaları ve Gülbanklar askerlerimizin ma-
nevi duygularını oldukça yüceltmiştir. Kahra-
manlık marşları söyleyen yiğitler, kahraman-
laşmıştır.  Çünkü onlar, ölürse şehit kalırsa ga-
zi olacağını biliyordu. Türklere mahsus olan 
Mehter Müziği bilhassa Kosava, Niğbolu, İs-
tanbul muhasarası, Merc-i Dabık ve Çaldıran 
savaşlarında büyük rol oynamıştır.

Minyatürler, tarihi anlayabileceğimiz 
ve görebileceğimiz en önemli verilerdir. 
Surnâme-i Vehbi’de yer alan bazı minyatürler-
de, Haliçte 1720 de yapılan şenliklerde çeşitli 
etkinlikler resmedilmiş ve mehter toplulukla-
rına yer verilmiştir. 

Levni’nin 1720 şenliklerini tasvir eden re-
simlerden biri gece Haliç’te sal üzerinde yapı-
lan fişenk gösterileridir (Resim 1). 

Gece yapılan gösteride sal, selvi ağaçları, 
altı köşeli mühr-i Süleymanlar ve kandiller-
le süslenmiştir. Salın üstünde, birbirine para-
lel üç sıra halinde sıralanmış bir esnaf mehter 
takımı görülmektedir. Takımdaki ilk sırada üç 
zilzen ve beş zurnazen bulunur. Bu sıranın ar-
kasında altı davulcu yer alır. Batı etkisi görü-
len davulların kasnaklarının çıplak olduğu ve 
kırmızı bir çuha ile sarılı olmadığı görülmekte-
dir. Evliya Çelebi, Selçuklu Sultanı tarafından 
Osman Gazi’ye verilen ilk davul ile ilgili bir 
gelenekten söz eder. Evliyâ’nın anlattığına gö-
re, davul kırmızı örtüyle sarılı idi. Bu tabl-ı ke-

Resim 1. Surnâme-i Veh-
bi, TSMK, A.3593 “Gece 
Haliç’te sal üzerinde yapılan 
fişenk gösterisi” (y.125b).
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bir Osman Gazi’nin (1326-1359) oğlu Orhan’ın 
Bursa’daki mezarı üzerinde asılı durmaktaydı. 
Davulcuların arkasındaki sırada beş kişiden 
oluşan boruzen bölüğü yer almaktadır. Yana-
şık olarak sıralanmış olan figürler, fişenk pat-
latan figürlere doğru dönmüşlerdir10.  

Ayni yazmada bulunan bir başka minyatür 
de yine gece eğlencelerde sal üzerinde bir kale 
maketinin yanışını tasvir eder (y.113a). Göste-
riye yine Eyüp esnaf mehter takımının eşlik et-
miş olduğu anlaşılmaktadır (Resim 2). 

Kenarları korkulukla çevrilmiş dikdörtgen 
şeklindeki salın üzerinde,  alevler içinde ya-
nan bir kale ve bu kaleyi meşalelerle tutuştu-
ran iki figür görülmektedir. Ayrıca sal küçük 
servi maketleri ve kandillerle süslenmiştir. İki 
sıra halinde sıralanmış ondört kişiden oluşan 
esnaf mehteri de gösteriye eşlik etmektedir.11 
Haliç de yapılan şenliklerde, orta oyunu gös-
terileri gibi daha pek çok etkinlikte, esnaf meh-
teri yer almıştır. 

Osmanlı döneminde varlığını sürdürmüş 
olan Eyüp mehterini tekrar canlandırılma ve 
bu geleneğin yaşatılması çalışmaları, 1997’de 
eski Eyüp Belediye Başkanı Ahmet Genç’in 
himayeleriyle gerçekleşmiştir. Ayrıca Eyüp 
Mehterini kurma çabaları içinde Osman Sak, 
İrfan Çalışkan, Kâmil Tülü ve birçok gönül-
lü çalışmalarıyla katkı sağlamıştır. Mehterân-ı 
Eyüp Sultan ilk konserini 11 Temmez 1997 yı-
lında Eyüp Camii meydanında vermiştir. 

Osmanlının güç ve ihtişamını temsil et-
mesi açısından mehter önem arz etmektedir. 
Tıpkı mehterin ulu, en büyük anlamını taşı-
ması gibi. İşte uzun yıllar sonra tekrar kuru-
lan Mehterân-ı Eyüp Sultan, bu kültürün sem-
bolik olarak yaşatılması için önemlidir. Ayrıca 
Mehterân-ı Eyüp Sultan, Eyüp semtinin tarihi 
dokusu ile ne kadar özleşmektedir. Başta Hz. 
Muhammed’in sancağını taşımış olan Eyüp 
Sultan Hazretlerinin ve diğer önemli şahsiyet-
lerin kabirlerinin burada bulunması, bu sem-
tin kutsaliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. 
Bundandır ki Eyüp, gerek İslâm âleminin ge-
rekse yabancıların ziyaret ettikleri önemli bir 

mekân olma özelliğini 
gösterir.  

Diğer mehter bando-
ları gibi Eyüp Mehteri de, 
gerek müziği ve gerekse 
giysileri ile Türk toplumu-
nun ve ülkemizi ziyaret 
eden turistlerin büyük bir 
ilgi odağı olup, beğenisini 
kazanmaktadır. 

Günümüzde mehter 
sadece askerî müziği ifade 
edip, askerî müzik ile eş-
değer olmuş ve tarihî mü-
zik denilince mehter an-
laşılmıştır. Dolayısıyla da 
mehter müziği, Türklerin 
Halk inanışlarında, dini 
düşüncelerinde, gelenek 
ve göreneklerinde daima 
gündemde kalmıştır. Bugün Eyüp Mehteri de, 
vermiş olduğu konserlerle eski günlerin ihti-
şamını en iyi şekilde hatırlatmakta ve milleti-
mizin moral seviyesini en yüksek seviyede tu-
tarak, ulusal birlik ve beraberlik ruhunu oluş-
turmaktadır.
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Eyüb Belediyesinin tertiblediği bu sem-
pozyum, “Şehir ve Kutsallık” hakkında ol-
duğu için bendenizden aynı başlık altında bir 
tebliğ hazırlamam istendi. “Mübârek Şehir” 
mevzu‘u üzerinde durmak bu sebeble orta-
ya çıktı. Eyüb’deki mübârek zâtın, Eyyûbe’l-
Ensârî Hazretleri’nin bulunduğu bir şehirde 
isâbetli olan da budur.

Kutlu, kutsal, kutsallık gibi kelime-
ler Türkçe’de yeni kullanılmaya başlanmış-
tır. Dün mübârek dediğimize şimdi kut-
lu diyoruz. Mukaddes ve kudsî demek için 
“kutsal”ı kullanıyoruz. Dil âlimlerimize göre 
“kutsal”, “kutsallaşmak” ve “kutsallık” gibi 
kelimeler “şekil veyâ ma‘nâ bakımından yan-
lış oldukları halde, fazla yayılmış ve dolayı-
sıyle yerleşmiş olan ‘galat-ı meşhûr’” sayılan 
kelimelerdir1.

Mübârek, hayrı çok demektir2. “Bereket” 
kökündendir. Şu ma‘nâlara gelir: 1) Bereketli, 
feyizli, ve bolluğu olan: Nil nehri mübârektir, 
koyun mübârek bir hayvândır, bu sene 
mübârek bir senedir, gibi. 2) Azîz, hürmet-
li, mes‘ûd, şâyân-ı hürmet, takdîs etme, 
mu‘azzez ve mukaddes tutmak: Eyyâm-ı 
mübâreke, mübârek bir zât, mübârek ellerini 
kaldırıp du‘â etmek, bu ma‘nâdadır. 3) Uğur-
lu, hayırlı, mes‘ûd, müteyemmin, kuvvetli, 
demektir3.

Mukaddes ve mubârek kelimelerinin 
ilk geçtiği yer Kur’ân-ı Kerîm’dir. Cenâb-ı 
Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in vahiy edilmeye baş-
landığı zamâna işâret ederek: “el-    Hak Biz 
onu  mübârek bir gecede indirdik”:إّناانزتناه فى 
مباركةة  :buyurmakta; Hazret-i Mûsâ’ya 4” ليلة 
“Sen mukaddes vâdîde, ‘Tuvâ’ dasın”: إّنك 
.diye nidâ etmektedir 5 بالوادالمّقّدس طوى

Peygamber  sallâllâhu ‘aleyhi ve selem Efen-
dimiz de Vedâ Hutbesi’nde: “Ey Nâs! Bu 
günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu 
aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şeh-
riniz Mekke nasıl mübârek bir şehir ise, 
canlarınız, mallarınız, ırzlarınız da öyle mu-
kaddestir, her türlü ta‘arruzdan masûndur” 
buyurmuştur6. Bu mübârek sözler, İslâm şe-

hirlerini dâimâ mübârek ve mukaddes iklim-
ler içinde bulundurmuştur.

Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Mü-
nevvere ve Kuds-i Şerîf, İslâm’ın üç bü-
yük mübârek ve mukaddes şehridir . Son-
ra bunlara, İstanbul’un da dâhil edilme-
si Hazret-i Peygamber sallâhu ‘aleyhi ve se-
lem Efendimiz’in şu hadîs-i şerîfi ile müjde-
lenmiştir: “Kostantıniyye elbette feth edile-
cektir. Onu fetheden emîr ne güzel emîrdir 
ve bu ordu ne güzel ordudur”:لتفتحّن القسطنطنّية  
.7”ولنعم األميراميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش   

İstanbul’a kudsiyet kazandıran bu fet-
hi kazanma şerefine Fâtih Sultan Meh-
med ve şanlı ordusu nâil oldu. Sonra, “Bel-
deniz bir Belde-i Tayyibe. Gâyet hoş bir 
belde. Rabbiniz , mağfirati çok bir Rab. 
Onun için şükrünüzü bilin de, iyi hizmet 
edin” meâlindeki: غفور ربٌّ  و  طّيبة   âyet-i 8  بلدة 
kerîmesinin lâfzı, “ittifâkât-ı bedî‘a” hâlinde, 
ebced hesâbı ile (857) olarak İstanbul’un fet-
hine târih düşmüştür. Horasanlı ‘âlim ve şâ‘ir 
Molla Câmi‘9  merhûmun bir hediyesi olmak 
üzere ma‘rûftur10.

Tekrâr başa dönersek, kutsallık, kudsî, 
mübârek, mukaddes gibi kelimeleri 
vuzûha kavuşturmalıyız:“Kutsallık”ın aslı 
“Kutsal”dır. “Kutsal” da, Kudsî kelimesi-
nin nisbet “yâ”sını kaldırıp onu “al” lı ekler-
le telâffuz etme şeklidir.

Kudsî’nin ma‘nâsı: mukaddes, mu‘azzez; 
Cenâb-ı Hakk’a ve melâ’ikeye ve ‘âlem-i 
lâhûta mensûb ve müte‘allık demektir11.

Mukaddes ise, takdîs olunmuş, pâk olan, 
ayıblar ve noksanlıklardan uzak, nevâkısdan 
müberrâ ve mübârek olan demektir. Beyt-i 
Makdis, Emânât-ı Mukaddese, Emâkin-i 
Mukaddese, gibi. Beyt-i Makdis, Kudüs-i 
Şerîf’deki, kadîm peygamberler ma‘bedi 
olan Mescid-i Aksâ’dır12.

Mukaddes Emânetler [Emânât-ı Mu-
kaddese]: Yakın bir zamana kadar Dâru’l-
Hılâfeti’l-‘Aliyye diye anılmış olan 
İstanbul’da, Topkapı Sarayı’nda Hırka-i 
Sa‘âdet Dâiresi’nde hâlen muhâfaza edil-
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mekte olan Mukaddes Emânetler’dir. Bun-
lar: evvelki Peygamberlere, Peygamberimiz 
Hazret-i Muhammed sllallâhü ‘aleyhi ve 
sellem’e ve Ashâb-ı Kirâm’ına ‘âid olan Mu-
kaddes Emânetler’dir. Ekseriyeti, Rasûl-i Ek-
rem sallallâhu ‘aleyhi ve selem Efendimiz’e 
‘âiddir ki aralarında: Hırka-i Sa‘âdet, Kasîde-i 
Bürde, Livâ-i Sa‘âdet (Sancak-ı Şerîf), Mühr-i 
Sa‘âdet, Sakal-ı Şerîfler, Dendân-ı Sa‘âdet, 
Na‘leyn-i Sa‘âdet, ‘Asâ-i Nebevî, Kabir Top-
rağı, Gubâr-ı Şerîf, Seyf-i Nebevî, Kabr-i 
Sa‘âdet Örtüleri; el-Ahsâ vâlîsi el-Münzîr b. 
Savâ ile Kıpt kavminin re’îsi Mukavkıs dâhil, 
Müseylimetü’l-Kezzâb’a ve Hâris b.Ebî Şemîr 
el-Gassânî’ye gönderilen İslâm’a da‘vet Mek-
tubları vardır. Ayrıca, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk 
metinlerinden olan Hz.’Osman (radiyallâhu 
‘anh) nüshası, Sahâbe-i Kirâm’ın kılıcları ile 
husûsî eşyâları da bulunmaktadır13.

Mukaddes Mekânlar

[Emâkin-i Mukaddese]:

Mekke-i Mükerreme ile Medîne Mü-
nevvere ve Kudüs-i Şerîf’de bulunan mu-
kaddes yerler ve mekânlardır. Bu üç İslam 
şehri, İslâm medeniyetinin mübârek şehirle-
rinin başında gelir. Bunları Şam, Bağdad, İs-
tanbul, ve diğerleri ta‘kîb eder.

1) Mekke-i Mükerreme:

Mekke, mübârek şehirlerin ilkidir. 
Arabistân Yarımadası’nın mübârek Hicaz 
bölgesinde yer alır. Dünyanın en kadîm ve 

İslâm’ın en ulvî şehridir. Müslümanların kıb-
lesi ve beşeriyetin ilk ma‘bedi olan Ka‘be-i 
Mu‘azzama buradadır. Ka‘be’nin etrâfı, 
Mescidü’l-Harâm [Mescid-i Harâm]ile çev-
rilidir. Bu Mescid’e “Harem-i Şerîf” de de-
nir. “Harâm” denmesi, ihtirâm ve büyük 
saygı gösterildiğindendir Ka‘be’ye de, hür-
met ve ta‘zîm için Beytu’l-lâh [Allâh’ın Evi] 
denir. Ka‘be’nin bir adı da Beyt-i ‘Atîk’dır.

İslâm’ın yüce Peygamberi Hazret-i Mu-
hammed Mustafâ salallâhu ‘aleyhi ve selem 
Efendimiz bu mübârek Mekke şehirinde 
doğdu, yaşadı ve kırk yaşında, Allah’dan aldı-
ğı vahiy ile Hâtemü’l-Enbiyâ ve’l-Mürselîn 
[Nebîler’in ve Rasûller’in sonuncusu] oldu. 
Yirmi üç senelik peygamberlik hayâtının 
on iki senesi Mekke-i Mükerreme’de, on 
bir senesi de Medîne Münevvere’de geçti. 
Kur’ân-ı Kerîm bu iki mübârek şehirde va-
hiy edildi. .

İslâm’ın kudsî ve mübârek mekânları 
ve yerleri, her yerden daha çok Mekke-i 
Mükerreme’dedir. Şehrin merkezinde, 
Haramü’ş-Şerîf denilen Mescidü’l-Harâm’ın 
içinde Ka‘be-i Mu‘azzama, köşesinde 
Cennet’den inme Haceru’l-Esved, karşısın-
da Makâm-ı İbârâhîm, onun gerisinde Zem-
zem kuyusu, yüz metre yakınında da ‘Umre ve 
hac ibâdetlerinin rüknünden olan sa‘y’in yapıl-
dığı Safa ve Merve tepeleri vardır. .

Ebû Kubeys tepesi, Mescid-i Cin câmi‘i, 
Cennetü’l-Mu‘allâ mezarlığı, Kur’ân 
Kerîm’in Cebrâ’îl vâsıtasıyle Allâh’dan 
Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve selem’e in-
meye başladığı yer olan, Cebelü’n-Nûr zir-
vesindeki Hırâ Mağarası; Medîne’ye hicret 
sırasında Peygamber ‘alehi’s-salâtü ve’s-selâm 
Efendimiz’in sığındığı Sevr Dağı Mağara-
sı, hac ibâdetinin mühim bir rüknü olan vak-
fe (ayakda du‘â)’nın yapıldığı Arafat vâdîsi 
[veya ovası] ve ondan sonra intikâl edi-
len mekân Müzdelife ve şeytan taşlamanın 
yapıldığı Mina, Mekke-i Mükerreme’deki 
mübârek ve kudsî yerlerdendir.

Buraların kudsiyetine Kur’ân-ı Kerîm’de 

Mekke



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

167

14 Kadîr sûresi, âyet, 1.
15 el-‘Alak sûresi, âyet, 1-5.
16 Kâmil Mîras, Sahîh-i Buhârî 

Muhtasarı: Tecrîd-i Sarî 
Tercemesi ve Şerhi, c.VI, İs-
tanbul

1939, s. 18, 69-70.
17 En-Neml sûresi, âyet, 91.
18 El-Kasas sûresi, âyet, 57.
19 K. Mîras,  Sahîh-i Buhârî 

Muhtasarı.,VI, s.71.
20 Osman Zeki Mollaahme-

doğlu (Soyyiğit), Sünen-i 
Tirmizî Tercemesi, VI, İs-
tanbul 1981, s. 393.

21 İmâm Ebu’l-Hasan el-
Mâvaerdî, el-Ahkâmu’s-
Sultâniyye: İslâm’da Hılâfet 
ve DevletbHukûku, ter. Ali 
Şafak, Bedir Yayınevi, İstan-
bul 1396/1976, s. 186.

22 Elmalılı Muhammed Ham-
di Yazır, Hak Dîni Kur’ân 
Dili:Yeni Mealli Türkçe 
Tefsîr, c.3, İstanbul 1936, 
s.1980.

23 El-En‘âm sûresi, âyet, 92. 
Diğer bir âyet-i kerîme eş-
Şûrâ sûresindedir: âyet, 7.

işâret edilmiştir: “Biz o Kur’ân’ı Kadîr 
Gecesi’nde indirdik. Kasir gecesinin [o bü-
yük fazl-u şerefini] sana bildiren nedir? 
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır14 : أنزلناه  إّنا 
من خيٌر  القدر  ليلة  القدر.  ليلة  ما  ريك  د  وماا  القدر.  لياة   فى 
 buyuruluyor. Bu iniş ilk def‘a, Nûr   الف شهر
Dağı’ndaki Hirâ Mağarası’nda şu âyet-i 
kerîmelerle başladı: Yaratan Rabbinin adı 
ile oku. O insanı bir kan pıhtsından yarattı. 
Oku. Rabbin nihâyetsiz kerem sâhibidir. Ki 
O, kalemle [yazı yazmayı] öğretendir. İnsa-
na bilmediğini O öğretti15 .إقرْا با سم رّبك اّلذى خلق 
 خلق اال نسان من علق. إقرْا ورّبك االكر: اّلذى عّلم بلقلم. عّلم
 Bu  ilâhî kelâmın االنسان ما لم يعلم )علق سورسى1-5، 
yer yüzüne indiği gece bin seneden hayırlı 
olursa, onun ilk indiği mekânın da dünyânın 
en mübârek ve muhterem yerlerinden biri 
olması lâzımdır. Nitekim öyledir. Bu sâdece 
Nûr Dağı’nın zirvesindeki Hirâ Mağarası de-
ğil, Mekke’in bütün Harem bölgesi’dir.

Mescid-i Harâm’ı çevreleyen bir sâha var-
dır ki, bunun dâhiline Harem, Harem havza-
sı dışında kalan yerlere de Hil denir. Mekke-i 
Mükerreme’nin ağaçları kesilmediği ve hay-
vanları avlanmadiğı için, Mekke Haremi’nin 
hudûdu çizilmiş ve işâretler konulmuştur. 
Hz.İbrâhîm ‘aleyhisselâm Ka‘be’nin inşâsını 
tamamladıktan sonra, Cebrâ’îl ‘aleyhisselâm 
gelip kendisine Harem’in sınırları’nı göster-
miş ve Hz. İbrâhîm tarafından buralara bi-
rer alâmet konmuştur. Bunlar sonradan Hz. 
İsmâ‘îl ve başkaları tarafından yenilenmiştir. 
En sonra Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve selem 
yenilemiştir. İkinci halîfe Hz. Ömer (r.a), de, 
hılâfeti zamânında kureyş kabîlesi’nden dört 
kişiyi gönderip bunlar vâsıtası ile Harem 
sınırları’nı gösteren alâmetler yaptırmıştır.

Mübârek Harem ünvânı, sâdece 
Beytullâh’a ve Mescidü’l-Harâm’a değil bü-
tün Mekke şehrine, Kur’ân Kerîm lisânı 
ile verilmiştir. “Belde-i Tâhire” de denen 
Mekke-i Mükerreme’ye şeref bahşetmek için, 
sınırları belli olan Harem dâhilinde kan dök-
mek, ağaç kesmek, av avlamak haram edil-
miş ve Mekke şehri vâcibu’l-ihtirâm bir bel-
de kılınmıştır16.

Allâhu Ta’âlâ, Kur’an-ı Kerîm’de, Ha-
rem olan bölgeye işâret ederek: “De ki: 
Ben ancak Allâh’ın haram kıldığı bu 
belde(Mekke)’nin Rabbi’ne ibâdet etmek-
le emir olundum. Her şey O’nundur, ve ben 
hâlis Müslümanlardan olmaya me’mûrum16      
 إّنما أ مرُت أن أْعبد رّب هذه اْلبتدة اّلذى حّرمها و له كّلُل شىء
-buyur  (  سورة الّنمل 91 (  و أ مرُت أن أكون من المسلمين
maktadır.

Diğer bir âyet-i kerîme’de, Mekke’nin 
Harem bölge olduğuna vurgu yapılmakta-
dır: “(Mekke’liler), ‘Biz odoğru yolu tutar 
seninle berâber olursak, yerimizden yur-
dumuzdan çıkarılırız’ dediler. Yâ Biz onları 
emîn bir Harem’e yerleştirmedik mi? Ona 
tarafımızdan rızık olarak her çeşit mahsul-
lerin meyvaları toplanıp geliyor. Lâkin on-
ların çoğu bilmezler18معك الهدى  نّتبع  إن  وقالوا     
 نتخطف من أ رضنا أولم نمّكن لهم  حررمًا ّأمنًا ُيجبى إتيه ثمرا ُت
ُكّل شىٍء رزقًا من لُدّنا ,لكّن أكثرهم ال يعلمون.

Mekke-i Mükerreme’ye gidenler için Ha-
rem hudûdunu ihrâm’sız geçmek cinâyet 
‘addolunur19. Buraya Hac ve Umre maksa-
dıyla uzaktan gelenler, haram yere varınca 
ihrâm’a girerler, böylelikle Harem bölgesine 
girmeleri helâl olur.

Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve selem Mek-
ke için şöyle buyurdu: “Ne güzel bir beldesin 
ve bana ne kadar sevimlisin ! Benim kavmim 
beni çıkarmamış olsaydı senden başkasın-
da oturmazdım20ما اطيبك من بلٍد و ُا حّبك إلّى ولوال أّن 
 قومى أ خرجونى منك ما سكنُت غيرك: 21

Bir Hac ve ‘umre ibâdeti mekânları olan 
Mekke, Kur’ân-ı Kerîm’de birden fazla isim-
le zikredilir. Bunların ilki, “Şehirlerin Ana-
sı”22 demek olan “Ümmü’l-Kurâ”dır. Âyet-i 
kerîmeye göre, Kur’ân-ı Kerîm, Mekke’yi ve 
etrâfındaki şehirleri inzâr etmek için inzâl 
edilmiştir: “Bu, indirdiğimiz mübârek 
bir Kitab’dır, kendinden evvelki kitabla-
rı tasdîk eder, ve Biz onu Ümmü’l-Kurâ’yı 
inzâr etsin diye indir  واّلذينا mişizdir. Âhırete 
inananlar, namazlarını devamlı kılarak 
buna da inanırlar”23  : وهذا  كتا ٌب انزلناه مبا رٌك  ُمصّد ق 
 اّلذى بين  يديه ولتنذر أّمالقرى و من حولها  واّلذين يؤمنون باالخرة يؤمنون
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24 Elmalılı M.H.Yazıır, Hak 
Dîni Kur’ân Dili., c.3, s. 
1980.

25 El-Bakara sûresi, âyet, 30.
26 İmâm Ebû’l-Hasan el-

Mâverdî, el-Ahkâmu’s-
Sultâniyye: İslâm’da Hılâfet 
ve Devlet Hukûku, ter. Ali 
Şafak, Bedir Yayınevi, İstan-
bul 1396/1976, s. 177-178.

27 el-Mâverdî, el-Ahkâmu’s-
Sultâniyye : İslâm’da 
Hılâfet ve Devlet Hukûku, 
s.178.

28 Âl-i ‘İmrân sûresi, âyet, 96. 
Kezâ bk, Bakara sûresi, 
âyet 125; el-Mâverdî, el-
Ahkâmu’s-Sultâniyye, 178.

29 Elmalılı M.Hamdi Yazır, 
Hak DîniKur’ân Dili., c.II, s. 
1148-1149.

30 Âl-i ‘İmrân sûresi, âyet 97.
31 Tîn sûresi, âyet 3
32 Beled sûresi, âyet, 1.
33 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak 

Dîni Kur’ân Dili., c.VII, 
s.5824--25.

34Muhammed b.İshâk b.Yesâr 
(kısaca: İbn İshâk), (85-151 
hicrî) , Sîratü İbn İshâk: 
el-Müsemmâ: bi-Kitâbi’l-
Mübtede’i ve’l-Meb‘asi 
ve’l-Meğâzî, tahkîk 
ve ta‘lîk, Muhammed 
Hamîdullâh, Hayra Hizmet 
Vakfı, Konya, 1401-1981, s. 
72-73; Türkçesi: Sezâi Özel, 
(İbni İshak, Siyer, Akabe 
Yayınları, İstanbul 1988, 
s.146-148, 73-74, ve 79. pa-
ragraflar).

35 El-Bakara sûresi, âyet, 127. 
Kezâ aynı sûre, âyet, 125-
126, 128-1219.

به وهم على صال تهم   يحا فظون.
Âyet-i kerîme’de Mekke denilmeyip 

de Ümmü’l-Kurâ denilmesi, Mekke’yi 
dünyâdaki bütün şehirlerin bir mutlak 
merkezi gibi mülâhaza ettirmek içindir24.

Ka‘be’nin ilk inşâsı ve onun etrâfında 
yapılan tavâf hakkında, bugün sâhib oldu-
ğumuz bilgiler Kur’ân-ı Kerîm’deki âyet-i 
kerîmelere dayanır. Dünyâda insanların 
henüz bulunmadığı bir zamanda, Alâhu 
Ta‘âlâ ile melekler arasında cereyân eden bir 
mükâleme vardır:   إذ قا ل رّبك للملئكة إّنى جاعٌل فى  
 االرض خليفًة  قالوا ا تجعل فيها من يفسد فيها و يسفُك ادماء و
 نحُن نسّبُح بحمدك و نقدِِّ ُس لك قال إّنى أعتم ما ال تعلمون )ألبقرة
30),   “Rabbin meleklere: ‘yeryüzünde bir 
halîfe yaratacağım’ dediği vakit, melekler: 
‘Biz Seni, hamdinle tesbîh ve takdîs edip 
dururken, orada fesat çıkaracak ve kanlar 
dökecek bir mahlûk mu yaratacaksın’ dedi-
ler. Allâh: ‘Her halde ben sizin bilemeyece-
ğiniz şeyler bilirim’ buyurdu”25  :

Allâhu Ta‘âlâ, meleklerin bu cevâbına 
râzı olmadı. Melekler de arşa sığınarak yedi 
def‘a tavâf ettiler. Rablerinin rızâsını istedi-
ler. Allah da onları affetti ve: “Benim için yer 
yüzünde bir ev inşâ edin ve insan oğulla-
rından günâh işleyenler ona sığınsın, onun 
etrâfında, sizin arş etrâfında tavâf ettiği-
niz gibi tavâf etsinler”buyurdu26. Melek-
ler de Allâh rızâsı için Ka‘be’yi inşâ ettiler. 
Böylece yeryüzünde insanlık için ilk ev ya-
pılmış oldu27. Nitekim âyet-i kerîme de ona 
işâret etmektedir:ببّكَة لّلذى  للناِس  بيٍتُ وضع  أّول  إّن    
للعالمين   وهدًى   Bekke”, Mekke’nin“ .28”مباركًا 

isimlerinden biridir. “Doğrusu insanlar için 
inşâ edilen ilk ma‘bed, şüphesiz ki, Bek-
ke [Mekke]’deki o çok mübârek ve bütün 
insanlara hidâyet kaynağı olan Beyt’dir. 
Yâhud Mekke beldenin ismi, Bekke de 
Mescidü’l-Harâm’ın yeridir29.

Mekke-i Mükerreme ve Ka‘be-i 
Mu‘azzama’nın kudsiyetini ve Allah ka-
tındaki mevkıini ortaya koyan ilâhî 
beyânlardan biridir: “Mekke’de, açık âyetler 
ve İbrâhîm’in makâm’ı vardır. Oraya gi-

ren emniyette olur. Yoluna gücü yetenle-
rin Beytu’l-lâh’ı haccetmesi Allâh’ın insan-
lar üzerinde bir hakkıdır”30: فيه آ يا ٌت بّينا ٌت مقا م 
 إبراهيم ومن دخله كان آمنًا  و لّلهه على الّناس ِحجُّ البيت من اْستطاع
 Bu, İslâm’ın beş şartından biri olan    إليه سبيال.   
Hac ibâdetinin emredilişidir.

Mekke’nin diğer bir ismi “Beledü’l-
Emîn  ااالمين البلد  هذا  -dir”31. “Emniyet    و 
li belde” demektir. Cenâb-ı Hak: بهذا ُأقسم   آل 
-Bu Beled’ye kasem ederim”32 buyuru“ البلد
yor. Beled”den maksad, “Beledü’l- Harâm”, 
ya‘ni, “Mekke-i Mükerreme”dir. “Bu 
tafsîlâtdan anlaşılır ki, Mekke’ye el-Beled 
denilmesi, Beyt-i ‘Atîk olan mübârek Ka‘be-i 
Mu‘azzama ile birçok “Âyât-ı Beyyinât’ı 
hâvî bir Harem-i Âmin’in, dünyânın heye-
canla ve bir fazîlet menba’ı hâlinde hürmet-
le tanıdığı vâcib, mübârek ve ma‘rûf bir şehir 
olduğuna işârettir”33.

Rivâyete göre Ka‘be, “dünyâ yaratılma-
dan iki bin yıl evvel yapıldı. Daha sonra da 
dünyâ ondan yayıldı ve döşendi. Hz. Âdem 
zâmanında Ka‘be’nin yeri bir karış veya bi-
raz fazlasıydı. Âdem’den evvel onu melek-
ler haccederdi. Âdem Hind ülkesine indiri-
lince: ‘Yâ Rabbî, bana ne oluyor ki, Cennet’de 
duyduğum gibi burada da meleklerin sesini 
duymuyorum’ dedi. Cenâb-ı Hak, ‘Günâhın 
sebebiyle ey Âdem. Git Benim için bir ev yap, 
meleklerin tavâf ettiği gibi onu tavâf et’ bu-
yurdu. Bunun üzerine Âdem Mekke’ye gel-
di, Ka‘be’yiyaptı”34.

Kur’ân-ı Kerîm’iğn beyânına göre, Nûh 
Tûfânı’ndan sonra Ka‘be’yi Allâh’ın em-
riyle inşâ edenler Hazret-i İbrâhîm ile oğlu 
İsmâ‘îl’dir: “Hatırla o zamân ki, İbrâhîm

Ka‘be’nin temellerini İsmâ‘îl ile berâber 
yükseltiyor ve du‘â ediyorlardı: ‘Ey bizim 
Rabbimiz! Yaptığımız hizmeti kabûl bu-
yur. Şüphesiz du‘âyı işiten, her şeyi bilen 
Sen’sin!ذ يرفُع إبراهيم القواعد من البيت و إسما عيُل رّبنا  واإ
العليم السميع  أنت  إّنك  مّنا   âyet-i kerîmesi bu ,35”تقّبل 
târihî hizmetin en kat‘î delîlidir.

Mekke-i Mükerreme’nin Harem böl-
ge oluşu da, Hazret-i İbrâhîm ve oğlu 
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36 İbrâhîm sûresi, âyet 37|;  
Mahmûd Es‘ad Seydişehrî, 
İslâm Tarihi: Târîh-i Dîn-i 
İlâm, sâdeleştirip baskıya 
hazırlayanlar. Ahmed Lütfi 
Kazancı ve Osman Kazan-
cı, Marfet Yayınları, İstan-
bul 1983, s. 323.

37 M.Es‘ad Seydişehrî, İslâm 
Târihi., s. 324.

38 İbn İshâk, Sîra., 73 ; Sezâi 
Özel, Siyer,147.

39 Saffet Dâim Duran [Ömer 
nasûhî Bilmen], Mübârek 
Geceler: Leyâli-i Mübâreke, 
Bilmen Basımevi, [İstanbul] 
1967, s. 63.

40 Saffet Dâim Duran [Ömer 
Nasûhî Bilmen], Mübârek 
Geceler: s. 63.

41 El-İsrâ sûresi, âyet, 80.
42 Kâmil Mîras, Sahîh-i Buhârî 

Muhtasarı Tecrîd-i Terce-
mesi ve Şerhi, X, s.85

İsmâ’îl zamanlarında onların Allâh’a şöy-
le niyâz etmeleriyle başladı: “Ey Rabbimiz! 
Ben zürriyetimden ba‘zısını Senin Beyt-i 
Muharremin’in yanında, ekin bitmez bir 
vâdîde iskân ettim. Yâ Rebbenâ! Namaz kıl-
sınlar diye, bundan böyle insanlardan bir 
takım gönüllüleri onlara doğru akıt, ve on-
ları hâsılattan rızıklandır, umulur ki şükre-
derler :رّبنا إّنى أسكنُت من ذرّّيتى بواٍد غير ذى زرٍع عندبيتك 
 المحّرم  رّبنا ليقيموا الصلوة فا جعل أفئدًة من الّنا س تهوى اليهم
.36”وارُز قهم من الّثمرات لعّلهم يشكرون.

Ka‘be’nin mübârek yeri, aslında, âlemin 
yaratılışından beri müstesnâ ve mu‘teber bir 
mekândı. Zîrâ, Hazret-i Âdeme Cennet’ten 
çıkarılınca bir rivâyete göre buraya indiril-
di37. Mezarı da hâlen Cidde’dedir. Hazret-i 
Âdem, bütün insanlığın ceddi olduğu için, 
yöre halkı Cidde’ye, kendisine izâfeten 
“Cedde” diyor ki, “ceddimiz” demektir. 
Mekke yakınında olan Müzdelife Hz.Havvâ 
ile buluştuğu yerdir.

Netîce olarak, Mekke-i Mükerre-
me, bu ve diğer vasıfları sebebiyle İslâm 
‘âleminin dînî merkezi olan mübârek ve 
mukaddes bir şehirdir. İslâm dîni burada 
zuhûr etmiş ve dünyâya buradan yayılmış-
tır. Allâh’ın gönderdiği bütün peygamber-
ler Mekke-i Mükerreme’den geçmiş, Hûd ve 
Sâlih ‘aleyhimâ’sselâm dışında hepsi Ka‘be-i 
Mu‘azzama’yi tavâf etmişlerdir38.

Zamanlar ve mekânlar bizâtihi bir kud-
siyeti hâiz değildirler39. Bu zamanlarda 
ve mekânlarda vâkı‘ olan ‘ulvî hâdiseler ve 
vâkı‘alardır ki, bunların ta‘zîzine, ‘izzetli ve 
şerefli olmalarına vesîle olmuştur. Kadîr, 
Mevlid, Mi‘râc, Regâib ve Berât geceleri 
böyle ulvî vak‘a ve hâdiselerle mübârek olma 
vasıflarını kazanmışlardır40.

2) Medîne-i Münevvere:

Mekke’li müşriklerin yaptıkları zulüm, iş-
kence ve ölüm tehdîdleri yüzünden Müslü-
manlar mîlâdî 622 senesinde Medîne’ye hic-
ret etmek mecbûriyetinde kaldılar

Hicret, bir yerden başka bir yere göç 

etmektir. Göçmenlere muhâcir denir. 
Medîne’ye hicret, Peygamber sallâllâhu ‘aley-
hi ve sellem’in Mi‘râc mu‘cizesinden kısa bir 
zaman sonra vukû‘ buldu. Mi‘râc’dan bahse-
den İsrâ sûresinin 80. âyetinde hicrete işâret 
vardır: “De ki: Rabbim beni şerefli bir gi-
rişle Medîne’ye girdir, memdûh bir çıkışla 
da Mekke’den çıkar. Kerem ve ‘inâyetinden 
bana yardım edecek bir kuvvet ihsân bu-
yur! ٍو قل ربِّ أدخلنى مدخل صدٍق وأخرجنى مخرج  صدق  
  واجعل لى من لدنك سلطانًا ناصيرًا .41

Bu, İsrâ ve Mi‘râc gecesi, Allâh tarafından 
vahiy ve ta‘lîm buyurulan hicret du‘âsı idi42.

Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve se-
lem Efendimiz ashâbına: “Artık sizin hic-
ret edeceğiniz şehir, iki kara taşlık arasın-
da hurmalık bir yer olduğu bana gösteril-
di!” diye onları Medîne’ye hicrete teşvîk 
etti. Hazret-i Ebû Bekir ile berâber kendi-
si en son hicret edenlerden oldu. Mekke’li 
Müslümanları’nın hicrete başlamaları üzeri-
ne, vaziyetin ciddîliğini anlayan Mekke müş-
rikleri, Rasûlullâh salâllâhu ‘aleyhi ve selem’in 
hicrete karar verdiği sırada, Ebû Cehil’in tek-
lifi üzerine ona bir su-i kast yapmaya karar 
verdiler. Kur’ân-ı Kerîm bu tehlikeli teşebü-
se şöyle temâs eder:

“Habîbim! Şu zamânı hatırla ki, hani o 
Mekke Müşrikleri seni tutup bağlamaları, 
yâhut hepsi birlik seni öldürmeleri, yâhut 
Mekke’den çıkarmaları için sana su-i kast 

Medine
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43 El-Enfâl sûresi, 30.
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47 Tevbe sûresi, âyet, 108.
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49 Kâmil Mîrâs, Sahîh-i Buhârî 
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tuzağı kuruyorlardı. Onlar sana tuzak ku-
rarlarken, Allâh da onlara tuzak kuruyor-
du. Allâh ise tuzakların en hayırlısını ve en 
te’sirlisini kurar”43ذ يمكر بك اّلذين كفروا ليثبتوك أو  :واإ
يقتلوك أو يخرجوك  و يمكرون و يمكر الّله وا ّلله  خير الماكرين.

Müşriklerin su-i kast karârı üzerine, 
Cibrîl, Peygamber sallâllâhu ‘aleyhi ve selem 
Efendimiz’e gelerek, “ Bu gece dâimâ içinde 
yattığın yatağında yatmayacaksın!” demiş-
tir 44. O gece, Kureyşin seçme cânileri Rasûl-i 
Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’in kapı-
sı önünde toplanarak su-i kast için uygun 
zamânı beklerken, ‘Alî b.Ebî Tâlb’e: “Hay-
di benim yatağımda sen yat! buyurdu. Son-
ra, eline bir avuç ince kum alarak cânîlerin 
başlarına doğru saçmaya başladı ve bu sıra-
da Yâsîn sûresinin başından,“ Önlerinden 
bir set ve arkalarındadan bir set çektik de 
onları kapattk, artık göremezler45,من جعلنا   و 
  بين أ يديهم سّدًا و من خلفهم سّدًا فأ غشيناهم فهم ال يبصرون.
kadar okudu.

 Su-i kastcilerden hiç biri hâric ol-
mamak üzere hepsinin başına bu kum 
tânelerinden isâbet ederek derin bir uyku-
ya daldılar. Cinâyet teşebbüsünün bu sûretle 
akâmete uğraması, hiç şüphesiz Peygam-
ber sallâlllhu’aleyhi ve selem Efendimiz’in 
mu‘cizelerinden biriydi.

Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve selem, evin-
den çıkıp müşriklerin arasından geçtikden 
sonra Ebû Bekir’le buluştu ve berâberce Se-
vir dağı zirvesindeki mağraya saklandılar46. 
Burada üç gün kaldıktan sonra Medîne’ye 
müteveccihen yola çıktılar. Medîne’ye yakın 
Kubâ karyesine vardılar.Burada on dört gün 
kaldılar. Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve se-
lem’ in burada yaptığı ilk iş, Kubâ Mescidi’ni 
inşâ etmek oldu.

Kubâ Mescid’i, Rasûlullâh sallâllâhu 
‘aleyhi ve sellem’in Hicreti ve bilhassa Kubâ 
beldesine varışı ile başlayan yeni dev-
rin mübârek bir ‘âbidesidir. Kurân-ı Kerîm 
dili ile Takvâ Mescid’i adı verilerek şöy-
le ta‘zîz buyurulmuştur: “Muhakkak ki bu 
bir Mescid’dir ki, onun temeli Medîne’ye 

hicretin ilk gününde atılmıştır. İçinde na-
maz kılmana daha lâyıktır47 :َلمسجٌد  ُأ ّسسس على 
فيه. تقوم  أن  أحّق  يوٍم  أّول  من  -Kubâ’dan son التقوى 
ra Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve selem Kasvâ 
isimli devesine bindi, Muhâcirler’den ve 
Ensâr istikbâlcilerinden mürekkeb bir alay 
refâkatinde yürümek sûretiyle sevinç ve neş’e 
ızhâr ederek Medîne’ye hareket etti. Yolcu-
luk sırasında, Rânûnâ vâdîsinin ortasında-
ki Cuma mescidi’nin yerinde indi, ve arka 
arkaya iki hutbe irâd ederek Medîne’deki 
ilk Cuma namazını kıldı. Namazdan son-
ra hareket eden Peygamber sallâhu ‘aleyhi ve 
sellem’in hicret alayı, Medîne’ye kadar yolun 
iki tarfını dolduran halkın: “Rasûlullâh gel-
di! Rasûlullâh geldi!” sevinç tezâhürleri ara-
sında ilerliyordu.

Medîne’ye girince halkın ferah ve meser-
reti görülmedik bir derecede arttı. Nihâyet 
deve, Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’in 
Medîne’deki Mescidi’nin yerine çöktü. 
Rasûlullâh sallâhu ‘aleyhi ve selem üzerinden 
indi “İnşallâh burası bizim menzilimiz ve 
mekânımızdır!” buyurdu. Kasvâ’nın çök-
tüğü yeri Müslümanlar o sırada namazgâh 
olarak kullanıyorlardı. Daha evvel de Sü-
heyl ve Sehl isimli Neccâr Oğullar’ndan iki 
yetim çocuğa ‘âid olup hurma kurutulan bir 
harman yeriydi. Peygamber sallâllâhu ‘aley-
hi ve seellem Efendimiz bu iki genci da‘vet 
edip, burasını mescid yapmak üzere 10 
dînâr mukâbili satın aldı. Parayı Hz. Ebû Be-
kir ödedi48 Geçici olarak ikâmet etmek üze-
re de, Neccâr Oğulları’ndan Ebû Eyyûb el-
Ensârî’nin evine yerleşti.

Neccâr Oğulları, Rasûlullâh sallâllâhu 
‘aleyhi ve sellem’in ana tarafından akrabâsı ve 
dayıları oluyordu. Ebû Eyyûb el-Ensârî, hic-
retten elli sene sonra, Emevî hılâfeti zama-
nında, Kostantıniyye’nin fethi için İstanbul’a 
geldi ve hastalanarak vefât etti. Hâlen 
Eyüb’deki türbesinde yatmaktadır.

Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem 
Mescid-i Nebevî’yi binâ edince ikâmetini 
buraya nakletti49 . Sonuna kadar burada ya-
şadı. Dâr-ı bekâya irtihâl edince aynı yere, 
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el-Enbiyâ, sûresi, 71; Sebe’ 
sûresi, 18. Kudüs hakkın-
da tafsîlât: Ahmed Bedir, 
Tevhîdin Yurdu : Kurân-ı 
Kerîm Atlası,İstanbul 209, s. 
102, 277-293, 353-363; “Ku-
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Hâne-i Sa‘adeti’ne defnedildi. Mescid, daha 
çok Mescidü’n-Nebî olarak telâffuz edil-
mektedir. Türkçesi, Peygamber Mescidi’dir.

Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve selem 
buyurmuştur ki:

“Namaz ve ibâdet için hiçbir mescide 
sefer edilmesi doğru değildir. Daha fazla 
sevâb umarak yalnız şu üç mescide sefer edi-
lir: Mescidü’l-Harâm, Mescidü’n-Nebî ve 
Mescidü’l-Aksâ50,:ثالثة مساجد إلى  إال  الرحُل  ُتَشدُّ  ال    
مسجد الحرام و مسجد الّنبّى و مسجد االقصى.

Mekke ve Medîne’deki bu mescidle-
rin diğerlerine tercih edilmelerinin sebe-
bi, bunların peygamberler eli ile te’sis edil-
miş olmalarıdır. Mescidü’l-Harâm, aynı za-
manda insanların kıblesidir. Mescid-i Rasûl 
‘aleyhi’s-selâm, takvâ üzerine kurulmuş bir 
Ma‘bed-i Nebevî’dir.

Kudüs’deki Mescidü’l-Aksâ da, evvelki 
ümmetlerin kıblesidir. Mescidü’l-Harâm’a 
uzaklığından dolayı Mescidü’l-Aksâ denil-
miş ve ondan bin sene sonra yapılmıştır51.

Medîne şehri Kur’ân-ı Kerîm’de “Yesrîb” 
diye geçer52. Yesrîb’e, Medîne ünvânı, 
Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi cve selem ta-
rafından verildi. Medîne’nin başka isimleri 
de vardır53. Fahr-i Kâinât Efendimiz, hicret 
diyârı olan bu mübârek şehri, Taybe, Tâbe 
diye anardı. Hattâ, “Tâbe ismini Medîneye 
Allâh Ta‘âlâ verdi” buyurmuştur54 . Yesrîb, 
Câhiliyye dönemi’nde hürmet ve ihtirâma 
mazhar olduğu gibi, İslâm’ın zuhûru üzeri-
ne de, Cenâb-ı Hak, Rasûl-i Ekrem sallâhu 
‘aleyhi ve selem’ in hicretiyle Medîne-i 
Münevvere’yi yüceltmiş ve mübârek bir şe-
hir yapmıştır 55.

Mekke-i Mükerreme’nin olduğu gibi 
Medîne-i Münevvere’nin de “Harem” böl-
gesi vardır. Rasûlullâh sallâllâhu ‘aleyhi ve se-
lem şöyle buyurmuştur: “Medîne şuradan 
şuraya kadar haremdir, muhteremdir. Bu 
hudûdun ağacı kesilmez; bu sâhada bid‘at 
ihdâs edilmez. Kim ki Medîne haremi’nde 
bir bid‘at ihdâs ederse Allâhın azâbı, me-
leklerin ilenci, bütün insanların nefreti o 

kimse üzerine olsun” 56

Medîne, büyük şehir demektir57. 
Türkçe’deki medeniyet, işte bu “medîne” ke-
limesinden alınmıştır. Her Müslüman nef-
sinde Medîn’ye karşı büyük bir bağlılık ve 
muhabbet duyar. Zîra bu mubârek şehir-
de, Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz’in Hücre-i 
Sa‘âdet’i  ve Mescid-i Nebevî’si vardır. 
Onun, Peygamberlik döneminin son on 
senesi burada geçti. Müslümanlık dünya-
ya buradan yayılmaya başladı. Mekke’yi   
ziyâret    eden Müslüman , burayı ziyâret et-
meyi de vazîfe bilir.

Bunun sebebi Peygamber sevgisidir. Teblîğ 
ettiği Kur’an-ı Kerîm’dir. Bu şehirlerin kudsi-
yetidir. Âyet-i kerîmede buyuruluyor ki: “Pey-
gamber, mü’minlere kendi nefislerinden 
daha üstündür. Onun hanımları mü’minlerin 
anneleridir : ُأّمهاتهم أنفسهم وأزواجه  بالمؤمنين من     الّنبّى أولى 
”58. Bir hadîs-i şerîfde Rasûlullâh sallâhu ‘aley-
hi ve selem buyurdu ki: “Evimle mimberimin 
arası cennet bahçelerinden bir bahçedir: 

 Âlimler . ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة 59
bu hadîs-i şerîfi şöyle şerh etmişlerdir: “Belir-
tilen bu yer, olduğu gibi cennete nakledile-
cektir. Orada yapılan ibâdet sâhibini cennete 
götürecektir”60. Medîne sevgisinin sebeblerin-
den biri de budur.

3) Kudüs-i Şerîf

Kudüs, Kur’aân-ı Kerîm’de kelime 
olarak yer almıyor, ancak, İsrâ sûresinin ilk 
âyetinde,“باركناحوله“Mescidü’l-Aksâ’nın etrâfını 
mübârek yaptık” lâfzıyla işâret ediliyor. 
Mescidü’l-Aksâ’dan maksat, Harem-i Şerîf 
bölgesidir. Mübârek kılındığı haber verilen 
etrâafı ise Kudüs şehridir. Mübârek’liği, hem 
çiçekleri, ağaçları ve havası, hem de meleklerin 
iniş durağı ve peygamberlerin yükseklere çıkış 
yolu olması sebebiyledir.

Kur’ân-ı Kerîm, Ka‘beyi ve etrâfını 
mübârek kıldığı gibi61, bizzât Kudüs’ü de 
mübârek kabûl etmiş62 ve bir çok âyet-i 
kerîmede onun mübârekliğine atıfda bulun-
muştur63.
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Mescidü’l-Aksâ, Mûsâ ‘aleyhi’s-
selâm’dan Îsâ Peygamber zamânına kadar 
Peygamberlerin toplandığı yer ve mukad-
des vahiy menzili idi. Hazret-i  Peygamber 
sallâllâhu ‘aleyhi ve selem Eendimiz de Mi‘rac’a 
çıkarken hemen Mekke’den semâya yüksel-
tilmeyip Burak isimli  vâsıta ile Kudüs’e geti-
rildi ve buradan semâya yükseldi.

Kırk beş asır gibi çok eski târihi olan Ku-
düs, İslâmiyet , Yahudîlik ve Hristiyanlık 
gibi üç semâvî dînin müşerek ve mübârek 
bir şehridir. Şehir, 217 h./ 833 m. senesine ka-
dar  Beytü’l-Makdis  ismi ile anıldı. Abbâsî 
halîfesi Me’mûn (170-208 h./786-833m.), “el-
Kudüs”   adlı demir para bastırınca şehrin 

adı Kudüs oldu. 400 senelik  Osmanlı dev-
rinde de el-Kudüs-ü Şerîf denildi.

Bugün İsrâil işgâli altındadır. Yerli Filis-
tin halkı dünyânın gözü önünde zulümle-
re ma‘rûz kalmış, yerinden yurdundan edil-
miştir. Târihinde çok el değiştiren Kudüs en 
mes‘ûd zamanlarından birini mîlâdî 1517 ilâ 
1918 seneleri arasındaki Osmanlı idâresinde 
yaşamıştır. Bu, Osmanlı arşivlerini kulla-
nan İsrâilli araştırmacıların şehâdetiyle de 
sâbittir.

 Mevzuumuzu hulâsa edersek, İslâm’ın 
ilk sıradaki mübârek ve kudsî şehirle-
ri Mekke-i Mükerreme, Medîne-i Münev-
vere ve Kudüs-i Şerîf’dir. Bunları Bağdad, 
Şâm ve İstanbul ve diğer İslâm şehirleri 
ta‘kîb eder. Onları mümtâz kılan sînelerinde 
muhâfaza ettikleri mübârek ve mukaddes  
makamlar ve mekânlardır. Bunlara Şe‘â’ir-i 
İslâm denir.

Bu şehirlerin, bilhassa ilk üçünün müşte-
rek vasıfı, Allah’dan vahyin indiği ve pey-
gamberlerin gönderildiği yerler olmasıdır.

Vahiy nedir, peygamber ne yapar denir-
se, Vahiy, Allâh Kelâmı’nın insanlara bildi-
rilmesidir. Bunu, Cebra’îl isimli melek pey-
gamberlere bildirir, onlar da insanlara teb-
liğ ederler. Zamânımızda hemen hemen bü-
yük küçük her şehrin bir rehber kitâbı vardır. 
Rehbere göre dolaşanlar şehri tanımış olur-
lar. Peygamberlerin Allah’dan getirdikleri 
ilâhî tebliğler de onun gibi dünyâ hayâtının 
rehberidir

Peki teblîğ edilen nedir? İlk peygamber 
Hz.Âdem’den son Peygamber Hz. Muham-
med Mustafâ sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’e ka-
dar bütün peygamberlerin tebliğ ettikleriinin 
özü şöyledir:

Allah’dan başka ilâh yoktur. Yaratan, rı-
zık ve şifâ veren, öldüren, dirilten O’dur. 
Doğmamış ve doğurulmamıştır. Zaman ve 
mekândan münezzehdir. Yerin göğün bütün 
mülkün yegâne sâhibi O’dur. Herkes O’na 
muhtâç, O kimseye muhtâç değildir. İnsan-
ları Kendisi’ne kulluk etsinler diye yaratmış-

Kudüs

Şam
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Mûsâ al-Khwârizmî Edited 
and translated by Frede-
ric Rosen, Frankfurt 1997). 
İslâm’ın Batı’ya te’sîri hak-
kında tafs^lât: W.M ontgo-
mery, The Influence of Is-
lam on Medieval Europe, 
Edinburgh 1972, tercüme-
si, Hulûsi Yavuz, İslâm’ın 
Avrupa’ya Te’siri , İstan-
bul 1986, sonraki baskı-
ları İslâm Avrupa’da adı 
ile oldu; Sigrid Hunke, 
Avrupa’nın Üzerine Do-
ğan İslâm Güneşi, ter.Srvet 
Sezgin, Bedir Yayınevi, İs-
tanbul [1972]. Şu bilgiyi de 
arzetmekde fayda vardır: 
“Müsbet ilimlerin meyda-
na koyduğu bugünki me-
deniyet yüz elli senelik bir 
tarihtir. 1800’de Volta’nın 
elektirik pilini buluşu ile 
başlar. İlme büyük hiz-
metleri kâbil-i inkâr olma-
yan Arablar’ın ortaya koy-
dukları riyâziye, fizik ve 
kimyâdan haberdâr olan 
Avrupalılar bu ma‘lûmât 
sâyesinde müsbet ilimleri 
terakkî ettirmişlerdir (Ziya 
Emiroğlu,Medeniyet Tarihi, 
İstanbul 1948, s. 168). 

tır. Yerde gökde bütün mahlûkât Onu tesbîh 
ederler. Herkes uyur gibi ölecek, uyanır gibi 
dirilecektir. Bu fânî dünyâ, bir imtihân ye-
ridir ve ebedî olan âhıret hayâtına hazırlan-
mak için yaratılmıştır.

Peygamberlerin hepsi belli bir zaman ve 
muayyen bir bölge için gelmişler, ve ‘Âhır 
zamân Peygamberi’inin geleceğini haber 
vermişlerdir. Sondan ikinci peygamber olan 
Hz.Îsâ’nın verdiği böyle bir haber, Kur’ân-ı 
Kerîm’de: “Meryem oğlu ‘Îsâ : ‘Ey İsrâ’il 
oğulları! Ben size, daha önce indirilen 
Tevrât’ı doğrulamak ve benden sonra ge-
lecek Ahmed adındaki peygamberi müjde-
lemek üzere Allâh tarafından gönderilmiş 
peygamberim64  :و إذ قا ل عيسى ْابن مريم يا بنى إسرائيل 
 إّنى رسول اهلل إليكم مصّدقًا لما بين يدّي من التورية مبّشرًا برسول
.şeklinde yer almıştır ”يأتى من بعدى اسمه احمد 

İslâm Peygamber Hazret-i Muhammed 
sallâllâhu’aleyhi ve selem’in Sünneti ve teblîğ 
ettiği Kur’an-ı Kerîm, hem İslâm’ın mübârek 
şehirlerinin, ve hem de dünyâyı mîlâdî VIII. 
ilâ XVI. Asırlar arasında rakîbsiz idâre eden 
İslâm medeniyetinin kaynağıdır. 

İslâm’ın târihini bir hatırlayalım: 
“İslâm’ın doğuşu ve baş döndüren bir hız-
la yayılışı târihin en büyük olaylarından bi-
ridir. Mîlâdî 632’de Peygamber [sllâllâhu 
‘aleyhi ve selem]in vefâtını ta‘kîb eden bir 
asır zarfında İslâmiyet İran’ı (651), Sûriye’yi 
(636), Kudüs’ü (638), Mezopotamya’yı (641), 
Mısır’ı (639), Kuzey Afrika’yı (647-709) ve 
İspanya’yı (711-712) hâkimiyeti altına almış, 
eski Roma denizi bir Müslüman gölü olmuş-
tur. Hilâlin bir ucu batı Çin’de Kaşgar’a (714), 
öbür ucu da Fransa’da Poitiers’ye (732) da-
yanmıştır”65.

Devâm ediyoruz: “Târihte hiçbir impara-
torluğun bu kadar kısa bir zamanda İndüs 
nehrinden Atlas Okyanusu’na kadar böylesi-
ne genişleyip yayıldığı gösterilemez. Bu ge-
nişleme ile bilikte İslâm medeniyeti de ala-
bildiğine yükselmiştir. Bir medeniyetin de-
ğeri, yaratıcılığında, ilim ve san‘at hayâtına 
kattığı zenginliklerde, gerçekleştirdiği refah 

ve içtimâ‘î adâlette ise, İslâmlığı , bilhassa ilk 
beş asırda ve yer yer XVIII. Asra kadar dünyâ 
târihinin en parlak devirleri arasında görmek 
icap eder . İslâmiyet’in hızla yayılması, Müs-
lüman fâtihlerin îmân kuvvetinden ve işgâl 
ettikleri memleketlerde mağluplara göster-
dikleri tesâmuhdan ileri geldiği gibi türkle-
rin, arabların, iranlıların parlak vasıflarından 
ileri gelmekteydi” 66.

Ortaçağ’da, Avrupa, kendilerinin “dark 
ages” dedikleri karanlık bir çağ yaşarken,  
“İslâm dünyâsı muazzam bir medeniyet 
meydana getirmiştir”67.

Zîrâ “İslâm medeniyeti’inin kaynağı, 
Müslümanlığın mukaddes kitabı Kur’ân-ı 
Kerîm’dir, yani Müslümanlıktır. Bu husus, 
İslâm medeniyetinin ilk mühim hâdisesidir. 
Çünkü meselâ Avrupa medeniyetinin kayna-
ğı, İncil veyâ Hristiyanlık değildir. Avrupa-
lılar, Hristiyan olmakla herhangi bir medenî 
hamle yapmamış, bunun aksine olarak yal-
nız Hristiyân oldukları bütün Ortaçağları de-
rin bir taassup ve gerilik içinde yaşamışlar-
dır. Müslümanlık böyle değildir. İslâm me-
deniyetinin başlangıcı tamâmiyle onun mu-
kaddes kitabına dayanır. Bu kitabın getir-
diği, rahmân ve rahîm olan tek Allah inan-
cıyla; onun şahlandırdığı büyük maneviyat-
la; onun öğrettiği Allâh, ilim, fikir, insanlık, 
güzellik, iyilik, temizlik, çalışma, hak ve 
adâlet anlayışıyla başlar”68.

 Şöyle ki : “İslâm’ın Allâh’ı Hâlık’dır; 
yaratıcıdır ve Rabbü’l-!Âlemîn’dir; bü-
tün âlemlerin sâhibi ve efendisidir. Böyle-
likle bu îmânın rûhunu ve hangi değerle-
rin temelleri üzerine kurulduğunu, Kur’ân-ı 
Kerîm’in tanıttığı Allâh’ın Esmâ’ü’l-Hüsnâ 
veyâ Esmâ-i Hüsnâ denilen adlarında, bu 
adların mefhum ve mânâlarında toplan-
mış bulmak mümkündür. Meselâ Allâh’ın 
bir adı Alîm’dir. Bu, büyük yaratıcının ilâhî 
bir ilimle her şeyi bilici olduğunu gösterir 
ve İslâmiyetin daha Allâh’ın varlığında ilme 
verdiği yüce kıymeti bildirir. Allâh’ın bir baş-
ka adı Hakîm’dir. Hakîm, hikmet sâhibi de-
mektir. İslâm’da hikmet, ‘varlıkların en iyisini 
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69 N.S.Banarlı, aynı eser, I, s. 
98.

70 et-Tîn sûresi, âyet, 4.
71 el-‘Alak sûresi, âyet. 4-5.
72 El-Kehf sûresi, âyet, 54.
73 N.S.Banarlı, Resimli Türk 

Edebiyâtı Târihi,I, s. 99.
74 el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 

c.V, Kahire, 1356/1938, s. 37.
75 N.S.Banarlı, a.g.e, I, 99.

bilgilerin en iyisi ile bilmek’ demektir.Varlıkla-
rın en iyisi Allâh’dır ve Allâh’ın mâhiyetini 
yine ve ancak Allâh’ın ezelî bilgisi bilir. 
Allâh, bu ezelî bilgisi ile, yarattığı her varlı-
ğı, her hâdiseyi, her düşünceyi ve düşündü-
rücü her şeyi ilâhî bir hikmet’le yerli yerin-
de yaratmıştır. Yalnız bu iki Allâh adı, yâni 
Allâh’ın Alîm ve Hakîm adları, İslâmiyet’in 
bilgiye ve tefekküre ne ölçüde kıymet verdi-
ğini gösterir. Çünkü Kur’ân’dan aldığı ilham-
la İslâm o kanâate varmıştır ki, insan’ın ilim-
de, tefekkürde, fikirde, iyilikte, güzellikte tek 
ve yüce örneği Allâh’dır. İnsan, Allâh’ın va-
sıflarıyle vasıflanmak yolunda ilerledikce in-
sandır. Allâh’ın vasıflarını belirten güzel ad-
larında ise gelmiş, geçmiş, yapmış, bütün üs-
tün medeniyetlerin hayâlindeki bütün ide-
al yücelikler toplanmıştır. Allâh’da her vas-
fın en mükemmeli vardır. Bu sebebledir ki, 
İslâm dünyâsı, asırlarca, doğan çocukları-
na Allâh’ın vasıflarını belirten [‘Abdullâh 
(Allâh’ın kulu), ‘Abdu’l-Hakîm (Hakîm’in 
kulu), ‘Abdu’r-Rahmân (Rahmân’ın kulu) 
gibi] adlar vermiş; çocuklarının Alîm, 
Hakîm, Kerîm, Rahmân, Vehhâb, Kâdir… 
olan Allâh’ın bu vasıfllarıyle fazîletli kulları 
olmasını istemiştir. Yine Allâh’ın mutlak gü-
zelliğini ve İslâmın güzellik anlayışını ifâde 
eden cemâl, hüsün kelimeleriyle süslenen 
adlar ve Allâh’ın mutlak iyiliğini ifâde eden 
hayr mefhûmuyle ilgili Hayrî ve Hayreddîn 
gibi isimler, kısaca İslâm’ın bu en güzel, en 
iyi, en medenî kavramlar uğrundaki gayret-
leri, tamâmiyle Kur’ân-ı Kerîm’in tanıttığı, 

tek ve büyük yaratıcının varlığında toplan-
mış; İslâm, îmân, ilim, tefekkür ve medeni-
yetine ondan yayılmış fazîletlerdir”69.

İslâm’ın büyük bir medenî vasfı insan 
mefhûmundadır. İslâm dîni, bir kavme de-
ğil, insana, ve tabiî bütün insanlığa i‘tibâr 
sağlamıştır. İnsan’ı, yaratılanların en şeref-
lisi, en güzeli göstermiştir. Kur’ân-ı Kerîm, 
“Biz insanı en güzel biçimde yarattık, 

-buyurur; “Ka ,70” لقد خلقنا لالنسان فى احسن تقويم
lemle yazmayı, İnsana bilmediği şeyleri 
öğretti”ğini bildirir: اّلذى عّلم با القم عّلم ااِل نسان ما 
يعلم  Hakîkaten şu Kur’ân’da insanlara“ .71”لم 
her türlü misali tekrâr tekrâr açıkladık”der 
 : ولقد صرّفنا فى هذا القرآن لّنا س من كّل ُمل )الكهف سورسى
.(5472 İnsanları, başka insanlara tapmaktan, 
onlara boyun eğmekten uzak tutar.

Bir karşılaştırma yapmak lâzım gelirse, 
“İncil’de Allâh’ın, defâlarca “İsrâil’in Allâh’ı” 
diye tanıtıldığı görülür. “İsr’ail’in Allâh’ı Rab 
mübârek olsun.” cümlesi tekrarlanır. Hz. 
Îsâ’nın “Ben, İsrâil evinin kaybolmuş koyu-
nundan başkasına gönderilmedim.”73 cümle-
si zikredilir.

Halbuki İslâmiyet’in inandığı Allâh,  bü-
tün âlemlerin ve bütün insanların Rabb’idir. 
Hazret-i Muhammed Mustafâ sallâllâu ‘aley-
hi ve selem tek bir kavme değil, bütün insan-
lığa gönderilen bir peygamberdir. İslâm’ın, 
insanlar ve ırklar arasında fark gözetmediği 
bizzat Kur’ân-ı Kerîm’in beyanları ile sâbittir:  
“ Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden 
yarattık; sonra da övünmeniz için değil, bir-
birinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve 
kabîlelre ayıdık. Allah katında en değerliniz, 
en müttakî olanınızdır (Hucurât sûresi,13)”:   

                                 Rasûl-i Ekrem 
sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’in: “Ey insanlar! He-
piniz Âdem oğlusunuz. Âdem ise topraktan-
dır. Hiçbir Arab’ın Arab olmayana ve hiçbir 
beyazın siyah olanlara üstünlüğü yoktur. Bu 
üstünlük Allâh’a ibâdetle olur” :  ُكلُّكم بنو آدم    
الجامع شرح  القدير  فيض   ، 74)المناوى  تراب  من  ُخلق  آدم   و 
-V, 37.  hadîsi onbeş asır evvel söyالصغير، جلد ،  

Bağdat
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76 el-Mü’minûn sûresi, 14.
77 et-Teğâbün sûresi, 3.
78 el-Hac sûresi, 78.
79 N.S.Banarlı, a.g.e., I, 100.
80 el-Müddessir sûresi, 1-5.
81 N.S.Banarlı,a.g.e., I,s.100.
82 Krş. İsmet İnönü :“Biz Kur-

tuluş Savaşı’na saltana-
tı devirmek, hılâfeti kaldır-
mak amacyla gitmedik. Bir 
tek amacımız vardı : Vata-
nımızı düşmandan kurtar-
mak… Makarr-ı Saltanat’ı 
, Makarr-ı Hılâfet’i, yani 
İmparatorluk başkenti 
İstanbul’u kurtarmak he-
defi, Kurtuluş Savaşımı-
zın başında aldatmaca veya 
taktik olarak ilân edilme-
miştir” (Kendi makâlesi,, 
“28 Ekim 1923 Akşamı 
Çankaya’da Atatürk’le Baş 
başa”, Kültür ve Sanat Der-
gisi, sayı 2, (Ekim 1973), s. 
2-3). Hılâfet Makâmı’nı, 
Saltanat ve Memleketi düş-
man elinden kutarmak için 
23 Nisan 1920’de Ankara’da 
Büyük Millet Meclisi açıl-
dı. İşte bu açılışın sebe-
bi, Meclis’in ilk çıkardığı 
kânunlardan olan Hıyâyet-i 
Vataniyye Kânûnu’nun 
birinci maddesinde yer 
aldı: “Makâm-ı Mu‘allâ-
yı Hılâfet ve Saltana-
tı ve Memâlik-i Mahrûse-i 
Şâhâneyi yed-i ecânibden 
tahlîs ve ta‘arruzâtı def‘ 
maksadına ma‘tûf olarak 
teşekkül eden Büyük Millet 
Meclisi’nin meşru‘iyyetine 
‘ısyânı mutazammın kavlen 
veyâ fi‘ilen veyâ tahrîren 
muhâlefet veyâ ifsâdâtda 
bulunan kesân hâin-i vatan 
‘addolunur” . Metin için 
bk.: (Karakoç Serkiz, Tür-
kiye Cumhûriyet i Sicill-i 
Kavânîni, I, İstanbul 1926, 
s. 1. İsmet Paşa, bu madde-
nin Millî Mücâdele’nin ka-
zanılmasında çok mühim 
rol oynadığını, hâtırâtında, 
ehemmiyetle belirtir:, 
Hâtıralar, 1. kitap, Ankara 
1985, s.346.

lenmiş bir pergamber sözüdür75.
Rasûl-i Ekrem sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’in 

bir hadîsi daha İslâm’ın medenî vasıflarından 
birini hulâsa eder. Bu hadîs: “Allâh güzeldir 
ve güzelliği sever”, ifâdesidir. Bu kelâmın bir 
peygamber’e ‘âid olması onun dînindeki es-
tetik incelikleri gösterir. Hakîkaten Kur’ân-ı 
Kerîm, maddî ve ma‘nevî her varlık, her iyi 
davranış ve her iyi hâdise için güzel sıfatını 
sâdece takdîr için değil, âdetâ bir hedef gibi 
kullanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm evvelâ Allâh’ı, 
“Yaratanların en güzeli”  diye vasıflandırır: 
“Yaratanların en güzeli Allâh, ne yücedir 
.der ,” كرابتفُ اهللُ نسحا نيقالخال,76

Böylece İslâm’ın güzellik anlayışı, 
Allâh’ın güzelliğiyle başlar. Sonra insanla-
rın Rabb’leri tarafından bilhassa güzel biçim-
de yaratıldıklarında ısrâr eder: “Size şekil 
vermiş ve şeklinizi çok güzel yapmıştır”77, 
âyeti bu beyânlardan biridir. Ayrıca:“Artık 
dosdoğru namaz kılın, zekât verin. Allâh’a 
sarılın. O, mevlânızdır. O ne güzel Mevlâ, 
ve ne güzel yardımcıdır”78 buyurur.

İslâm medeniyetinin diğer temel vasfı, 
İslâm dîninin emrettiği temizliktir. “İslâmiyet 
temizliği, îmânın şartlarından sayan yegâne 
dîndir. Bu temîzlik hem vucût hem rûh te-
mizliğidir”.79 Kur’ân-ı Kerîm hemen her fır-
satta, mü’minlere ruh ve vicdân temizliği, 
vücûd ve çevre temizliği emreden bir maddî 
ve ma‘nevî medeniyet kaynağıdır. Bu temiz-
lik rûhu, İslâm’ın daha ilk vahîlerinde bir 
emirle duyurulmuştur: “Ey örtüsüne bürü-
nen! Kalk uyandır! Rabbini tekbîr et! Elbi-
seni temizle! Kötülüklerden sakın! 
.80”يا اّيها المّدّسر  قم فأنذر ورّبك فكّبر  وثيابك فطّهر والّرجز فا هجر

“Bu vahiy, asırlerin emri olmuş; İslâmiyet, 
gusül ve abdest adı verilen vücut temizliği-
ni farz kılmış; ibâdetin hem gönül, hem vü-
cut temizliği içinde makbûl olacağını Müslü-
manlara ikinci bir ruh gibi üflemiş ve bu te-
mizlik alışkanlığı, Müslüman dünyasının bir 
dünyâ medeniyeti kurmasında büyük vazîfe 
görmüştür”81.

İslâm medeniyetine zafer sağlayan 

âmillerden biri de, onun hak ve adâlet anlayı-
ıışıdır. İslâm, insan haklarını, bu hakların ko-
runmasını ibâdet saymıştır. İslâm dîni, Allâh’ın 
birliği temelinden sonra ilâhî adâlet temeli 
üzerinde kurulmuş ve insanlara adâletle mu 
‘âmeleyi îmânın hedefi kabûl eder. Adâleti, 
yalnız mülkün değil, îmânın da temeli sayar.

Netîce olarak, İslâm medeniyeti Kur’ân-ı 
Kerîm’in emîrlerini bir ibâdet gibi tatbîk et-
miş; ma‘nevî havası ve ‘ulvî değerleri olan, 
zarîf yapılı mübârek şehirlerini böyle meyda-
na getirmiştir.

Türklerin İslâm’dan evvelki tarihleri hak-
kında bugüne intikal etmiş tatmin edici bil-
giler yoktur. Orta Asya’nın nerelerinde na-
sıl yaşadıklarına dâir fazla bir şey bilmiyo-
ruz .Türkler 10.asırda Müslüman olduktan 
sonra, İslâmiyet onlara ulvî bir gaye vermiş 
ve bu sâyede Selçuklu ve Osmanlı Devletle-
ri gibi dünya çapında devletler kurmuşlardır. 
Onların bıraktıkları o mübarek şehirciliğin 
alâmet-i fârikası olan mimârî eserlerin içinde 
yaşıyoruz. Bugün bir san‘at tarihçisinin kü-
tübhanesindeki kitabların çoğu, İslâm mede-
niyetinin büyük parçası olan Selçuklu ve Os-
manlı devrine ‘âid eserlerdir. Tevârüs ettiği-
miz mübârek şehirler ve eserler İslâm mede-
niyetinin mahsûlüdür. 

İstanbul en büyük İslâm şehirlerin-
den biridir. İslâm’la bütünleşmiş Osmanlı 
Devleti’nin başşehridir. Âsitâne, Dersa‘âdeti, 
İstanbul, Kostantinopol,  ve    Dâru’l-
Hılâfeti’l‘aliyye gibi bırden fazla adı vardır. 
Sonuncusu, 1920’ye kadar en meşhûr  olan 
isimdi. Burası,  Makâm-ı Mu‘allâ-yı Hılâfet, 
ya‘ni yüce hılâfet merkeziydi. Çanakka-
le muhârebeleri ile 1915’de geri püskürtü-
len yabancı güçlerin, 30 Ekim 1918  târihli 
Mondoros Mütârekesi sebebiyle,  1920’de 
işgâline ma‘rûz kaldı. İşgal bütün memleket 
sathına yayıldı ve Türk milleti 1918-1923 yıl-
ları arasında işgalcilere karçı çetin bir Millî 
Mücâdele yaptı. Bu mücâdeleye iştirâk eden-
lerin şehâdetine göre,Millî Mücâdele’nin za-
ferle bitmesi, Halîfe’yi ve Hılâfet Merkezi’ni 
düşman elinden kurtarmak azmi ve karârı 
sâyesinde  olmuştur82 .
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Kutsal alanları tarih sahnesine çıktığı söy-
len dünyasından başlayarak günümüze ka-
dar kesintisiz varlık gösteren Eyüp, dini yapı-
ları, köprüleri, akarsuları ya da deniziyle, kut-
sal anılarını ardından gelen uzak ya da ya-
kın çevresine ustaca iletip korumasını bilmiş-
tir. Kuruluş söylencesini anlatan Byzantion’lu 
Dionysios’a göre (II-IV), denizlere hükmeden 
tanrı Poseidon ile Keroessa’nın oğlu Byzas, 
Kydaros (Alibey) ile Barbyzes (Kâğıthane) 
derelerinin birleştiği yerde bir kent kurma-
ya karar verdiğinde, tören için kurban ate-
şi yakılmış, etler pişirilirken bir karga alevle-
rin arasından eti kapıp karşı taraftaki Bospo-
ros Burnu’na (günümüzde yaklaşık Topkapı 
Sarayı’nın kapladığı alan) götürmüştür. Bu da 
Apollon’un bir işareti olarak algılanır. Böyle-
ce, adını Byzas’tan alan Byzantion kenti kuru-
lur, Byzas da Byzantion’un hērōs ktistēs’i (ku-
rucu kahraman) olur. Kuruluş, İÖ yaklaşık 660 
yıllarına tarihlendirilmiştir. Kesilen kurbanın 
boğa, eti kapıp götüren kuşun da kartal oldu-
ğunu anlatan Hesykhios (s. 2) Byzas’ın, kentin 
planını da yaptığını, Apollon ve Poseidon’un 
ona yardım ettiğini söyler, onların yardımıy-
la, yine, Thrakion Kapısı’ndan (Ayasofya Mey-
danı dolayı) denize (Haliç yönü) kadar uzanan 
yedi kuleli suru yapar. Dio Cassius (Rhōmaika, 
, 75,5-6) kulelerden birinden bağıran bir kim-
senin ya da atılan bir taşın çıkardığı sesin yan-
kılanarak sırayla yedi kuleye iletildiğini söyler. 

Halikarnassos’lu Dionysios (Tekhnē Rhētorikē, 
VI,2) Byzantion’un tanrılar tarafından kuruldu-
ğunu anlatır. Byzantion’lu Stephanos’a göre (sv. 
Byzantion) Megara’dan gelen koloni kurucuları, 
kehaneti Apollon’un Delphoi Tapınağı’nda al-
mışlardır: yer, kent kurmak için çok uygundur:

Ne mutlu o kutsal kente yerleşeceklere
Trakya kıyısına ve Karadeniz’in ağzına,
İki derenin boz renkli denizle birleştiği,
Balıkla geyiğin aynı otlaktan beslendiği yere.

Eyüp kıyılarındaki, ortasında güzel otlak-
ları olan balçıklar, verimli çayırlar söz konu-
sudur, kışın yamaçlardaki ormanlardan inen 
geyikler, bataklık sazlarda otlarlar, deniz ise 
Strabon’un anlattığı gibi (Geographika, VII,6,2) 

bol balığıyla, özellikle de 
palamuduyla ünlüdür. Ye-
rin coğrafi yapısı da göz-
den kaçmamıştı: biri batı-
dan diğeri kuzeyden akarak 
gelen iki dere, Eyüp’ün bu-
lunduğu körfezin bitimin-
de birleşerek denize dökü-
lür ve iki derenin edindi-
ği boynuz biçimi körfezin 
Keroessa (boynuzlu) adı-
na yansır. Hesykhios, kimi-
lerinin, toprağın verimliliği 
ve ürünlerin bolluğu nedeniyle ‘boynuz’ adı-
nın keçi Amaltheia’nın bolluk boynuzundan 
kaynaklandığına inandığını anlatır. Amalt-
heia, Zeus’un sütünü emdiği keçidir. Kutsal-
lık ayırtısı, öte yandan, Zeus ile Io’nun kızı 
Keroessa’da belirginleşir; Io, baş tanrı Zeus ta-
rafından, karısı Hera’nın öfkesi sonucu ineğe 
dönüştürülmüş, inek de bir at sineğinin dürt-
mesiyle Boğaz’ı atlayarak geçmiş, su geçidi 
böylece Bosporos (inek geçidi) adını almıştı.

 Eskiçağda kentlerin kuruluşunda kutsallık 
işlevi büyük önem taşır, kentler bazen bir tan-
rı, bazen bir kahraman tarafından kurulmuş-
tur ve bir yerin kutsal sayılması çeşitli etken-
lerden kaynaklanır, mağaralar, koruluklar, te-
peler, kaynaklar, akarsular, deniz...bunlar ara-
sındadır (Wycherley, 72). Doğal olarak coğraf-
ya koşulları yanında önemli tarih olayları, sa-
vaşlar, çatışmalar, tapınma görenekleri kent-
lerin kuruluş aşamalarında etkendirler ama 
kentler tanrılar, yarı tanrılar, kahramanlar ta-
rafından da kurulur. Birkaç örnek vermek ge-
rekirse Atina’yı tanrıça Athena kurmuştur; He-
rakles adı Herakleia (Ereğli) kentlerinin adını 
çağrıştırır; ‘elverişli rüzgârlar veren’ Zeus Ou-
rios, Boğaz çıkışındaki Yo-
ros Dağı’na adını bırakır; 
Roma, Remus, Ilion (Troia), 
Troas’lı kahraman Ilos tara-
fından kurulur; Megara’lı 
kahraman Lasthenes’in, gü-
nümüzdeki İstinye’ye, Kral 
Prousias, Prusas’a (Bur-
sa), kahraman Arkhias, 

Kentin ilk kurulması düşünü-
len,, iki nehrin birleştiği yer.
(Alibey ve Kağıthane dereleri)

Adını Byzas’tan alan Byzan-
tion kenti İÖ yaklaşık 660 yıl-
larında burada kurulur.
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Arkheion’a (Ortaköy) adlarını verir.       

Byzas’ın iki derenin birleştiği yerde kent 
kurma doğrultusunda aldığı kehanet, ardın-
dan gelen başka kutsallık değerlendirmelerini 
de kapsar. Byzas, kimi kaynaklarda (bkz. Step-
hanos Byzantios, ‘Byzantion’) Sēmystra’nın 
oğlu olarak geçer, Sēmystra ise Keroessa’nın 
dadısıdır, Naides (akarsu) nympha’larındandır, 
iki derenin birleştiği yerde ona bir bōmos (su-
nak) adanmıştır. İki derenin birleştiği yer 
olan, Silahtarağa eski elektrik fabrikası do-
layında 1949 yılında yapılan kazılarda bulu-
nan heykel grupları, III. yüzyıla tarihlenir-
ler ve teknik olarak Aphrodisias kökenlidir-
ler. Diğer kalıntılara, özellikle de su kanalla-
rına bakarak Sēmystra’ya gönderme yapan bir 
nymphaion’un (anıt çeşme) varlığı da söz konu-
su olmuştur (De Chaisemartin-Örgen, 8). Arte-
mis, Aphroditē, Herakles, Selēnē (ya da Nikē), 
Apollon gibi tanrıça ve tanrıların betimlendiği 
grup yanında, siyahımtırak bir taştan işlenmiş 
gigantomakhia’ya (devler savaşı) ait parçalar da 
vardır (Eyice, 14). Kanımızca yerel sanatçılar, 
kuşkusuz, Byzas, Sēmystra gibi yerel kahra-
man betimlemeleri bırakmış olmalıydılar. Bu 
tür eserlerin daha eski bir dönemde yapılmış 
olduğu ancak günümüze ulaşmadığı da düşü-
nülebilir. İki derenin süzülerek aktığı vadile-
rin dolaylarında yapılan araştırmalarda ortaya 
çıkan buluntular, Alt Paleolitik ya da Paleolitik 
çağlara kadar uzanır, demek ki yaklaşık yüz bin 
yıl öncesi, Haliç’in henüz oluşmadığı bir dönem 
söz konusudur (TAY, I). Yeni bulgular için araş-
tırmaların geliştirilmesi beklenmektedir. 

İki derenin birleştiği yer yakını bir köprüy-
le de gündeme gelir ve çoğu kutsal yapı böyle 
bir köprüye gönderme yaparak kayıtlarda yer 
alır. İlk adı Kamelogephyra’dır (deve köprü-
sü), yakınında Azize Theodora Kilisesi’nin inşa 
edildiğine Bizans yazarları (krş. Malalas, 492) 
ya da Bulgar akınlarını anlatan tarih yazarla-
rı tanıklık eder. Köprünün adı, yıllara ve tarih 
yazarlarına göre değişir: Iustinianus 528’de bu-
rada kendi adını taşıyan bir köprü yaptırmış-
tır; yortuların kutlandığı Aziz Kallinikos Kili-
sesi oradadır, köprü de bu adı taşır. Nikepho-
ros (s. 73-74) ‘Barbyzes üzerindeki köprü’den 
söz eder, hydrophobia (su korkusu) hastası İm-
parator Herakleios’un (610-641) kente bu köp-

rüden gittiğini anlatır: deniz yolculuğu yapa-
mayan imparator Hieria Sarayı’ndan (Fener-
bahçe yakınlarındadır) yola çıkıp, Boğaz’da 
gemilerin birbirine bağlanarak ve iki yana, de-
niz görülmeyecek şekilde, dalların sıralandığı 
köprüden geçer, Barbyzes üzerinden kente gi-
riş yapar. Köprünün XI. yüzyıldaki adı, yakın-
daki kiliseyle birlikte Hagios Panteleemon’dur; 
Trypetos Lithos (delikli taş) adı da 1204 tarihin-
deki Haçlı Seferleri sırasında geçer. Dionysios 
Byzantinos (XXVII), Büyük İskender’in babası 
Philippos’un, Byzantion’u ele geçirmek için iki 
derenin birleştiği yer yakınındaki Auleōn’da 
bir köprü yaptırdığını anlatır, köprü Barbyzes 
üzerinde olmalıdır. Yine Dionysios’ta (XXVII), 
Kydaros ile Barbyzes’in birleştiği noktanın bi-
raz yukarısında kalan yer Boukolos (çoban) 
olarak geçer ki bu da kentin burada kurulması 
için ilahi işarete uygun olarak kuruluşun kut-
landığı ateşin burada yakıldığı düşüncesine 
yer verir. Çoban, ateşin üzerinden eti kapıp gö-
türen kargayı gözleriyle izlemiş, uzaktan onun 
Byzantion’un kurulduğu yere götürüldüğüne 
tanıklık etmiştir.

Kosmidion, Eyüp’ün kutsal kent olarak ta-
şıdığı ayırtıya en belirgin katkıda bulunan ad-
dır. Eyüp ve çevresi Bizans döneminde Hıris-
tiyanlığın yerleşmesiyle, Kosmas ve Damianos 
adlı iki azizden kaynaklanan Kosmidion adı-
nı alarak yeniden kutsallığını vurgular (Eyice, 
14). Bu azizler hekimdirler, hastaları para al-
maksızın (anargyroi) tedavi ederler; Roma’da, 
III. yüzyılda din şehidi olduktan sonra adları-
na kiliseler adanmıştır ve yaklaşık altı kilise-
den en kutsal sayılanı da Eyüp’teki Kosmas ve 
Damianos Kilisesi’dir. Prokopios (I,6) yapının 
Iustinianos tarafından onarıldığını anlatırken 
şöyle der: “Körfez’in bitiminde, oldukça dik 
bir alanda, Aziz Kosmas ve Aziz Damianos’a 
adanmış bir kilise vardı. Bir zamanlar impara-
tor ağır bir şekilde hastalanıp cansız yatarken 
ve hekimler tarafından ölmüş sayılmak üze-
reyken bu azizler ona göründüler, onu umut 
edilmedik ve olağanüstü bir şekilde sağlığına 
kavuşturarak hayata döndürdüler. İmparator 
azizlere şükran duygularını sunmak amacıy-
la, böyle güçlü azizlere adanmak için uyum-
suz ve değersiz olan eski yapıyı tümüyle de-
ğiştirdi, onu yeniden biçimlendirdi, böylece bir 
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ölümlünün verebileceği karşılığı verdi, kiliseyi 
güzelleştirdi, büyüttü ve parlak bir ışıkla dona-
nıp eskiden olmayan çok şey kattı. Tıp sanatı-
na üstün gelen hastalığı olan kişiler, insani yar-
dımın çaresizliği içinde kendilerine kalan son 
umuda sığınırlar. Bu kişiler düz kayıklarla ko-
yu kat ederek buraya getirilir. Liman içine gir-
diklerinde bir akropolis üstündeymiş gibi gözü-
ken mabedi görürler, o da minnettar impara-
torun ulu gönüllülüğüyle övünür ve hastalara 
umut dağıtır”.

Prokopios’un bu sözlerinden Kosmi-
dion’un “körfezin en ucunda, tümüyle dik ve 
sarp (Yun. anantēs, anantes) bir yerde” olduğu 
iması varsa da araştırıcılar başka kaynaklardan 
da yola çıkarak Blakhernai ve benzeri yerlere 
de gönderme yaparlar. Ancak, Kosmidion’un 
güçlü kutsallık vurgusu giderek yaygınlaşa-
cak, semtin bu doğrultudaki algısını derinleş-
tirip artıracaktır. 

Kosmidion’la ilintili bir yer Anargyroi Aziz-
leri Kilisesi’dir, bu azizler de, yukarıda değinil-
diği gibi hastaları para almadan tedavi eden 
Kosmas ve Damianos’tur. Kilise, kurulduğu 
V. yüzyıldan –İmparator II. Theodosius’un ço-
cukluk arkadaşı Paulinos tarafından kurul-
muştur- İstanbul’un fethine kadar birçok ona-
rım görmüş, 787 yılında toplanan II. İznik 
konsili sırasında bir mucizeyle ünlenmiştir. 
Kilise’deki Meryem Ana ve iki azizin tasvirle-
riyle çevrili İsa ikonası özellikle Rus hacıların 
ilgisini çeker, mekânın önemli bir ziyaret mer-
kezi haline gelmesini sağlar. Hac kayıtlarından 
anlaşıldığı gibi 1424-1434 arasında buraya ge-
len Rus hacılar manastırda iki azizin kafatasla-
rının altın kaplama içinde korunduğunu gör-
müşlerdir (Itinéraries, 163; 233). Sadece Rus ha-
cılar değil diğer Hıristiyan hacılar da bu iki azi-
ze adanan yapıları kutsal bilmişler ve yukarıda 
değinildiği gibi, İstanbul’da onlara adanmış al-
tı kilise ve manastır varken en kutsal sayılanı, 
Eyüp’e tanınan kutsallık nedeniyle, buradaydı. 
Kosmidion’da, yine, İstanbul’un en eski kilise-
lerinden Aziz Theodoros Kilisesi içindeki Tha-
lelaios ve Artemidoros için kutsanan bir mart-
yrion, hacıların ilgi duyduğu mekân oldu. 

Eyüp’ün kutsallığı, Osmanlı dönemin-
de kılıç kuşanma törenleri için seçilmiş olma-

sıyla bir kez daha perçinleşir. İstanbul, Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti olduğu dönem-
den başlayarak, Nova Roma-Constantinopolis 
olarak eş başkent olduğu dönemde de ilk ha-
nedanlardan bir düzine kadar imparator, or-
duya ayrılmış talim alanı olan geniş bir düz-
lükte, Kampos’ta (Lat. Campus Martius, gü-
nümüzde Veliefendi Hipodromu dolayı) ve 
yakındaki Hebdomon Sarayı’nda (sarayın ye-
rine ilişkin olarak bkz. Özbayoğlu, İlkçağ-
da Eyüp, 110-111) ya Roma legio’larının or-
du geleneğine göre kalkan üstünde yükselti-
lerek ya da porphyra’sıyla (erguvan renkli giy-
si) taç giydi, Valens’ten (314) Arcadius’a (383), 
Honorius’a (393), II. Theodosius’a (408), Nikep-
horos Phokas’a (963) imparatorlar burada taç 
giyip, muzaffer komutanların zafer alayları-
nın da yaptığı gibi, buradan başlayarak, Altın 
Kapı’dan geçerek Senato’ya, sonraki dönemler-
de de Aya Sofya’ya kadar, yolun iki tarafında-
ki halkın alkışları arasında, kente girdiler. Za-
fer alayı töreninin tasvirinden, imparatorun 
bindiği arabada bir de kölenin bulunduğu an-
laşılır: “Arabaya elindeki süslemeli değerli tacı 
triumphator’un (muzaffer komutan) başının üs-
tünde tutan bir köle de biner. Köle, sık sık ‘Ar-
kana bak!’ der. Bu da ‘Ölümlü olduğunu unut-
ma, geri kalan yıllarına bak, şimdiki iyi talihi-
ne kanıp kibirlenme!’ anlamına gelir...Araba-
ya bir çıngırakla bir kamçı bağlanmıştır. Bun-
lar da bir gün talihin ona yüz çevirebileceğine 
işaret ederler” (Zonaras, 7,22).

Osmanlı dönemindeki kılıç kuşanma tören-
leri, kutsallığı iyice vurgulanan Eyüp Sultan 
Cami’sinden başlayarak düzenlenir (taç giyme 
törenleriyle benzerliği için bkz. Dethier, V). Kı-
lıç kuşanan ilk padişahın kim olduğu bilinme-
mekle birlikte son padişah Vahdettin olmuştur.  

Eyüp Sultan Camisi, Fatih’in isteğiyle 1459 
yılında yapılmaya başladı. Cami’nin avlusun-
daki Eyüp Ensari’nin türbesi ziyaretçilerin en 
çok yeğlediği kutsal mekân, Eyüp Ensari de Os-
manlı İstanbul’unun ‘koruyucu aziz’i oldu; gü-
nümüzde de türbe ve dolayı bütün Türkiye’nin 
en çok saygı duyulan yeridir. Özellikle rama-
zan aylarında kentin diğer semtlerinden olan 
farkı göze çarpar, gecenin geç saatlerine kadar 
ziyaretçi kalabalığını ağırlar (Mansel, 30). 
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1  Miladi	 323	 yılında,	 ilk 
savaşın ardından İmpara-
torluğun Doğu toprakları-
nın hâkimi Licinius’a	 aç-
tığı	 ikinci bir savaş bu-
günkü Üsküdar‘da ger-
çekleşti. Savaş berabere de-
vam ederken Konstantin 
Hıristiyan sancağını açtır-
dı. Licinius’un ordusunda 
yer alan Hıristiyan lejyon-
ların karşı tafra geçmesi ile 
Licinius’un ordusunda bir 
karmaşaya neden oldu ve 
savaştan galip çıkan taraf 
Konstantin’di. Bunun üzeri-
ne konstantin Hıristiyanla-
ra verdiği sözü İstanbul’da 
tuttu. Kamusal alanda on-
lara diğer inancı taşıyan in-
sanlarla beraber aynı hakla-
ra sahip olduklarını tanımış 
oldu.

Karadeniz ve Marmara denizi arasındaki 
boğazın Asya  ve Avrupa kıyılarının tamamı-
na verilen isim olan Boğaziçi, antik kaynaklar-
da pek çok isimle de ifade edilmiştir. Halic-i 
bahr-i rum, Halic-i bahr-i siyah, Halic-i Kons-
tantiniye, İskender Boğazı, Konstantiniye Bo-
ğazı, Merecül-bahreyn, Mecmaül-bahreyn, İs-
lambol Boğazı isimleri ile bilindiği gibi bugün 
batı dillerinde kullanılan ve aralarında küçük 
telaffuz farkları bulunan Bosphorus, tanım-
laması, “öküz geçidi” manasına gelen eski Yu-
nanca bir kelimedir. Avrupa milletlerinde ha-
len, Almanlar Bosporus, Fransızlar Bosphore, İn-
gilizler Bosphorus şeklinde kullanmaktadırlar. 

Boğaziçi, her dilde bir geçittir. Doğu ile 
Batı’nın, Kuzey ile Güney yolların kara ile de-
nizin işbirliği yaptığı bir geçittir. Medeniyet ta-
rihinin varlık geçidi olurken, insanlığın batıya 
geçişine şahit olmuş, ticareti gözlemlemiş, ker-
vanların son noktası, ilk hareket yeri olmuş ve 
ulaşıma yol vermiştir.

Boğaziçi, tarihin derinden itibaren bir 
güzergâh olarak bilinen bir suyolu idi. Fenike-
liler ve eski Yunanlılar bu suyolunu kullanmış-
lar, hatta Yunan Kolonileri, Boğaz’ın kuzeyin-
deki sahillerde bulunan doğal sütunlar ve ma-
ğaralar nedeniyle “Birbirleriyle vuruşan kaya-
lar” anlamında Sympleades demişlerdir. 

Herodot, Polybios, Strabon, Plinius, Arri-
an, Plıilostratos’un eserlerinde Boğaziçi’ni ay-
rıntılarıyla ifade etmişlerdir. Karadeniz çevre-
si zenginliklerin Akdeniz dünyasına ulaştırıl-
masında en önemli yol olan Boğaziçi, kendi-
ne has sert akıntıları ve deniz yolunun kendine 
has zorlukları nedeniyle, Herakles’in ve lason 
emrinde, Kafkasya’ya sırma tüylü keçi postu; 
kolchis aramaya giden Argonatlar’ın geçişi bir 
mitolojik dünya içerisinde anlatıla gelmiştir. 

Boğaz suyolu akıntıları, o kadar değişken 
ve çeşitlidir ki, bunlara çeşitli isimler verilerek, 
efsaneler ve gerçekler arasında her daim bili-
nir olmuşlardır. İstanbul Boğazı, başlıca dört 
akıntı ile hayat bulmaktadır dense abartısızdır. 
Bu akıntılar, rüzgârların tersine geldikleri de-
ğil, gittikleri yönün adını almaktadır ve bu bo-
ğaz akıntıları kimi zaman deniz ulaşımını dur-

duracak kadar güç-
lüdürler. 

Boğaziçi’nde üst 
akıntıdan başka bir 
de Marmara’dan 
Karadeniz’e devam 
eden bir alt akıntı 
bulunmaktadır. Üst 
akıntıya nazaran da-
ha az süratli olan bu akıntıyla beraber bu akın-
tılar korkuların her daim kaynağı olmuştur.

Bütün bu sebeplerden dolayıdır. Boğazi-
çi suyolu boyunca koylar ve hâkim tepelerin 
her biri birer tanrıya adanmış ve sunaklar ku-
rulmuştur.

Hıristiyanlıkla beraber bu pagan tapınak-
lar kilise ve manastırlara bırakmıştır. Boğa-
ziçi tepelerine dağılmış vaziyette otuz kilise 
ve manastır, dört düşkünler evi, bir öksüzler 
yurdu ile bugünün Aynaroz yarımadasında-
ki kutsal bölge gibi bakılmaktaydı. Bu manas-
tırlardan en meşhuru da Vaniköy sırtlarındaki 
Günahkâr Kızlar Manastır’ıydı.

Her şeyden önemlisi Boğaziçi’nin coğrafik 
başlangıcı kabul edeceğimiz Sarayburnu’nun 
geri tepesi Sultanahmed Meydanı olan eski 
Hipodrom alanı Hıristiyanlık için büyük bir 
önem taşımaktadır. Roma İmparatorluğu ta-
rafından Hıristiyanlığın devlet nezdinde ta-
nınması töreni burada yapılmıştır. Bu Hıristi-
yanlığın Uluslararası hukuk açısından da ta-
nınması açısından ayrı bir önem taşımaktadır. 
Ayasofya ve çevresindeki kutsaliyet değeri de 
buradan kaynaklanmaktadır1.

Türkler ile Boğaziçi yerleşimle beraber di-
ni pek çok değerleri de beraberinde getirmiş-
tir. İstanbul’un fethinden öncesine doğru git-
tiğimizde, 14. yüzyıl başlarında miladi 1329 
tarihinde Pelekanon savaşı sonrasında, Bi-
zans topraklarında yeni bir askeri-tasavvuf 
hareketinin varlığını görmekteyiz. Nitekim 
bu savaşın sonucunda Bizans İmparatoru III. 
Andronikos’un Göztepe civarındaki ünlü av 
köşkünü Orhan Gazi’ye verdiğini bilmekteyiz.  
Orhan Gazi tarafından da Rum Abdalları’na 
bir Ahi zaviyesi olarak tahsis edilmiştir. Şeyh 

Eyüpsultan’da iftar
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Edebâlî’nin yeğe-
ni Ahi Ahmed de 
burada irşad vazi-
fesini üstlenmiştir. 
İstanbul’un fethi ön-
cesi, bu Kervanyolu 
üzerindeki merkezi 
noktada sosyal ve di-
ni fetih çalışmalarına 
başlanılmıştır.  

Üsküdar, İstanbul’un Asya kıtasındaki 
en eski yerleşim birimidir. Tarih boyunca pek 
çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu bölge, fe-
tihten önce bir İslâm	yerleşimi olmakla be-
raber İstanbul’un fethine de tanıklık etmiştir. 
Bu su kıyısından itibaren Hicaz bölgesine de-
ğin kesintisiz bir toprak bağlantısının devam 
etmesi nedeniyle Kâbe toprağı sayılmaktadır. 
Ve bu yüzden “Belde-i	Tayyibe” denilen gü-
zel ve tarihi bir yerleşim olarak kabul görmek-
tedir.

Osmanlı tarihçisi Hezarfen Hüseyin Çe-
lebi, 17. Asır’da yazdığı ‘Tarih-i Devlet-i Ru-
miye’ adlı eserinde de Konstantin’in anne-
si Helena’nın Filistin’e gittiğini ve orada Hz. 
İsa’nın gerildiği haçın parçalarını ve haç çivi-
lerini alıp İstanbul’a getirilişini anlatırken, Hı-
ristiyanlık inancının bu kutsal emanetlerin Üs-
küdar Üzerinden gelişinin de bilgilerini verir.

Bugün Üsküdar’a doğru olan suyolu üze-
rinde yer alan ve Aziz Mahmud Hüda-i 
Hazretleri’ne atfedilen  “Hüdai Yolu” olarak 
Boğaziçi akıntılarının en korunaklı güzergâhı 
kabul edilen deniz yolunun dingin noktası ta-
rihi yarımada ile Üsküdar arasında gidip ge-
len İstanbullulara bir ilahi hediye olarak kabul 
görmektedir.

Bu deniz yolu miladi 1871 yılında faaliyete 
geçen arabalı vapur Suhulet’in yol güzergâhı 

olan Kabataş-Üsküdar arasında ta-
kip edilen deniz güzergâhıdır. Ay-
rıca, İstanbullularca Aziz Mahmud 
Hüda-i Hazretleri’nin kabri maka-
mı ziyaret edenin denizde boğul-
mayacağı inancı yer almaktadır. 

Bugün artık hatırlanmak isten-

mese de Aziz Mahmud Hüda-i Hazretleri’nin 
talebesinin bu Çamlıca tepelerinde bir papatya 
koparamamasının hikâyesinin nedeni de Aziz 
Mahmud Hüda-i Hazretleri’nin çilehanesinin 
burada yer almasından dolayı bölgeye mane-
vi bir anlam yüklenmiş idi. Ruhi hastalıklar-
da eski İstanbulluların ziyaret ettiği ve hava al-
mak için çıktıkları Çamlıca Tepeleri’ne bir ba-
kışta ruhi tedavi idi. 

Osmanlı medeniyeti içerisinde Boğaziçi’nin 
başlangıç sınırları olarak, Anadolu yakasında 
Yahya Efendi Dergâhı’nın bulunduğu nokta-
dan itibaren kabul edilmekteydi. Yahya Efendi 
Hazretleri, denizcilerin piri olarak kabul edil-
mekteydi. Karadeniz’e açılan her ziyaretçinin 
muhakkak denizyolu ile de olsa ziyaret ettiği 
bir makam idi.

İstanbul ve Boğaziçi’nin ilk Türk Şehitli-
ği olan Rumelihisarı Mezarlığı, Rumeli 
Hisarı’nın bulunduğu tepenin, Fetih’ten 
çok sonraki adı Nafi Baba Tepesi’ndedir. 
Tepenin çevresi, miladi 1452 yılında Ru-
meli Hisarı’nın inşası sırasında, Bizanslı-
ların ani hücumlarında şehit düşenlerin 
mezarlığı olarak kabul edilir. Miladi 1451 
tarihli mezar taşlarının da bulunduğu ve 
İstanbul’daki ilk Osmanlı-Türk şehitli-
ği olarak bilinen Nafi Baba Mezarlığı’na 
bu nedenle buraya Şehitlik veya Şehit-
lik Tepesi denir. Tepe, Bektaşi Şeyhi Na-
fi Baba’nın Tanzimat’da açtığı tekkesi ve 
sonra da türbesiyle, artık “Nafi Baba Te-
pesi” olarak anılmaya başlar. Burada 
hâlen, Bektaşi arakkiye sikkeli mezar taş-
ları görülür. Hayat Tarih Mecmuası’nın 
eski sayılarının sayfaları içerisinde bir fo-
toğrafı bulunan tekke binasından bu güne 
bir şey kalmamıştır.

İstanbulluların Şehitlik ile ilgili hassasiyet-
leri ve hürmetleri ile ilgili yakın dönem bir ha-
tıralar kitabı olan Sema Kancan’ın İstanbul’da 
Unutulmuş Bir Boğaziçi Yerleşimi; BEY-
KOZ adlı çalışmasına bir göz atmak gereki-
yor.  Hisarköyü’nün kurulmuş olduğu tepe eski 
İstanbullular olarak evliyalar adında bir gezin-
ti yeri bulunmaktaydı. Akkirmanlı Durmuş De-
de (vefatı, 1616), Şeyh İsmail Maşuki, Şeyh Ha-

Rumeli Feneri

Yahya Efendi Dergahı
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san Harifi gibi birçok evliyanın gömülü olduğu-
na inanılmasından dolayı bu adla anılmaktaydı. 

Boğaziçi’nin ziyaret beldelerinde Beykoz, 
Yuşa Aleyhiselam’ın Türbesi, Akbaba Sultan, 
Kırklar Sultan, Uzun Evliya, Şemsi Sultan gi-
bi birçok Allah dostu olduğuna inanılan ziya-
ret noktaları ile dikkati çekmektedir. 

İstanbul Fethinin öncesine dayanan tarihi 
ile Beykoz’un ziyaret merkezi olarak yer alan 
Dereseki Köyü, bugün bir dönem Şeyh Kıbrisi 
ile İstanbul genelinde tanınır olmuştur. Ardın-
dan da Nureddin Cerrahi Tekkesi mensupları-
nın köyün yeni sakinleri olmuştur.  

İki denizin birleştiği yere olarak kabul 
edilen Yuşa Tepesi’nde Boğaz’ın sırtların-
da bir peygamber kabri  yer almaktadır. Yu-
şa Peygambere ait olduğu kabir İstanbul’unda 
önemli ziyaret noktalarından biridir. Yusuf 
(a.s) neslinden olup, Hz. Musa’nın çağdaşıdır. 
Hz. Musa’nın Genç Yuşa ile “iki denizin bir-
leştiği yere” kadar yaptıkları tarihi ve gizemli 
yolculukları ve burada Hızır (a.s) ile buluşma-
ları Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nin 60-65. 
ayetlerinde anlatılır. Hz. Yuşa’nın Beykoz Yu-
şa Tepesi’nde gömülü olduğu şeklindeki ina-
nış, Beşiktaş’ta türbesi bulunan Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın sütkardeşi Yahya Efendi’nin 
(1494-1570) manevi keşfi ile irtibatlandırılarak 
yaygınlaşmış ve şöhret bulmuştur.

Yuşa Tepesi’ne doğru yola çıkıldığında, 
bugün harap vaziyette bulunan Beykoz’un 
önemli tarihi tekkelerinden Beykoz Çayırı 
Rifâ’i Tekkesi ve haziresi bu bölgenin ziyaret 
yerlerindendi.

Bugün Müslümanların ve geçmiş tarihler-
deki Hıristiyanlık döneminin de ziyaret yerle-
rinden biri olan Telli Baba Türbesi Boğaziçi’nin 
eski ziyaret merkezlerindendir.

Boğaziçi suyolu boyunda, Anadolu kıyı-
sının Karadeniz girişinde, Rumeli	Feneri	ise,	
içerisinde kabir bulunan, belki de dünyadaki 
tek fener binasıdır. Alperenlerden Sarı Saltuk’a 
atfedilen bu kabir eski denizcilerin ziyaret yeri 
idi. Osmanlı coğrafyası üzerinde pek çok ma-
kam kabri bulunan Sarı Saltuk Osmanlı De-
niz Fenerciler’in piri kabul edilmektedir. Sarı 

Saltuk Hazretleri’nin buradan 
Balkanlara geçtiği kabul edil-
mektedir.

Hac Yolu Boğaziçi

Kefe Limanı’ndan Boğaziçi’ne 
gelen hacılar, Üsküdar’da Afga-
niler, ve Özbekler Tekkesi ile, Ta-
rihi yarımada da, Hindular, Öz-
bekler v.s tekkelere irtibat ederler. Buradan 
Eyüpsultan Ziyareti ile başlanarak İstanbul’da 
ziyaret edilecek yerlerin tamamlanmasıyla ya 
denizyolu ile Filistin bölgesine Kudüs üzerin-
den Hicaz’a ya da Üsküdar yolu ile karadan 
mukaddes topraklara ulaşır idi. Hacıların bü-
yük bir bölümü ise, Surre Alayı’nı bekleyerek 
Surre Alayı ile beraber Mukaddes topraklara 
varır idi.

İstanbul’un fethi sonrası, Fatih Sultan 
Mehmed tarafından sur içinde İshak Buharî-i 
Hindî adlı bir Nakşî şeyhine teşekkül ettiri-
len dergâhlar Hind Müslümanlar’ını İstanbul 
üzerinden İslam dünyasına ve hac yolculuğu-
na devam edişlerinin mola merkezleri olmak-
taydılar. İstanbul, Hind Müslümanları tarafın-
dan bir hac merkezi olgusu olması yanında, 
Nakşî tasavvuf ehlinin Hindistan’dan başta ol-
mak üzere Orta Asya üzerinden İstanbul’a İs-
lam coğrafyasından her noktasından gelişleri 
inanılmaz bir göstergedir. 

19. yüzyıl’a geldiğimizde ise İstanbul’la 
Rusya arasında kültürel ve dini ziyaretle-
rin hızla artığı görülmektedir. Rusya’dan ge-
lip Mont Athos (Aynaroz) ve Kudüs’teki Kut-
sal toprakları dini amaçla ziyarete gidenler ço-
ğaldığında, konaklama ihtiyacı meydana gel-
mişti. Bu ihtiyaca karşılık 1880’ler de Karaköy 
Semti’nde hacı adaylarına üç küçük kilise (şa-
pel) ve yatacak yer sunan hanlar inşa edilmiş-
tir. Limana yakın olarak inşa edi-
len bu hanların son katlarında 
yer alan Svetoy Andrey, Svetoy 
Ilia ve Svetoy Panteleimon adla-
rını taşıyan şapeller bugün dahi 
soğan başlı renkli kubbeleri ile 
görülebilmektedir. 
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Arş. Gör. Nursel UYANIKER

Eyüp Sultan Türbesini
 Ziyaret Adabı Hakkında 

Bir Risale

İstanbul’da doğdu, ilk ve orta öğrenimini Fatih’de tamamladı. 
2002 yılında M.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 

Aynı Fakültede araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan 
Uyanıker, M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı 

Bilim Dalı’nda  Yüksek Lisans Tezi çalışmaları sürmektedir. 
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin düzenlediği 

Hıdrellezin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi Paneli (05 Mayıs 2004)’ne 
“Folklorumuzda Hızır Geleneği ve Anadolu’da Hıdrellez Törenleri” 

konulu bildirisi ile katkıda bulundu.
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1  Türkçe	 Sözlük, “Ziya-
ret” maddesi, Yay. Haz. M. 
Canpolat-K. Demiray-S. 
Tezcan, Türk Dil Kuru-
mu Yayınları, Ankara 1983, 
s.1676.

İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan Meh-
med tarafından fethedildikten sonra, fethin 
mucizesi olarak Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-
Ensârî’nin kabri, Sultan Fatih’in isteği üzerine, 
hocası Akşemseddin tarafından keşf edilmiş-
tir. Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed, bu-
rada ilk önce türbeyi yaptırmıştır (1458). Ayrı-
ca bir cami, medrese, kütüphane, han, hamam, 
imaret, çarşı kurdurarak Eyüp semti imar edil-
miştir. 

Müslümanlar tarafından Kâbe, Medine’de 
bulunan Hz. Muhammed’in Ravzası ve 
Kudüs’den sonra önemli bir ziyaretgâh olarak 
kabul edilen Eyüp Türbe ve Camiini ziyaret, 
zamanla bir ritüel şekline dönüşmüştür. 

İstanbul’un ilk Türk-İslam yerleşkesi olan 
Eyüp Sultan türbesini ziyaret adabına, yazma-
larda birkaç sayfayla temas ediliyorsa da, bu 
konu hakkında etraflıca bilgi veren Abdullah 
bin el-Hac Sâlih tarafından, H.1222/M.1807 
tarihinde 62 varaklık bir yazma kaleme alın-
mıştır. Bu yazmanın tüm metni tarafımızdan 
okunmuş olup bildirimizde bu metin esas alı-
nacaktır.  

Bu yazmadan da hareketle söyleyebiliriz 
ki; İslam büyüklerinin kabirlerini ziyaret hak-
kında pek çok risale yazılmıştır. Yazmaların 
yanı sıra, halk arasında da türbe ziyareti bir 
usule tabidir. Bu bildiride Ebû Eyyûb’u ziya-
retin ne şekilde yapılması gerektiği ve halkın 
bunu nasıl tatbik ettiği ele alınacaktır.

Yazmada Ebû Eyyûb El-Ensârî’yi Ziyare-
tin Adabı 

Ziyaret kelimesi; birini ya da bir yeri gör-
meye gitmek; biriyle görüşmek anlamlarına 
gelir.1 İslam dinine göre ziyaret, dince kutsal 
sayılan bir yeri veya bir kimseyi gidip görmek-
tir. İslam dininde ziyaret edilmesi gereken ilk 
ve en önemli yer, Mekke’de bulunan Kābe’dir. 
Kābe dışındaki kutsal yerleri, büyüklerin tür-
belerini ve mezarlıkları ziyaret etme geleneği, 
hem İslam dininde ve hem de Türk kültürün-
de önemli bir yere sahiptir. Ayrıca din büyük-
leri, aile büyükleri, hastalar ve kimsesizler de 
ziyaret edilir. Dinî bayramlar olan Ramazan ve 

Kurban Bayramlarında 
büyükleri, hastaları, 
kimsesizleri, akrabala-
rı, komşuları, türbele-
ri ve yakınların mezar-
larını ziyaret etmek se-
vap sayılır. 

Her şeyin bir kaide-
si ve kuralı olduğu gi-
bi, ziyaretin de bazı ku-
ralları ve adabı vardır. Ziyarete giden Müslü-
manlar bu kurallara uygun olarak ziyaretlerini 
yapmalıdırlar. Bu kuralların başlıcaları şu şe-
kilde belirlenebilir:

1-Kâbe’yi Ziyaretin Adabı: Kâbe’yi ziyaret 
edecek olan kimse mutlaka abdestli olmalıdır. 
Avret yerleri kapalı olmalıdır. Ancak bu şart-
larla Kâbe ziyaret edilebilir. Bu ziyarete “Ta-
vaf” adı verilir. Hac ve Umre için yapılacak 
ilk tavafda ihramlı olma şartı da vardır. Tava-
fa Hacerü‛l-Esved’in bulunduğu köşeden baş-
lanır. Sağa doğru yürünerek ve duâ okuna-
rak Kâbe’nin etrafında dolaşılır. Kâbe etrafın-
da bir kere dolanmaya bir şavt denir. Her şavt-
ta Hacerü‛l-Esved selamlanır. Yedi kere dolan-
makla bir tavaf yapılmış olunur. Her tavaftan 
sonra iki rekât namaz kılmak vaciptir.

 2-Ravza-i Mutahhara’yı Ziyaretin Adabı: Hz. 
Muhammed’in Ravzası, Medine’de kendisi-
nin yaptırdığı camiin içindedir. Resulullah’ın 
camisini ve türbesini ziyarete giden kimse de 
abdestli olmalıdır. Salavat okunarak Mescid-i 
Nebevi’ye yaklaşılır. Selam kapısından içe-
ri girilir. Hz. Muhammed’in zamanında ca-
mi olarak kullanılan kısma gidilir. Orada iki 
rekât namaz kılınır. Sonra kıble tarafından 
Resulullah’ın kabrine yaklaşılıp ona selam ve-
rilir. Huzurunda kelime-i şehâdet getirilir. 
Kendisinden şefaat etmesi istenilir. 

Üç adım sağa doğru gidilip Hz. Ebubekir’e 
selam verilir. Tekrar üç adım sağa   doğru gidi-
lip Hz. Ömer (r.a.)’e selam verilir. Sonra kıble-
ye doğru dönülüp duâ edilir. 

3. Camileri Ziyaretin Adabı: Herhangi bir ca-
mii ziyarete giderken de abdestli olunmalıdır. 
Edeble camiin içine girilip bakılmalı; namaz 

Tarihi Kartpostalda 
Eyüpsultan Türbesi
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vakti değilse orada iki rekât Allah rızası için 
namaz kılınmalıdır. Bu namaza Tahiyyetü‛l-
Mescid adı verilir.

4. Türbe veya Kabir Ziyareti Adabı: Tür-
be veya kabir ziyaretine gidildiği zaman ön-
ce orada medfun olan kimselere selam verilir. 
Yasin-i Şerîf sûresini okuyabilenler okur; bu 
duâyı okuyamayanlar ise Fatiha-i Şerîf ve İh-
las sûrelerini okurlar. Sevabını orada bulunan 
mevtâların ruhlarına bağışlarlar. Ölen kimse-
lerin yanında duâ okunmalıdır, ancak orada 
istenilen her şey Allah’tan istenilir. Ölülerden 
bir şey istenmemelidir. 

5. Bir Büyüğü veya Hastayı Ziyaretin Adabı: 
Bilginleri, din büyüklerini ve hastaları ziya-
ret etmek sevaptır. Böyle birisini ziyarete gi-
derken münasip bir hediye götürmeye gayret 
gösterilmelidir. Bu kimselerle sakin ve edebli-
ce konuşarak hâl ve hatırları sorulmalı, onları 
sevindirecek şeyler söylenmelidir. Ziyaret ye-
rinde çok konuşmanın ve çok oturmanın uy-
gun olmadığı ziyareti yapanca dikkate alınma-
lı ve izin isteyip vakitlice ayrılınmalıdır.2

Bunların dışında, başka bir amaçla yapıla-
cak olan her bir ziyaretin kendine has bir adabı 
bulunmaktadır. Yazma eserler arasında yapı-
lan tarama neticesinde; ziyaret konusunda ya-
zılan eserleri, konularına göre şu şekilde sınıf-
landırmak mümkündür:

Ziyaretin Faziletleri

Ziyaret ile İlgili Hadis ve Duâlar

Kutsal Mekânlar, Ziyaretgâhlar

Kabir Ziyaretleri

Kişiler ile İlgili Kabir Ziyareti ve Ziyaret 
Adabı

İstanbul’un ilk Türk-İslam yerleşkesi olan 
ve ilçeye adını veren Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd 
b. Küleyb el-Ensârî, Hazrec kabilesinin Necca-
roğulları kolundandır. Hicretten iki yıl kadar 
önce hanımı Ümmü Eyyûb ile birlikte müs-
lüman olmuş ve Ensardan İslamiyet’i ilk ka-
bul edenler arasında yer almıştır. Hz. Muham-
med, Ebû Eyyûb’un evinde yedi ay kadar mi-
safir olmuş ve bundan dolayı Ebû Eyyûb’e 
“Mihmandar-ı Nebî” unvanı verilmiştir. Hz. 
Muhammed ile birlikte Bedir, Uhud, Hendek, 
Hayber, Mekke’nin fethi ve Huneyn başta ol-
mak üzere tüm savaşlara katılmıştır. 

Sağlıklı olan herkesin Allah yolunda sa-
vaşa katılması gerektiğine inanan Ebû Eyyûb 
el-Ensârî, “Kendi elinizle kendinizi tehlike-
ye atmayınız.” (el-Bakara, 2/195) mealindeki 
ayette, sözü edilen tehlikeyi, savaşa gitmeyip 
işiyle gücüyle meşgul olmak şeklinde açıkla-
mıştı. Bu sebeple ihtiyarlık döneminde bile her 
yıl bir savaşta bulunmaya gayret etmiştir. Ka-
tıldığı seferlerin sonuncusu ise, Müslümanla-
rın ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Onun, bu 
kuşatmadan bir yıl sonra (H.49/M.669) gönde-
rilen Yezid b. Muaviye kumandasındaki takvi-
ye birliğin içinde olduğu da rivayet edilmiştir. 
Ebû Eyyûb, kuşatma devam ederken hastala-
narak yahut şehit edilerek vefat etmiş ve vasi-
yeti üzerine bir askeri birlik tarafından surla-
ra en yakın yere götürülerek oraya defn edil-
miştir.

Halk arasında Eyüp Sultan adıyla bili-
nen zâtın kabri, İstanbul fethedilmeden ön-
ce de bilindiği ve kıtlık zamanında kabrini zi-
yarete gelen Hıristiyanların, onun hürmetine 
yağmur istediği ve bu kabrin asırlar boyunca 
kutsal görülüp korunduğu rivayet edilmek-
tedir. Bu tür bilgilerin, bazı seyyahların seya-
hatnameleriyle de kuvvetlendiği görülmek-
tedir. H.7/M.13. asırda yaşamış ve pek çok 
yer gezmiş olan seyyah Herevî, gezi notları-
nı anlatan Kitâbü’z-Ziyârât isimli eserinde; 
Konstantiniyye’ye uğradığını ve orada Mesle-
me b. Abdülmelik’in yaptırdığı camii ile surla-
rın dışında bulunan Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Eyüpsultan Türbesi’ni ziyaret
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kabrini görüp ziyaret ettiğini söylemektedir. 
Herevî, H.610/M.1214 yılında vefat ettiğine 
göre, Ebû Eyyûb’un vefatından yaklaşık ola-
rak beş asır sonra da kabrinin bilindiği anla-
şılmaktadır.3

 Ebû Eyyûb el-Ensârî için, Abdullah 
b. el-Hac Salih tarafından H. 1222/M.1807 ta-
rihinde yazılan ve Ali Attar Efendi tarafından 
istinsah edilen risale,  “kişiler ile ilgili kabir zi-
yareti ve ziyaret adabı” konusuna girmekte-
dir. Bu yazma; “Eyyûb Sultan Türbesi ve Ziya-
ret Adabı Hakkında Bir Risale” adını taşımak-
ta ve Yapı Kredi Bankası Sermet Çifter Kütüp-
hanesi No: 745’te yer almaktadır. 62 varaklık 
bu yazmanın ebadları 133x70, dili Türkçe, yazı 
türü nesih ve 17 satırdan mürekkebdir. Müs-
tensihin naklettiğine göre, Abdullah b. el-Hac 
Salih bu yazmayı yazış amacını şöyle anlat-
maktadır: “…ol kevākib-i dīn nücūm-ı šarīķ-i 
Ģaķķe‛l-yaķīn olan ŝaģābe-i güzīnden belde-i 
Ķosšanšiniyye ģamāhallahü te‛ālā  ‛an i‛l-āfāti 
ve‛l-beliyyeti ķabr-i şerīfleri şefā‛at-i ‛užmaya 
šālibīn olan ķıble-i ģācāt u istid‛ā u ilticā, 
münācāt eyleyenlere maģall-i ķabūl tażarru‛ u 
da‛vāt olan cenāb-ı Ĥālid ibn Zeyd Ebū Eyyūb 
el-Enŝārī raēı ‛anhü‛l-bārī ģażretlerinüñ cāmi‛i 
şerīfünde emānet ģidmetiyle müşerref olmak 
sebebiyle ol buķ‛a-i mübāreke ve ol ‛atebe-i 
valā-şānın ziyāretüne gelen iĥvān-ı bā-ŝafānuñ 
ķalblerüne imlā-i maģabbet ve ĥāšırlarunı 
teźkīr ü teşvik içün Ĥālid ibn Zeyd Ebū Eyyūb 
el-Enŝārī raēı ‛anhü‛l-bārī ģażretlerinüñ ba‛z 
ģikāyātları tetebbu‛una kādir olduġımuz ka-
dar bir maģall-i menī‛a ki işbu süšūr şerīfe-i 
ģarīr-i taģrīr birle cem‛ ü taģrīr kılundı….”4 

Müstensihin belirttiğine göre, Abdullah ibn 
el-Hāc Sālih Efendi, bu risaleyi, Eyüp camiin-
de çalışmış bir kimse olarak, Ebû Eyyûb’un 
kabrini ziyarete gelen temiz kalpli insanları 
iyi düşünmeye sevketmek ve kabrin önemini 
onlara göstermek için kaleme almıştır. Ayrı-
ca müellif, bu risaleyi okuyan herkesten hayır 
duâlarını da istemektedir.

Yazma, altı bölümden oluşmaktadır. Birin-
ci bölümde; Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin soyunun 
nereden geldiği anlatılmaktadır. İkinci bölüm-
de; bazı Kur’an ayetlerinden bahsedilmek-

tedir. Üçüncü bölüm-
de; Kostantiniyye şehri-
nin fethi ile beraber Ebû 
Eyyûb’un kabrinin or-
taya çıkarılması anlatı-
lır. Dördüncü bölümde; 
Ebû Eyyûb’un rivayet 
ettiği bazı hadîs-i şerîfler 
anlatılmaktadır. Beşinci 
bölümde; Ebû Eyyûb’un 
kabrini ziyaret ada-
bı anlatılmaktadır. Al-
tıncı bölümde; türbe-i 
muattara ve câmi-i mü-
bareke etrafında medfûn olan bazı kimsele-
rin hikâyeleri anlatılır. Altıncı bölümün so-
nunda; “Dermân-ı Makam Ayasofya-ı Kebîr” 
başlıklı bir bölüm daha vardır. Bu bölümde; 
Ayasofya’daki, hastalıklara derman olan ma-
kamların isimleri ve hangi hastalıklara, ne şe-
kilde tatbik edilirse iyi geleceği anlatılmakta-
dır. Bu bildiride ele alınacak olan bölüm, be-
şinci bölümdür. Burada; Ebû Eyyûb’un kab-
rinden hareketle, genelde türbe ziyaretlerinde 
nasıl davranılması gerektiği anlatılmıştır. 

Kabir ziyareti, İslam’ın sünnetlerinden-
dir. Bu nedenle, bir adaba göre yapılmalı-
dır. İslamda kabir ziyaretinden maksat; ziya-
ret eden kişinin ibret alması ve ölen kimsenin 
de edilen duâlardan yararlanmasıdır. Kabir zi-
yaretinden alınacak ibret, ele alınan yazmada 
şu şekilde bildirilmiştir: “….ammā ‛ibret şol 
šarīķıla olur ki; ol mevtāyı tefekkür idesün ki, 
bir vaķt bizim gibi gider ve yürür ve yemek yer 
ve ŝu içer idi, şimdi eczāsı perīşān olup türāba 
mülģaķ olmış. Bir de birkaç günden ŝoñra 
anuñ gibi olmıyacaġımuz muģakkaķdur, diyü 
tefekkür itmekdür.”5

Bir kimse kabre vardığında kendi nefsi-
ni tefekkür ve mevtâya duâ etmezse; o kimse 
hem kendisine ve hem de kabirde yatan kişi-
ye hıyanet ve kötülük etmiş sayılır. Zira kabir, 
ahiret menzillerinin evvelidir; eğer bir kim-
se kabirde rahatsa, onun için, sonrası da ko-
lay olur. Eğer kabirde rahat değilse, sonrasın-
da da daha şiddetli azap ve elem vardır. Kabri 
ve dolayısıyla ölümü çok düşünen kimse, kab-

EYÜP BELEDİYESİ 
KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 212 563 16 65 Faks: 212 616 00 78
www.eyup.bel.tr  e-posta: kultur@eyup.bel.tr

EYÜPSULTAN
SEMPOZYUMU

V

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA

EYÜP DİYANET SİTESİ
11-13 MAYIS’2001 EYÜP

I. Oturum  11.Mayıs.2006.Cuma /  Saat: 14:00-18:30  

Oturum Başkanı: Prof Dr. Oktay Aslanapa

Prof.Dr. Semavi Eyice / Zal Mahmut Paşa Camii ve Mimar Sinan
Prof.Dr. Mehmet Şeker / Elyazması “Ebu Eyyub El Ensari Menakıbı” Adlı Eser  
ve Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme
Haydar Sanal / Eyüpsultan Vasfında Musikili Bir Türkü
M.A.Gündegül Parlar / Eyüp Kadılığında Yerleşim Sürecinde Sosyal    
Yaşamdan Kesitler (15.-16. YY)
Doç. Dr. Nuray Özarslan / Yabancı Seyyahlar Gözüyle Eyüp
Doç. Dr. Sait Öztürk / 1576 Sicil Kayıtlarında Eyüp Kadılığı Bütçesi
Erdem Yücel / Reşat Ekrem Koçu’nun Eyüp Çalışmaları

II. Oturum  12.Mayıs.2001.Cumartesi /  Saat: 10:00-13:00  

Oturum Başkanı: Prof Dr. H. Örcün Barışta

Prof.Dr. Filiz Yenişehirlioğlu / Eyüp’te Bir Çömlekçi Ailesi
Prof Dr. H. Örcün Barışta / Eyüpsultan’da Kuşevleri
Prof Dr. Hüsrev Subaşı / Eyüplü Bir Hattat
Yar. Doç Dr. Vildan Çetintaş / Eyüplü Bir Sanatçı “Derviş Hasan”
Cengiz Bektaş / Eyüp Oyuncakları, Oyuncak Müzeleri
Dr. Talip Mert / Bahariye Mevlivihanesi
Prof Dr. Ayla Ersoy / Mezartaşlarındaki Servi Ağaç Kültü
Yar. Doç Dr. Tosun Yalçınkaya / Eyüp’te Oyuncakçı Çıkmazı
Dr. Z. Cihan Özsayıner / Mimar Sinan’ın Eyüp Camilerinde Hat Sanatı Düzeni
Dr. Süleyman Berk / Eyüpsultan’da Celi Sülüs Kuşak ve Yazılar
Yasemin Masaracı / Şehir Müzesindeki Eyüp İmalatı Eserler

III. Oturum  12.Mayıs.2001.Cumartesi /  Saat: 14:00-18:30  

Oturum Başkanı: Prof Dr. Hakkı Önkal

Prof.Dr. Gönül Çantay / Cezri Kasımpaşa Külliyesi
Prof Dr. Hakkı Önkal / Eyüp Mihrişah ve Şahsultan Türbelerinin 

  Kitabeleri Işığında Mihrişah Kadın Meselesi
Prof Dr. Erol Gürdal - Ahmet Ersen / Tarihi Yapılarda Duvar Onarımları

ve Tarihsel Otantiğin Korunması
Prof Dr. Zekiye Yenen - Hülya Yakar / Eyüp’te Ekonomi ve 
Sosyal Değişimin Fiziksel Doku Aracılığında  İrdelenmesi

Dr. Sinan Genim / Eyüp’te Bir Restorasyon
Prof Dr. Ayten Erdem / Eyüp’te Sivil Mimarı Örnekleri ve Koruma Sorunları

Doç Dr. Suphi Saatçi / Sinan’ın Eyüp’teki Eserleri Üzerlerine Gözlemler
Dr. F. Nisa Kara / Eyüp’te Kültürel, Sosyal Rekreatif Doku Odakları

IV. Oturum  13.Mayıs.2001.Pazar /  Saat: 10:00-13:00  

Oturum Başkanı: Prof Dr. İsmali Lütfi Çakan

Prof Dr. İsmali Lütfi Çakan / Eyüpsultan’ın Rivayetlerinden Seçmeler 
ve Kırk Hadis Projesi

Prof Dr. İskender Pala / Ebussuud Haziresi
Nejat Eralp / Eyüp’te Dukakinzadeler Ailesi

Recep Uslu / Eyüp’te Medfun Enderunlu Fazıl’ın 
Cengiznamesinin Müzik Değeri

M.Cemal Öztürk / Ermeni Soykırımı Hakkında Piyer Loti’nin Düşünceleri
Mustafa Güler / Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Vakfiyesi

Fadime Geleç / Eyüp Oyuncakları
İsmali Orman / Eyüp’sultan Camii Türbelerindeki Çini Envanter Çallışması

Eyüpsultan Türbesi’ni gös-
teren eski bir gravür.



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

188

6  A.y., 17a-17b.vr.

7  A.y., 18a-18b vr.

re vardığında kabrini cennet bahçelerinden bir 
köşe bulurken; kabri ve dolayısıyla ölümü dü-
şünmeyen insan da kabrini cehennem çukur-
larından bir çukur bulmuş olur. Hz. Muham-
med bu konuda şunları söylemektedir: “Ben 
sizi evā’il-i İslāmda ziyāret-i ķubūrdan men‛ 
iderdim; şimdi iźin virdim. Ziyāret idüñ lākin 
ķabre vāŝıl oldıġınuzda faģş söylemeñ.”6 Bu-
rada “fahş söylemek” ile kastedilen şey; aklın 
ve mantığın almayacağı boş sözler söylemeyin 
ancak ibret alıp duâ edin, olmalıdır. Bir kabrin 
ziyareti şu şekilde yapılmalıdır:

İlk önce abdest alınır, kabre karşı durma-
yıp ve mekruh vakitte bulunmayıp Allah rı-
zası için iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta; 
bir Fatiha-i şerîf, bir Âyete’l Kürsî ve üç İhlas-ı 
şerîf duâları okunur. Namaz bittiğinde; “Ya 
Rabbi, senin rızan için kıldığım namazımı ka-
bul et ve sevabını falan mevtâya hediye ettim, 
onun ruhuna ulaştır. Bunun sevabından o ki-
şinin ruhunun faydalanmasını rica ederim” 
denilir. Sonra oradan kalkıp edepli ve vakar-
lı bir şekilde kabir yanına gidip selam veril-
meli ve duâ edilmelidir. Verilen selam akis-
dir, bu nedenle “es-Selamu aleyküm” dedik-
den sonra “Ve aleykümü’s-selam” diye alınır. 
Hazret-i Muhammed, bu selamın mânâsını, 
hadis-i şerîfinde şöyle açıklamıştır: “…
Selām sizüñ üzeriñüzde olsun, iy bu diyārda 
medfūnīn olan mü’minler! Allah te‛ālī, sizler-
den āĥirete gidüp bizleri taķaddüm eylenle-
ri ve bizlerden ŝoñraya kalup te’eĥĥür iden-
leri merģamet eyleyüp ma‛firet eylesün. Siz-

ler, bizlere selefsiñüz; bizler, size ĥalefüz. 
İnşāallahu te‛ālī bizler de sizlere īmānla 
lāģiķ oluruz. Ve daĥı Allah te‛ālīden bizlere 
küdūrāt-ı dünyeviyye ve ‛ibādete māni‛ olan 
ālām u ‛avā’iķden maŝūn olmamızı ve sizler 
de ‛aźāb-ı ķabrden emīn olmañuz içün ‛afv 
u ‛āfiyet isterüz.”7 Bu selamı verirken; kab-
rin sol tarafında ve önünde durarak, sırt kıb-
leye bakacak şekilde durulur. Kabirlere el sü-
rülmez, sıvazlanmaz ve öpülmez. Yazmada, 
bu hareketlerin menfi görüldüğü ve Hıristi-
yan âdetleri olduğu belirtilmiştir. Kabrin ba-
şında, Yasin sûresi ve Kur’ân-ı Kerîm’den bili-
nen herhangi bir âyet-i kerîme okunur. Yasin 
sûresinin okunması ile mevtânın azabını ha-
fifleyeceği ve okuyana da, o kabristanda ya-
tan mevtâ sayısınca sevap verileceği söyleni-
lir. Kabristanda duâ okumak, hem adabın ge-
reklerindendir hem de onu okuyan kişiye pek 
çok sevap kazandırır. Bu duâları okuyan ki-
şi, bunu mevtânın ruhu için okuduğunu söy-
lememelidir. Zira ibadet ancak Allah’a olur. 
Kurban kesmek de böyledir; Allah için kurban 
kesip sevabı mevtânın ruhuna hediye edilir. 
Eğer kurban kesilirken filan için diyerek ke-
silirse; o kurbanı yemek helâl olmaz. Kabirde 
selam verildiğinde, o mevtâ selam veren kişi-
yi bilir ve selamını alır. Mevtâlar, kendilerine 
selam ve duâ olmadığı zaman teessüf ederler 
ve; bir kimse gelse ve duâ etse de, biz de bu 
duâdan faydalansak, diye temenni ederlermiş. 
Ziyaret eden kişi daha sonra tesbih edip elleri-
ni kaldırıp dünya ve ahiret ne istiyorsa isteği-

Eyüpsultanda Cuma Namazı
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8  Abdullah b. el-Hâc Sâlih, 
a.g.y., 19b-20a vr.

ni Allah’tan istemeli: Ey filan, benim muradı-
mı ver, şöyle böyle, dememelidir. Kabir ziya-
retleri, haftada bir kere, Cuma gecesi ve Cu-
ma günü, Cuma namazından sonra veya ön-
ce uygundur.  Sahâbe-i kirâmın ve evliyâ-i 
izâmın kabr-i şerîflerinde de duâ edilmeli ve 
şöyle ibret almalıdır: “…tefekkür ve te’emmül 
idesün ki, bu źāt ŝaģābe-i kirāmdur. Faĥr-i 
kā’ināt ve sened-i mevcūdāt ģażretlerinüñ 
ŝoģbet-i şerīfeleriyle müşerref ve meclis-i 
sa‛ādetleründe oturup ģadīś-i lašīfelerün 
istimā‛ itmiş iśr-i seyrlerüne gidüp anuñ ĥulķ-ı 
‛ažmiyle müteĥalliķ olmış, öyle iken gene 
āĥiretde ol źāt-ı ‛ālī ķadrüñ iftirāķından ĥavf 
üzre olup nice mücāhedeler itmiş yarın benim 
ģālim nice ola ki necāt bulacaġumda bir eśer 
yok. ‛Acebā şefā‛at ‛užmāsun šalep itdiġümde 
beni ģużūr-ı sa‛ādetden šarģ ide mi, ve sen be-
nim sünnetümle ‛āmil değül idüñ, diyü siyāh 
yüzime hem nažar itmiye mi, diyü anlaruñ 
ģallerüni tefekkür idüp aġlayasun ve i‛tiķādunı 
i‛tiķādlaruna ve a‛mālüni a‛māllerüne tašbīķe 
çalışasun.”8 Sahâbe-i kirâmın ve evliyâ-i 
izâmın itikadına itikat, ehl-i sünnettendir. Ce-
hennem azabından kurtulmak isteyen kişiler, 
onların söyledikleri ve yazdıklarına inanmalı 
ve onları tatbik etmelidir. 

Abdullah ibn el-Hâc Sâlih tarafından  ka-
leme alınan yazmada, kabir ziyaretinin bu şe-
kilde yapılması ve birtakım kurallara uyul-
ması gerektiği anlatılmıştır. Bu hususlara dik-
kat edildiğinde ziyaret amacına ulaşırken, ak-
si halde; hem mevtâ rahatsız olmakta hem de 
ziyaret eden kimse amacına ulaşamamaktadır. 
Bunun için ziyaret kurallarına titizlikle uyul-
malı ve başlangıcından sonuna kadar edepli 
davranılmalıdır. Bu yazmada anlatılan kural-
ları maddeler hâlinde sıralayacak olursak;

a. Kabir ziyareti için uygun bir zaman seçilir: 
Bu zaman, yazmada; ekseriyetle Cuma günü 
ve gecesi, Cuma namazından sonra veya önce 
olarak belirtilmiştir. 

b. Abdest alınır: Nasıl ki, bir yere gidilirken 
temiz ve derli-toplu bir kıyafet giyilir ve o şe-
kilde bir hazırlık yapılırsa; kabir ziyaretinden 
evvel de abdest alınıp temiz kıyafetler giyilir.

c. Kabir ziyaretine gidildiğinde selam verilir ve 

alınır.
d. Kabrin sol tarafında ve mevtânın önüne gele-

cek şekilde durulur.
e. Duâ okunur ve sevabı mevtâya hediye edilir.
f. Ziyaret müddetince edebe mugayir hâl ve ha-

reketlerden kaçınılır: Kabristana el sürmek, ora-
da yatandan bir şeyler istemek gibi davranış-
lardan kaçınılmalı, mevtâ rahatsız edilmeme-
lidir. 

g. Ziyarette bulunan kişi, ölümü düşünür ve ib-
ret alır.

Halk Arasında Ebû Eyyûb El-Ensârî’yi 
Ziyaretin Adabı

Ele alınan yazmada belirtilen ve genelde 
tatbik edilen bu usulün dışında, halk arasın-
da da birtakım farklı uygulamalar vardır. Ebû 
Eyyûb el-Ensârî, halk tarafından sevilen ve 
saygı duyulan önemli bir zattır. Evliyalar şehri 
İstanbul’un iki yakası; Asya ve Avrupa kıtaları 
âdeta iki önemli zata vakfedilmiş gibidir. As-
ya kıtası deyince  Aziz Mahmut Hüdâyi; Avru-
pa kıtası denilince de Ebû Eyyûb el-Ensârî akla 
gelir. Başka şehirlerden ve hatta yurt dışından 
İstanbul’a gelen pek çok kişi, muhakkak Ebû 
Eyyûb’a uğrar ve duâ eder. Halk arasında, bu-
raya gelen kişi Hacca gitmiş kadar iltifat görür 
ve hacı olmuş sayılır. Evlerinde Mekke’den ge-
tirilen zemzem suyu bulunmayanlar, ölüm ha-
line gelmiş hastaları veya başka dertlileri için 
Ebû Eyyûb’un türbesindeki zemzem suyun-

Eyüpsultan Camii dış kapı, 
Çizim:Tevfik Ayata
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dan içerek şifâ bulduklarına inanırlar. Buraya 
özellikle kötürüm insanlar ile akıl hastaları ge-
tirilerek iyileşmeleri dilenir. Dolayısıyla, bura-
sını ziyarette uyulması gereken kurallar kesin-
dir ve halk için saygı esastır. 

Yazmada belirtildiği gibi, Ebû Eyyûb’u zi-
yarete gelecek kişi, önce abdest almalıdır. Te-
miz ve kabir ziyaretine uygun kıyafetler gi-
yilmelidir. Ziyaret için özellikle Cuma gün-
leri ve bir de haftasonu tatili sebebiyle Pazar 
günleri tercih edilir. Özellikle Ramazan ayı-
nın ilk Cuma gecesi iftarını burada yapmak is-
teyen insanlar, Câmi ve çevresini doldurmak-
tadırlar. Deniz tarafında, iç avluya doğu kapı-
sından giren ziyaretçiler, hemen sağda, zemi-
ni yükseltilmiş bir sofa üzerinde Lala Musta-
fa Paşa’nın (ö. M.1580) açık türbesine ve diğer 
türbelere duâ ettikten sonra, Ebû Eyyûb’un 
kabrini ziyaret ederler. Burada üç İhlas-ı şerîf 
ile bir Fatiha sûreleri ve bir Ayete’l Kürsî oku-
nur. Kur’ân-ı kerîm okumasını bilenler, tür-
benin içinde kenara çömelerek ellerindeki ki-
taplardan Yasin-i şerîf ve başka duâlar okur-
lar. Sultan I. Mahmud (hd 1730-1754) tarafın-
dan 1144/1732’de Topkapı Sarayı’ndaki “mu-
kaddes emanetler” bölümünden getirilen 
Hz. Muhammed’in ayak izi (Nakş-ı Kadem-i 
Peygamberî) Eyüp Sultan Türbesi’ne nakledil-
miştir. Ziyaretçilerden bazıları, camekân için-
de korunan kadem-i şerîfeye dokunup elleri-
ni yüzüne sürmektedirler. Duâlar okunduktan 
ve dilekler dilendikten sonra, sandukaya sırt 
çevrilmeyerek gerisi geriye çıkılmaktadır. Bazı 
kimseler, batı tarafındaki çarşı kapısına kadar 
geri geri giderek duâlar okumaktadır. Türbe-
den çıkanlar, dış avludaki şadırvanın karşısın-
da ve türbenin sol-batı tarafında bulunan Çif-
te Gelinler/Gelenler Türbesi’nde duâ etmekte-
dirler. Bu türbeyi ziyaret edenler arasında da-
ha çok, çocuğu olmayan kadınlar ile yeni evle-
nen çiftler bulunmaktadır. 

Ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölümlerden 
birisi de iç avludaki çınar ağacıdır. Halk ara-
sında, Ebû Eyyûb’un nâşının aslında burada 
olduğuna dair inanç mevcuttur. Dileği olan 
kimseler, Ebû Eyyûb’un yüzü suyu hürmetine 
Allah’tan bir şeyler isterler. Çınar ağacının al-

tına kibrit çöpünden beşik yapma, çubukla ev 
veya kişinin dileğine göre şekiller çizilmekte-
dir. Ziyaretçilerden bazıları ise; Ebû Eyyûb’un 
kabrinin gerçekte burada olduğuna inandıkla-
rından, etrafı demir parmaklıklarla çevrili çı-
nar ağacının çevresini duâlar okuyarak âdeta 
tavaf etmektedirler. Kişi, gelenek gereği yeri-
ne getirdiği ritüel davranışın sonunda dileği-
nin olacağına inanır. Karamsarlıktan kurtulur 
ve psikolojik olarak tatmin olur.

Eyüp Sultan türbe ve camiini ziyaret eden-
ler arasında çocuklar da bulunmaktadır. Halk 
arasında, Eyüp Sultan’ın çocukları çok sev-
diğine dair inanç ve Osmanlı padişah çocuk-
larının buradaki sünnet merasimlerinin alış-
kanlıkları nedeniyle, özellikle sünnet çocukla-
rı türbeye getirilmektedir. Ayrıca huysuz ço-
cukların, burada duâ ettikten sonra sakinleşe-
ceğine, huyunun düzeleceğine de inanılmak-
tadır. Türbe ziyaret edildikten sonra, deniz 
tarafındaki oyuncakçılar çarşısına gidilir ve 
meşhur Eyüp oyuncaklarından çocuğun dile-
diği oyuncak alınarak, çocuk sevindirilir. Gü-
nümüzde çocukları OKS, ÖSS sınavına gire-
cek olan anneler, sınavdan önce buraya gelip 
Yasin-i şerîf okumakta ve zihin açması dileğiy-
le türbenin içindeki sudan, sınava girecek olan 
çocuğa içirmektedirler. 

 Dilek dileyip de dileği kabul olan in-
sanlar dış avludaki türbe çıkışında insanlara 
okunmuş kesme şeker, hurma, lokum dağı-
tarak adağını gerçekleştirmiş olmaktadır. Bu-
nunla birlikte kurban adayan insanlar da var-
dır ve bu insanlar türbenin doğu tarafındaki 
adak yerinde kurbanlarını kesip ihtiyacı olan-
lara dağıtmaktadırlar. 

 Eyüp türbe ve camii’ni ziyarete gelen-
ler, ibâdetlerini yaptıktan sonra Eyüp semtinin 
eskiden meşhur olan; Eyüp kebabı, kaymağı, 
kuş lokumu, reçellik gülleri, can eriği gibi yi-
yeceklerinden yer, bostanlarında yetişen ful-
ya ve lale kokuları içinde ziyaretlerini tamam-
larlardı. Eyüp semti bu özellikleriyle aynı za-
manda bir sayfiye yeri olmuştu.   

İstanbul’un manevi fâtihi olan Ebû 
Eyyûb’un türbe ve camiinin bulunduğu civar 
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9  Ahmed Refik, Onuncu	
Asr-ı	Hicrî’de	İstanbul	Ha-
yatı	 (1495-1591), Enderun 
Kitabevi Yayınları, İstanbul 
1988, XVI+155s. Ayrıca bkz. 
a.g.e., “Eyüpteki şişecilere 
dair”, s.42.; a.e., “Eyüp ci-
varında yapılan yolsuzluk-
ların önüne geçilmesine da-
ir”, s.138. 

ve semti, İstanbul halkı kutsal 
bir gözle görür ve Eyüp Sul-
tan türbesini ziyaret etmeye-
cek dahi olsa Eyüp Sultan’ın 
toprağına abdestsiz basmak-
tan korkardı. Eyüp ve civa-
rı, özellikle Osmanlı döne-
minde çok ihtimam gördü-
ğünden burada Hıristiyanla-
rın oturtulmamalarına dair 
Haslar kadısına ferman buy-
rulmuştur.9 Bununla birlikte 
Ayvansaray’a kadar olan mın-
tıka içinde meyhaneler, ku-
mar oynatan kahveler, Orta-
oyunu mahalleri açılması ya-
saklanmıştı. Ramazanlarda her yerde sıkça gö-
rülen Karagöz oyunlarına, meddah gösterile-
rine yer veren kahvelerin dahi açılması müm-
kün olmamıştır. 

Günümüzde ziyaretçiler, Türbeye; Haliç 
(doğu) ve şadırvan avlusu (batı) ile kıble yö-
nünde, hünkâr mahfili girişine komşu olan ve 
“Musalla Kapısı” olarak adlandırılan, kapılar-
dan birinden girmektedirler. Önce sanduka-
nın bulunduğu türbeye gelen ziyaretçiler, di-
leklerini dilemekte ve birçokları gibi, oradan 
telefirik vasıtasıyla veya yürüyerek Pierre Lo-
ti tepesine çıkmaktadırlar. Pierre Loti tepesi-
ne çıkan dik yokuşun her iki yanına bakıla-
cak olursa; aşağı ve yukarı uzayıp giden me-
zar taşları görülmektedir. Bunun sebebi ola-
rak; Eyüp Sultan camiinden duyulan ezan se-
sinin kabir azabından kurtaracağı inancı, Hz. 
Muhammed’in sohbetini dinlemiş ve onunla 
birlikte olmuş Ebû Eyyûb’a yakın olma isteği 
ve İstanbul’un ve Eyüp semtinin manevi sahi-
bi olan Ebû Eyyûb’un, mahşer günü etrafında-
kilere şefaat edeceği inancı gösterilebilir.

Türbede yapılan; kısmet açma, niyet ku-
yusuna para atma, minareden eşya sallandır-
ma, kilit açma, ip dolandırma…gibi inanç ve 
pratikler, ziyaret sebebi olmakla birlikte; Eyüp 
Sultan’ın manevi huzurunda, çaresiz insanlara 
umut kapılarını açan ve psikolojik tatmin sağ-
layan dinamiklerdir. Bâtıl olarak görülen bu 
ritüellerin bir amaca yönelik olduğu ve buraya 

gelen kişilere manevî bir güç verdiği de unu-
tulmamalıdır. 

Sonuç

Abdullah ibn el-Hâc Sâlih tarafından M. 
1807 tarihinde istinsah edilen yazmada, genel 
olarak türbe ziyaretlerinde yapılması gerekenler 
anlatılmış olup bu kuralların Eyüp Sultan tür-
be ve camii için de geçerli olduğu anlaşılmakta-
dır. Türbe ziyareti konusunda İslâmî kuralların 
yanı sıra; halkın da kabir ziyareti konusuna ihti-
mam gösterdiği ve özellikle Ebû Eyyûb’a duyu-
lan saygı ve sevgi nedeniyle edebe aykırı hare-
ketlerden çekinildiği görülmektedir. Ebû Eyyûb 
el-Ensârî, sadece İstanbul’un fethini hızlandı-
ran bir etken değil, aynı zamanda fetihten sonra 
İstanbul’un tarihî/dinî kimliğinin oluşturulma-
sında da önemli bir unsurdur. Ayrıca velî kültü 
yaratma; velînin mezarının bulunduğu bölge et-
rafında belirli bir ticarî aktivite de yaratmak de-
mektir. Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin mezarını ziya-
ret edenler, onunla ilgili eşyaları satın alanlar, 
böylece o bölgenin ekonomisine de katkıda bu-
lunmuş olurlar. Bunun yanında, kısmeti kapa-
lı genç kızların, şansı yaver gitmeyenlerin, dert-
li olanların … vb. psikolojik tatmin sağladıkları 
manevî bir şifâ merkezidir. 

Günümüzdeki anlatılarda Eyüp Sultan tür-
be ve camiinin halk tarafından korunarak mis-
yonunun devam ettirildiği görülmektedir.

Eyüpsultan Türbesi günün 
her saati ve her yaştan ziyaret-
çilerle doludur.
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Türbesi’ni ziyaret eder.
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Hnakuyn Yegeğetsiner” (İstanbul 
Ermeni Cemaatinin Teşekkülü ve 
Eski Kiliseler), Intartsag	 Oratsuyts	
(Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Sal-
namesi), İstanbul 1926, s. 294; Siruni, 
a.g.e., s. 81-83, 90-91    

18  Grousset, a.g.e., s. 562

Doğu Roma İmparatorluğu veya diğer 
bir ifade ile Bizans2 İmparatorluğu tahtına 
ünlü imparatorlar ve ordusuna da önemli 
komutanlar veren Ermenilerin İstanbul’a ne 
zaman ve nasıl yerleştiklerine dair eski kay-
naklarda kesin bilgiler bulunmamaktadır. 
Ermenilerin İstanbul ile olan ilişkilerinin 4. 
yüzyıl sonlarında başladığı kabul edilebilir. 
M.S. 3013 yılında Kral III. Drtad’ın emriyle ve 
Surp Krikor Lusavoriç’in (Aydınlatıcı Krikor 
/ Gregorios) önderliği altında Hıristiyanlığı, 
dünyada ilk kez devlet dini olarak kabul 
eden Ermeni Krallığı4, 387 yılında İran’da 
hüküm süren Sasani Devleti ile Bizans Dev-
leti arasında pay edilmiştir5. Bu tarihten sonra 
başlayan Ermeni-Bizans ilişkileri askeri, dini, 
iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda çok yönlü 
olarak gelişme göstermiştir6. 

5. yüzyılda Muş’un Khoronk köyünde doğ-
muş olan Ermeni tarihçi Movses Khorenatsi’ye 
göre; Bizans İmparatoru ile görüşmek üzere 
İstanbul’da bulunan ünlü Ermeni Katolikosu 
Büyük Nerses (330-373)7 İmparator Valens ta-
rafından bir adaya sürgün edilmiştir8. Erem-
ya Çelebi Kömürciyan, bunun Sivri veya Yas-
sı adalardan biri olduğunu belirtir9. Katolikos 
Nerses’in ülkesi için yaptığı yararlı hizmetler, 
kendisine Büyük sıfatı kazandırmış, Aziz Kri-
kor Lusavoriç’ten sonra ülkedeki yaşamı dini, 
ahlaki ve siyasi bağlamda düzenleyici bir tu-
tum izlemiştir. Bu suretle; Ermeni Kilisesi tara-
fından Aziz olarak yüceltilmiştir10.

Torkomyan ise; söz konusu sürgün yerinin 
Yassı ada olabileceğini, 1900 yılında aynı ada-
da tatlı bir su ve tepede bir mabed harabesini 
bizzat tespit ettiğini söyler. Patrik Constantini-
os, Yassı (Platea) adanın Bizans devrinde mah-
puslara tahsis edildiğini ve oradaki hapishane-
lerin ve muhafızlara ait bulunan binaların izle-
rinin kendi zamanında hala görülmekte oldu-
ğunu kaydeder11. 

Muş’un Hatsik/ Hatsegats köyünde 
doğmuş olan Aziz Mesrop Maşdots (353-
439), 406 yılı başında12 Ermeni alfabesini icad 
edip, Ermenistan’daki okulları kurduktan 
hemen sonra, ulusal dili uygulamak üzere, 
yanına birkaç öğrencisini alarak Ermenilerle 

meskun bölgeleri dolaşmış, yolculuğunun so-
nunda İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da çeşitli 
temaslarda bulunmuş, pek çok Grekçe kaynak-
tan çeviri yapmak üzere öğrencilerini burada 
bırakmıştır13. Daha 5. yüzyılda İmparator 
II. Theodosius’tan okul kurma izni alan Aziz 
Mesrop Maşdots’tan sonra İstanbul, Erme-
ni aydınları için önemli bir bilim ve kültür 
merkezi haline gelmiştir.

Bu aydınlardan biri olan Stepanos 
Sünetsi’nin, 8. yüzyıl başlarında İstanbul’a 
gelerek Ayasofya’da araştırmalar ve çeviriler 
yaptığı bilinmektedir14. IX.-XI. yüzyıllarda 
Bizans imparatorları olarak hüküm süren Er-
meni asıllı Makedonya hanedanı döneminde 
Ermenilerin sayısı bir hayli artmıştır15. Tu-
tayel, Ermeni Kralı II. Aşod için İstanbul’da 
Ermenice bir İncil yazmış olup (909), bu yaz-
ma Mesrop Maşdots Yazma Koleksiyonu’nda 
korunmaktadır16. İstanbul’da doğmuş ve 
yaşamış olan Hovsep Gosdantnubolsetzi adlı 
bir Ermeni, azizlerin biyografilerini içeren 
Yunanca bir kitabı Ermeniceye çevirmiştir 
(991-992)17. 11. yüzyılda Krikor Makistros18, 
Bedros Kedatarts Katolikos ve başka aydınlar 

     Rab İsa Mesih’in Aziz 
Krikor’a görünüp kilisesinin 
(Echmiadzin) inşaa edileceği 
yeri göstermesi
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19  Guevorkian, a.g.t., s. 89    
20  İnciciyan, a.g.e., s. 43; Berberyan,  

“Les Arméniennes ontils acheté 
l’une des portes de Sainte Sophie”, 
Byzantion, t. 20, Bruxelles 1950; 
Siruni, a.g.e., s. 91; Kömürciyan, 
a.g.e., s. 73; Barış, “İstanbul Surları 
İçinde Sekiz Ermeni Kilisesi” (İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Yayımlanmamış 
Lisans Tezi), İstanbul 1974, s. 10

21  Grousset, a.g.e., s. 490; Lynch, Ar-
menia;	 Travels	 and	 Studies, C. I, 
London 1901, s. 373; Diehl, Manuel	
d’Art	 Byzantin, s. 442-447. Er-
meni Pakraduni Krallığı’nın ün-
lü payitahtı Ani’nin başmimarı 
Drtad’ın, bu kentte inşa ettiği eser-
lerinden günümüze gelebilenler 
arasında ünlü Ani katedral kilisesi-
Surp Asdvadzadzin (Fethiye Camii) 
olup, bazı tarihçiler özellikle Strzy-
gowski, bu yapıtı Gotik mimarinin 
prototipi olarak yorumlamıştır. Bkz., 
Die	 Baukunst	 Der	 Armenier	 Und	
Europa, 2 B., Wien 1918; Leo, Hayots	
Badmutyun (Ermeni Tarihi), C. 2, s. 
614. Kimi tarihçiler bu depremin tar-
ihini 15 Ağustos 990 olarak zikred-
erler, bkz., Çamçiyants, Hayots	Bad-
mutyun (Ermeni Tarihi), C. 2, Erivan 
1984, s. 875; Torkomyan, a.g.e., C. 1, 
Viyana 1913, s. 290

22  Pamukciyan, “Ayasofya ve Erme- Pamukciyan, “Ayasofya ve Erme-
niler”, İstanbul	 Ansiklopedisi (R. 
Ekrem Koçu), C. 3, İstanbul 1958-
1975, s. 1472; Pamukciyan, “Aya-
sofya ve Ermeniler”, Ermeni	
Kaynaklarından	 Tarihe	 Katkılar-
İstanbul	Yazıları, C. I, İstanbul 2002, 
s. 154

23  Pamukciyan, a.g.m., s. 1471; Pa- Pamukciyan, a.g.m., s. 1471; Pa-
mukciyan, a.g.e., C. I, s. 154. Bu tar-
ihte kendisine başvurulan impara-
tor Ayasofya’nın banisi Justinianus 
değil, ondan sonra tahta geçen II. 
Justinos olmalıdır, bkz. Torkomy-
an, a.g.e., C. 1, Viyana 1913, s. 289; 
İsganyan, a.g.e., s. 249; Çamçiya-
nts, a.g.e., s. 287, 521-522. Grousset 
572’de, Mamigonyan ve maiyetinin 
İstanbul’a gelişinin değil, Perslere 
karşı Bizans’ın desteğini aldığı tar-
ihtir, İstanbul’a gelişi daha sonraki 
bir tarihtedir, bkz., Grousset, a.g.e., 
s. 235 vd.

24  Pamukciyan, a.g.m., s. 1471; Pa-Pamukciyan, a.g.m., s. 1471; Pa-
mukciyan, a.g.e., C. I, s. 154. 
Kilisenin büyük orta kapısı ve iki 
yanındaki kutsal kapılar olarak 
adlandırılıyordu, Ermenilere ait 
olan kapının hangisi olduğu belli 
değildir, bkz., Çamçiyants, a.g.e., s. 
522 

25  Pamukciyan, a.g.m., s. 1472; Pa- Pamukciyan, a.g.m., s. 1472; Pa-
mukciyan, a.g.e., C. I, s. 155; B. Na-
talia Teteriatnikov, Mosaics	 of	
Hagia	 Sophia,	 Istanbul:	 The	 Fos-
sati	 restoration	 and	 the	 work	 of	
the	 Byzantine	 Institute. Washing-
ton, Dumbarton Oaks 1998, resim 
26’da sağdan sonuncusu Aziz Krikor 
Lusavoriç’in mozaiğidir.

26  Eyice, “Fethiye Camii”, Dünden	
Bugüne	İstanbul	Ansiklopedisi, C. 
3, İstanbul 1994, s. 300-301

İstanbul’daki Ermeni 
yazıcılık okullarında 
Ermenice yazmalar 
hazırlamışlardır19. 
E r m e n i l e r i n 
Konstantinopolis’te 
Armenianon adlı 
bir manastırlarının 
bulunduğu söylenir. 
Yukarıda sözü ed-
ilen eserlerin burada 

yazılmış olması ihtimal dahilindedir. Fakat, bu 
manastırın yeri ve tarihi hakkında aydınlatıcı 
bir bilgiye rastlanılmamıştır20.

Asoğik’in verdiği diğer bir bilgiye göre; 
989’da baş gösteren şiddetli depremde yıkılan 
Ayasofya’nın kubbesi harap olmuş, Bizanslı 
mimarlar kubbeyi yeniden ihya edememiş, er-
tesi yıl imparator tarafından aldığı davet üze-
rine İstanbul’a gelen ünlü Ermeni mimar Ani-
li Dırtad, günümüze dek dayanan kubbeyi 
yenilemeyi başarmıştır21. Suriyeli bir uzman 
yaptığı incelemelerde, Ayasofya’nın kubbesi-
nin onarılan kısımlarında Bizanslı ustalarınki-
ne uymayan farklı bir tekniğin uygulanmış ol-
duğunu saptamış, bu onarımın mimar Drtad 
eliyle yapıldığını doğrulamıştır22.

11.yüzyıl Ermeni tarihçi Istepannos 
Asoğik’e göre; Ermeni kumandanlarından 
Vartan Mamigonyan II, 572’de İran hüküm-
darı Hüsrev Anuşirvan’a (531-579) isyan et-
miş, ailesi ve maiyeti ile birlikte İstanbul’a 
gelmiş, Ayasofya’nın kurucusu İmparator 
Justinianus’un (527-565) kanunlarına intibak 
etmiş ve buraya yerleşmiştir. Ayasofya’da iba-
det izni alarak, ana kapısına da kendi adını 
verdirmiştir. Asoğik, bu kapının kendi yaşadı-
ğı yıllarda hala Ermeni kapısı olarak anıldığı-
nı belirtir23. 

Vartan adlı diğer bir Ermeni tarihçi 
Mamigonyanlar’ın Ayasofya’nın batı kapısı-
nı imparatordan beş kriv ( takriben 47.50 ok-
ka) gümüşe satın aldıklarını kaydeder. Com-
befis tarafından neşredilen Anonim bir müel-
lif de, “Sofya’nın kutsal kapılarına 553 yılı İs-
tanbul konsiline katılan Ermenilerin adı veril-
di ki, bugüne kadar “Ermeni kapısı adını ta-

şır” demektedir24. 

Ermenilerin İstanbul’daki kutsalları-
nın ve Ayasofya ile bağlantılarının izini sü-
rerken Apostolik Ermeni kilisesinin ve mez-
hebinin (yaygın şekli ile Gregoryen) kuru-
cusu Aziz Krikor Lusavoriç’in (S. Grégoire 
l’Illuminateur) mozaik portresine değinmek 
gerekir. W. Salzenberg adlı bir Alman tarih-
çi, 1854 tarihli “Altchristliche Baudenkma-
le von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrun-
dert” (Beşinci ve Onikinci yüzyıllar arasındaki 
İstanbul’un eski Hıristiyan abideleri) adlı ese-
rinde azizin resmini de yayınlamıştır. Ayakta 
ve dini merasim elbiseleri giyinmiş halde yapı-
lan bu portrenin üst kısmında, Bizans harfleri 
ile “Grigorios Armenias” sözcükleri de okun-
maktadır. Bazı araştırmacılara göre bu res-
min Vartan Mamigonyan tarafından 6. yüzyıl-
da yaptırıldığı tahminine karşın, Ayasofya’nın 
onarımı sırasında mimar Drtad’a bir şükran 
borcu olarak yaptırılmış olması daha muhte-
meldir. Pamukciyan, Aya Sofya Müzesi müdü-
rü Feridun Dirimtekin ile yaptığı görüşmede 
Aziz Krikor Lusavoriç’in (Aydınlatıcı) mozai-
ğinin, güneydeki kapının üst tarafındaki tim-
panonun içinde sıralanan azizlerden, Andoni-
os ve Nikolaos’un yanında bulunduğunu ve 
her üçünün de 1894 depreminde tahrip olduk-
larını yazar25.

Fatih İlçesi’nin Haliç’e bakan yamacında, 
Çarşamba semtinde bulunan Fethiye Camii, 
13. yüzyıl sonlarında, daha eskiye tarihlenen 
bir kilisenin yerine Meryem adına kurulmuş 
olan Teotokos tis Pammakaristu Manastırı’nın 
kilisesidir. Sultan III. Murad döneminde 
(1574-1595), Gürcistan ve Azerbaycan’ın fet-
hi hatırası olarak Fethiye Camisi adı ile 1590’a 
doğru camiye dönüştürülmüştür. 14. yüzyılın 
ilk yıllarında, Pammakaristos Kilisesi’nin gü-
ney cephesine bitişik bir mezar şapeli (Parekk-
lesion) yaptırılmış, kubbe ve tonozları kutsal-
ların mozaik ve frekoları ile bezenmiştir26. Bu 
kutsallar arasında, apsisin sağındaki diakoni-
kon hücresinin kubbe tonozunda mozaik ola-
rak betimlenmiş Surp Krikor Lusavoriç’in ma-
dalyon içinde bir büst-portresi yer almakta-
dır. Kaynaklar, İstanbul Ortodoks Patrikli-

 Surp Krikor Lusavoriç'in Fethiye 
Camii'ndeki mozaik portresi- 
(The Mosaics and Frescoes of St. 
Mary Pammakaristos (Fethiye 
Camii) at Istanbul) kitabından 
alıntı
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27  Belting, Mango-Mouriki,  The	Mo-
saics	and	Frescoes	of	St.	Mary	Pam-
makaristos	 (Fethiye	 Camii)	 at	 Is-
tanbul, Dumbarton Oaks Studies 
15, Washington 1978,  s. 59-60; Der 
Nersessian, “Les portraits de Gré-
goire l’Illuminateur dans l’art byz-
antin”, Byzantion, 36 (1967), 386 ff

28 Alboyacıyan, Göçler	 Tarihi (Er-
menice) Kahire 1955; Chronique de 
Michel le Syrien, Patriarche	Jacobite	
d’Antioche	(1166-1199), C, III, Paris 
1905, s. 166-198; Güleseryan,  a.g.m., 
s. 294; Siruni, a.g.e., C. 1, s. 81-83, 90-
91; Pamukciyan, a.g.e., C. I, s. 1   

29 Urfalı Mateos, Urfalı	 Mateos	
Vekayi-Namesi	 (952-1136)	 ve	 Pa-
paz	 Grigor’un	 Zeyli	 (1136-1162) 
(çeviren: H. Der Andreasyan), Türk 
Tarih Kurumu, Ankara 1987, s. 129-
130; Pamukciyan, a.g.e., C. I, s. 155. 
Tarihçi Mateos, 11. yüzyılın sonları 
ve 12. yüzyılın ilk yarısında Urfa’da 
doğmuş ve yaşamış, bu bölgede ve 
Suriye’de yaşanmış olaylara tanıklık 
etmiştir. Onun bu eseri halen 
akademik dünyanın yararlandığı 
çok önemli bir başvuru kaynağıdır.

30  Siruni, a.g.e., s. 82; Pamukciy- Siruni, a.g.e., s. 82; Pamukciy-
an, “Ermeniler”, Dünden	 Bugüne	
İstanbul	 Ansiklopedisi, C. 3, 
İstanbul 1994, s. 190; Alboyacıyan, 
a.g.e., s. 513

31  Michel le Syrien, a.g.e., s. 166-198
32  Michel le Syrien, a.g.e., s. 185; Siru- Michel le Syrien, a.g.e., s. 185; Siru-

ni, a.g.e., s. 83, 90; Pamukciyan, 
a.g.m., s. 190

33  Kömürciyan, a.g.e., s. 73; İsganyan, 
a.g.e.; s. 539

34  Pamukciyan, a.g.m., s.191; Siruni, 
a.g.e., s. 84-85

35 Der Nersessian,  “Giligyan Hayasda-
ni Takavorutyunı” (Kilikya Ermeni 
Krallığı), tıpkı basım, Khaçagirnerı	
yev	Hayerı (Haçlılar ve Ermeniler), 
C. I, Erivan 2005, s. 408-409

36 XIV. yüzyıl başlarında, İstanbul Er-
menilerini temsil eden dini lid-
erleri adları bilinir. Bkz., Asadur, 
“Gosdantnubolso Hayerı yev İrents 
Badriarknerı” (İstanbul Ermenileri ve 
Patrikleri), Intartsag	Oratsuyts	(Surp  
Pırgiç Ermeni Hastanesi Salnamesi), 
İstanbul 1901, s. 77-78; Pamukciyan, 
a.g.m., s. 191; Siruni, a.g.e., s. 84 -85; 
Johnson, İstanbul	1920 (Constantino-
ple Today, A Study in Oriental Social 
Life, New York 1922, çeviren: Sönmez 
Taner), İstanbul 1995, s. 40

37  Sebastian Brock,  “A Medieval Ar- Sebastian Brock,  “A Medieval Ar-
menian Pilgrim’s Description of 
Constantinople”, Revue	des	Etudes	
Arméniennes, t. 4, Paris 1967, s. 81-
102; Pamukciyan, a.g.m., s.191

38 Kefe, Karadeniz’in doğusunda, 
1475-1783 tarihleri arasında Osman-
lı hakimiyeti altında kalmış olan 
ve 1783’te Rus İmparatorluğu’nun 
bir parçası haline gelen Kırım 
Hanlığı’nın küçük bir liman kenti-
dir. Feodosia (Theodosia), Kaffa ve-
ya Küçük İstanbul adları ile de a-
nılmış olan Kefe ünlü Ermeni deniz 
ressamı Hovhannes Ayvazovski’nin 
doğumundan  ölümüne dek yaşa-
dığı kenttir. Bkz., Hançer, “Saray 
Ressamı İvan (Hovhannes) Kons-
tantinoviç Ayvazovski”, 150. Yılın-
da Dolmabahçe Sarayı Uluslar arası 
Sempozyumu-Bildiriler, C.I, İstan-
bul 23-26 Kasım 2006, s. 360

39  Siruni,  a.g.e., s. 88-89
40 Torkomyan, a.g.e., C.1, s. 275; Torko-Torkomyan, a.g.e., C.1, s. 275; Torko-

myan, a.g.e., C. 2, s. 485; Surp Krikor 
Lusavoriç Kilisesi 1799 inşasından 
kalma bir kitabede, ebced hesabıyla 
1350’de bina edildiği kayıtlıdır, bkz., 
Siruni, C. 1, s. 91-92, 94; Kömürciy-
an, a.g.e., s. 222, 243; Pamukciyan, 
“Galata Surp Krikor Lusavoriç Tarihi 
Üzerinde Bir İnceleme” (Ermenice), 
Şoğagat, 15. Yıl, S. 1, İstanbul 1966, s. 7

ğince çok saygı görmüş olan Aydınlatıcı Aziz 
Krikor’un başka mozaiklerinin de yapılmış ol-
duğunu zikreder27.  

Arap saldırıları nedeniyle V.-VIII. yüzyıl-
lar arasında Ermenistan’dan batıya aralarında 
çok sayıda zenaatkâr ve sanatçının yer aldığı 
Ermeni göçleri meydana gelmiş, Ermenilerin 
bir kısmı İstanbul’a yerleşmişler, diğer şehir-
lerde olduğu gibi burada da bir süre sonra Or-
todokslaştırma baskısına maruz bırakılmışlar 
veya şehirden sürülmüşlerdir. Bu mezhep ça-
tışması sırasında özellikle XI. Yüzyılda, Erme-
nilerin bir kısmı Ortodoksluk mezhebine geç-
miştir. Soyları günümüze kadar gelmiş olan 
bu topluluk Hay-Horom (Ermeni-Rum) olarak 
anılagelmiştir. Hay-Horomlar Ermeni dilini 
korumakla birlikte Rumca konuşup, genellik-
le Rum adlarını kullanmışlardır. Hangi semtte 
olduğu bilinmeyen en eski Ermeni kilisesinin 
VIII.-X. yüzyıllar arasında belki de daha önce, 
ahşap olarak inşa edildiği görüşü vardır28. Er-
menilerin Ayasofya’da kendilerine ayrılan bö-
lümde ibadet ettiklerine ve ünlü Ermeni din 
adamlarının burada vaaz verdiklerine dair bil-
giler vardır. Urfalı Matteos’a göre, Ermeni Pak-
raduni Hanedanı’nın son kralı ve aynı zaman-
da çok büyük bir din bilgini olan genç yaşta-
ki II. Gagik (1024-1079) Ayasofya’da, İmpara-
tor Dukas’ın huzurunda ve Bizans Kilisesi’nin 
âlim rahiplerinin önünde, Gregoryen mezhe-
binin dogmalarını savunan bir nutuk okumuş, 
imparator ve Bizans din adamlarının takdirini 
kazanmıştır29.  

Albert Vogt’a göre, 9 Mart 1044 tarihinde, 
vuku bulan halk ayaklanması esnasında şehir-
deki Müslüman, Yahudi ve Apostolik Ermeni 
ahali İstanbul’dan sürülmüştür30. Ortodokslu-
ğa geçmemek için direnen Süryani ve Ermeni-
lerin sürgününe tanıklık eden Süryani tarihçi 
Michael’e göre31, İmparator I. Aleksios Kom-
nenos (1081- 1118) dönemine  kadar, bir papaz 
ve işadamları heyeti ile yönetilen tek Ermeni 
kilisesi bir ihbar üzerine ortadan kaldırılmış, 
Ermenilerin büyük bir kısmı Ortodoks mezhe-
bini kabul etmişlerdir32. 

Prokopius (VI.yy.) ve Novogrod’lu Andon 
(XII.yy.) ve bazı tarihçiler, Ayasofya meydanın-

da bulunan stoa veya embolosların (dehliz) ya-
bancı millet ve mezheplere mensup tüccar ve 
misafirlere tahsis edildiğini bildirmektedirler. 
Ticaret maksadı ile İstanbul’da bulunan Erme-
nilerin bu dehlizlerden birine sahip oldukları 
düşünülebilir33. 

Latin işgali sırasında İstanbul’daki Ermeni-
lerin sayısında artış olmuş, 1204-1261 Latin iş-
gali sona erdikten sonra, Bizans Devleti’nin yö-
netimini ele geçiren Palaiologoslar zamanında, 
Ermenilere karşı sürdürülen dini baskı ve şid-
det sona ermiştir34. 1296 yılında İmparator IX. 
Mihail Palaiologos (1294-1320), Kilikya Ermeni 
kralı II. Hetum’un (1289-1301) kız kardeşi Ri-
ta ile evlenmiş35, bundan sonra Bizans’taki du-
rumu daha güçlenmiş olan Ermeniler, yeniden 
İstanbul’a yerleşmeye ve çoğalmaya başlamış-
lardır36. 1430 yıllarında, İstanbul’u gezen adı 
bilinmeyen bir Ermeni seyyahın Bizans kilise-
leri hakkında yazmış olduğu tasvirname, Ar-
menolog Brock tarafından yayınlanmıştır37.

Son Bizans Döneminde İstanbul’da, Cenev-
izlilerin yönetimindeki Galata’sında bir Ermeni 
topluluğunun varlığı bilinmektedir. Kırım’da 
Cenovalılar ile sağlam ilişkileri kurmuş olan ve 
dünyaya açılmak isteyen kalabalık bir Ermeni 
tüccar toplumu vardı. Cenovalıların 1303’ten 
itibaren Galata’daki kesin hakimiyetinden son-
ra, onlarla ticari ilişkiler içinde bulunan Kefeli38 
Ermeniler Galatalı Ermenilerin çekirdeğini 
oluşturmuşlardır39. Bizans İstanbulun’daki 
tek Ermeni kilisesi Galata’da inşa edilmiştir. 
Bu ibadethane, büyük olasılıkla ilk inşaası 
14. yüzyılın ilk yarısında Kefeli Ermeniler 
tarafından gerçekleştirilmiş olan Galata Surp 
Sarkis Kilisesi’dir40. 1436’da bu kilisenin yer-
inde yeni bir kilise inşa edilerek Surp Krikor 
Lusavoriç’e ithaf edilmiştir. Günümüze kadar 
ayakta olan bu yapıdan başka İstanbul’da bu 
azize adanan diğer iki Ermeni Apostolik kilise 
Kuzguncuk ve Kınalıada’dadır. Ermeni Ka-
toliklerin de Ortaköy’de aynı adı taşıyan bir 
kiliseleri bulunmaktadır.

Fetihten önce İstanbul’da, resmi bir 
statüye sahip olmamakla birlikte Ermeni ce-
maati ruhanilerine ait bir çeşit piskoposluk 
mevcuttu. Alboyacıyan’a göre, Pera’da ve Bi-
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zans İstanbulu’nda iki ayrı ruhani temsilcilik 
mevcut idi. Fakat, sahip oldukları haklar ve 
kilise içindeki görevlerinin içeriği hakkında 
kesin bir bilgi yoktur41. İstanbul’un fethi 
sırasında geçen olaylar, o tarihte Galata’da bu-
lunan Engürülü (Ankara) Apraham ve Bitlisli 
Arakel adlı iki Ermeni din adamı tarafından 
manzum olarak kaleme alınmıştır42. 

Fatih Sultan Mehmed, 29 Mayıs 1453’te 
İstanbul’u fethederek Bizans İmparatorluğu’na 

son vermiştir. Son Bizans Dönemi’nde kentin 
eskimeye yüz tuttuğu, nüfusunun iyice azalmış 
olduğu, eski görkeminiden eser kalmadığı 
anlatılır. Fatih, imparatorluklar başkenti bu 
ünlü şehri iskân etmek, ekonomik, sosyal ve 
kültürel bakımlardan kalkındırmak, payi-
tahta yaraşır bir hale getirebilmek amacıyla 
sürgün usulüne başvurarak, Anadolu’dan 
İstanbul’a göçleri teşvik ve tertip etmiştir43. 
Türklerle beraber İstanbul’a sevk ettirilen Er-
meni, Yahudi ve diğer ahalinin özellikle ilim, 
fen, servet, sanat ve ticaret sahibi olmasına 
özen gösterilmekteydi44. Bu göçler aralıklarla 
devam ederken, İstanbul’un çeşitli yerlerine 
yerleştirilen Müslüman ve gayrimüslim halk-
lar, geldikleri yörelerin adlarını verdikleri yeni 
mahalle ve semtler kurmuşlardır45. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde 
Ermeniler Osmanlı topraklarına yerleşmişler, 
Osmanlı Sultanlarının büyük çaplı inşaat 
faaliyetlerinde yer almışlardır. 1324’te devle-
tin payitahtı Bursa’ya taşındığında, Kütahyalı, 
Karamanlı ve Konyalı Ermeniler de Bursa’ya 
yerleşmişlerdir. Kütahya’da, Osmanlı Dev-
leti sınırları içinde yaşayan Ermeniler için 
-Rum baskılarından kurtulmak için belki de 
kendi başvuruları ile- ruhani bir yönetim 
kurulmuştur. 1442’de Kütahya’da, Ermeni dini 
temsilciliğinin başında bulunan ve Osmanlı 
topraklarında yaşayan tüm Ermenilerin ru-
hani önderi olan Piskopos Hovagim, 1445’te 
temsilciliği Bursa’ya taşımıştır46. Fatih Sultan 
Mehmed, Rum patrikliğini yeniden kurduktan 
sonra, Bursa’dan Episkopos Hovagim’i, kent-
teki ileri gelen birkaç Ermeni aile ile birlikte 
İstanbul’a davet etmiş, 1461 yılında kend-
isini ilk Ermeni patriği olarak tanımıştır47. 

Daha sonra İstanbul’daki Ermeni cemaatini 
çoğaltmak için memleketin çeşitli yerlerinden 
(Bursa’dan, Ankara’dan, Bayburt’tan, Adana 
dolaylarından, v.s.), aralarında yapı 
ustalarının, kalfa ve işçilerin, sanatkarların, 
elyazma kitaplar hazırlayan yazıcı, miny-
atürcü ve ciltçilerin bulunduğu, zanaat 
sahibi Ermeniler kalabalık gruplar halinde 
kente göç ettirilmişler, surların dahilindeki 
tarihi yarımadaya, Samatya, Kumkapı ve 
Yenikapı’da ve esasen eskiden beri Ermeniler-
in yaşadığı Galata’da iskan ettirilmişlerdir48. 
Fatih devrinde devlet fermanlarında patrikleri 
“Altı cemaat tabir olunur milleti Ermeniyan 
Batriki”49 şeklinde ifade edilmiş, ilk kez res-
men cemaat statüsüne yükseltilmiş, ilerleyen 
süreçte şehrin başlıca altı mevkiinde, altı kilise 
etrafına toplu halde yerleştirilmiş olan Erme-
nilere, “Altı Cemaat” adı verilmiştir50. Fatih 
Sultan Mehmed metruk halde bulunan Bizans 
Kiliseleri’ni, dinsel ihtiyaçları için bu cemaatin 
kullanımına tahsis etmiştir51.  

Ermeni halkı, Anadolu’nun çeşitli yöre-
lerinden göç ederken, Hıristiyanlık dini ile 
birlikte harmanladığı binlerce yıllık pagan 
inancını, gelenek ve göreneklerini de İstanbul’a 
taşımıştır. Önceleri dini vecibelerini yerine ge-
tirebilmesi için, padişah fermanı ile verilen 
Bizans dönemi Rum Ortodoks Kiliseleri’ni on-
ararak yeniden kutsamış, yüzyıllar sürecinde 
çok sayıda yeni kilise kurmuştur. 20. yüzyıl 
başında İstanbul’da kırk iki Ermeni Apostolik, 
on iki Ermeni Katolik ve üç Ermeni Protestan 
Kilisesi bulunmakta idi52. Günümüzde otuz 
altı Apostolik, iki Protestan Kilisesi mevcut 
olup, Katolik Kiliseleri’nin sayısı aynı 
kalmıştır. 

İstanbul Ermeni Apostolik Kiliseleri’nin 
ithaf edildikleri kutsallar şunlardır: Surp53 
Pırgiç (Kurtarıcı İsa Mesih), Surp Asdvad-
zadzin (Tanrı Anası Meryem), Surp Krikor 
Lusavoriç (Aydınlatıcı Krikor/Gregorios), 
Surp Hovhannes Mıgırdiç (Vaftizci Yahya) 
veya Surp Garabed (İoannes Prodromos), 
Surp Hovhannes Avedaraniç (İncil yazarı 
İoannes), Surp Haç54 ve Yerevman Surp 
Haç (Haçın Görünmesi), Surp Yerrortu-

41 Siruni, a.g.e., s. 96; Alboyacı yan, 
“İstanbuli Hayots Hokevor Var-
çutyan Isgzpnavorutyunı” (İs-
tanbul Ermenilerinin Ruhani 
Yönetiminin Başlangıcı), Şoğa-
gat, S: 2, İstanbul 1962, s 24-9

42 Asadur, a.g.m., s. 79; Pamuk-
ciyan, a.g.m., s. 191; Kömürci-
yan, a.g.e., s. 73-4; Siruni, a.g.e., 
s. 115

43 Anonim, “İstanbul’un Fethi”, 
Türk	Ansiklopedisi, C. XVI, İs-
tanbul, s. 158; Anonim, “İstan-
bul” İslam	Ansiklopedisi, C. V, 
II. Kısım, İstanbul 1950, s. 1205-
1207; Alboyacıyan, “Gazma-
vorutyun Arevmdahayutyan” 
(Batı ErmenilerininTeşekkülü), 
Şoğagat, S: 2, s. 22; Kritovulos, 
Tarih-i	 Sultan	 Mehmed	 Han-
ı	Sani (çev.: Karolidi), İstanbul 
1967, s.109; Ayverdi, Fatih	Dev-
ri	Sonlarında	 İstanbul	Mahal-
leleri,	 Şehrin	 İskanı	 ve	Nüfu-
su, Ankara 1958, s. 73; İnalcık, 
“Osmanlı Tarihinde Dönemler: 
Devlet-Toplum-Ekonomi”, Os-
manlı	Uygarlığı,	C. I, 2. Baskı, 
Ankara 2004, s. 92-3

44 Kritovulos,  a.g.e., s. 164; Ay-
verdi,  a.g.e., s. 73; Tıp kitapla-
rı da yazmış olan Amirdovlat 
Fatih’in hekimbaşısı idi. Bkz., 
Pamukciyan, a.g.e., s. 191

45 Anonim, a.g.m., s. 1205-1207; 
Schneider,  “XV. Yüzyılda 
İstanbul’un Nüfusu”, Belleten, 
C. XVI, S. 61, Ankara 1952, s. 41-
2; Eyice, “İstanbul’un Mahal-
le ve Semt Adları Hakkında Bir 
Deneme”, Türkiyat	Mecmuası,	
S. XIV, İstanbul 1965, s. 199-216  

46 Alboyacıyan, “Gazmutyun A-
raçnortagan Vicagneru Badri-
arkutyun Hayots Turkyo” (Tür-
kiye Ermeni Patrikliği’ne Bağlı 
Temsilciliklerin Kuruluşu), Şo-
ğagat, S. 2, İstanbul 1962, s. 31. 

47 Ormanyan, Hayots	 Yegeğetsin	
(Ermeni Kilisesi), B. Aires, 1949, 
s. 111. Fatih’in Bursa’da iken ya-
kından tanıdığı Hovagim’i fet-
hin arifesinde ziyaret ettiği an-
latılır. Bkz. Çamçiyants,  a.g.e., 
s. 500; Çarkcıyan, Türk	Devleti	
Hizmetinde	Ermeniler, 2. Bas-
kı, Kesit Yay., İstanbul 2006, s. 
17-8; Pamukciyan, İstanbul	Ya-
zıları,	C. 1, İstanbul 2002 ,  s. 3

48 Ermenilerin yerleştirildiği semt-
ler için bkz., İnciciyan, a.g.e., s. 
19-20; Ayverdi, a.g.e., s. 4, 81; A-
nonim, a.g.m., s. 158; Pamuk-
ciyan, a.g.e., s. 3-4; Galata Er-
menileri ve kiliseleri için bkz., 
Hançer, “Galata ve Pera’daki 
Ermeni Kiliseleri” (İ.Ü. Sos. Bi-
lim. Enst. Yayınlanmamış yük-
sek lisans tezi), İstanbul 1996, 
s. 67 vd.; Hançer, “Galata ve 
Pera’daki Ermeni Kiliseleri”, 
Geçmişten	Günümüze	Beyoğ-
lu, C.II, İstanbul, 2004, s. 507-
538 

49 “Millet” kavramı için bkz. Boz-
kurt,	 Gayrimüslim	 Osmanlı	
Vatandaşlarının	 Hukuki	 Du-
rumu	 (1839-1914), T.T.K., An-
kara 1989, s. 9 vd.; Ortaylı, “Os-
manlı İmparatorluğu’nda Mil-
let”, Tanzimattan	 Cumhuriye-
te	 Türkiye	 Ansiklopedisi, C. 
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4, İletişim yay., İstanbul 1985, s. 
998-99; Ormanyan, a.g.e., s. 110-
11; Alboyacıyan, “Gazmavorut-
yun Arevmdahayutyan”, s. 22

50 Abacıyan, “Fethi Takibeden Yıl-
larda Ermeni Adı ile kurulmuş 
İlk Mahalleler ve İstanbul Er-
meni Cemaatinin Yerleşimi ” 
(Erm.), Şoğagat, S. 3, İsanbul 
1954, s. 70-2; Kömürciyan, a.g.e., 
s. 73; Asadur, a.g.m., s. 80-1; İnci-
ciyan, a.g.e., s. 19-22; Schneider, 
a.g.m., s. 42; Pamukciyan, a.g.e., 
s. 3-4;  Pamukciyan, a.g.m., s. 191

51 Pamukciyan, a.g.e., s. 151
52 Anonim, “İstanbul Ermeni Kili-

seleri”, Intartsag	Oratsuyts	(Sal-
namesi), İstanbul 1900, s. 155-74; 
Hançer, a.g.m., s. 507-538 

53 Surp, aziz veya kutsal anlamın-
da olup, tüm kilise adlarının 
başında yer alır. Grekçede er-
kek ve bayan kutsallar için Ha-
gios ve Hagia, Latincede Saint 
ve Santa …

54 Haç sözcüğünün orijinal yazılı-
mı “khaç” tır.   

55 Bu aziz Circis, Curcis, yahut 
Cercis Aleyhisselam olarak da 
zikredilir. Bkz., Ocak, İslam-
Türk	İnançlarında	Hızır	Yahut	
Hızır-İlyas	Kültü, Türk Kült. A-
raş. Enst. Yay., 159, Ankara 1999, 
s. 116 

56 Aziz Nikola, 3. yüzyılın 2. yarı-
sında Patara’da doğmuş (An-
talya) ve Müra piskoposu ol-
muş, 326’da ölmüş, servetini 
fakirlere dağıtmıştır. Çocukla-
rın, genç kızların, denizcilerin 
ve Rusya’nın da koruyucu azi-
zi Nikola, Ortodoks ve Latin-
lerde 6 Aralık, Ermeni Aposto-
liklerde (Beykoz Kilisesi) ise 
Kasım sonlarında anılır. Bkz., 
Kalusdyan, a.g.e., s. 48-9  

57 “Millet” kavramı için bkz. 
Bozkurt, Gayrimüslim	 Os-
manlı	 Vatandaşlarının	
Hukuki	 Durumu	 (1839-
1914), TTK, Ankara 1989, 
s. 9 vd.; Ortaylı, “Osman-
lı İmparatorluğu’nda Mil-
let”, Tanzimattan	 Cumhu-
riyete	 Türkiye	 Ansiklope-
disi, C. 4, İletişim yay., İs-
tanbul 1985, s. 998-99; Or-
manyan, Hayots	 Yegeğet-
sin	 (Ermeni Kilisesi), B. A-
ires, 1949, s. 110-11; Alboya-
cıyan, a.g.m., s. 22

58 Özgümüş, “Peribleptos Ma-
nastırı (Sulu Manastır)”, 
Sanat	 Tarihi	 Araştırmala-
rı	 Dergisi, S. 14, İstanbul 
1997-98, s. 21-32; Hançer, 
“İstanbuli Barisbnerun Meç 
Kdnvoğ Ut Hay Yegeğetsi-
ner” (İstanbul Surları İçin-
deki Sekiz Ermeni Kilisesi), 
Nor	San, İstanbul  

59 Seropyan, “Kevork (Surp) 
Kilisesi”, Dünden	 Bugüne	
İstanbul	Ansiklopedisi, C. 
4, İst. 1994, s. 552; Pamukci-
yan, a.g.e., s. 145-46 

tyun (Kutsal Üçleme/ Teslis), Surp Harutyun 
(Diriliş), Surp Yergodasan Arakelots (On iki 
Havariler), Surp Tateos ve Partoğomeos (Er-
meniler arasında Hıristiyanlığı vaaz eden, ilk 
aydınlatıcılar da denilen havariler Tateos ve 
Bartolomeos), Surp Stepanos (ilk Hıristiyan 
şehidi Stefanos), Surp Hripsimyants (Bakire 
Hripsime ve onunla birlikte şehit edilen otuz 
altı rahibe), Surp Santukhd (ilk Ermeni din 
şehidesi), Surp Yerits Mangants (Eski Ahit’ten; 
Daniel Peygamber’in üç genç arkadaşı; Setrak, 
Misak ve Apetnakov), Surp Takavor (Kral, İsa 
Mesih’in adlarından biri), Surp Kevork (ask-
er azizlerden, Yeoriyos veya Yorgi/Georg)55, 
Surp Nigoğayos (Nikolaos-Noel Baba)56, Surp 
Nışan (Kutsal İşaret), Surp Vartanants (Var-
tanyan Şehitleri), Surp Yeğya (Eski Ahit’ten; 
İlya Peygamber), Surp Hagop (İsa Mesih’in 
ağabeyi Yusuf’un oğlu Yakup), Surp Sarkis 
(asker aziz, Sergios/Cercis), Surp Toros (asker 
aziz, Theodoros), Surp Vortvots Vorodman 
(Gök gürültüsünün oğulları-havariler; İncil 
yazarı Hovhannes ve kardeşi Hagop), Surp 
Hreşdagabedats (Başmelekler Mikael ve Ka-
priel), kutsallarına sunulmuştur.

Patrikhanenin her yıl çıkardığı takvimden 
de görülebileceği gibi, birçok kutsalın anma 
gününden önce, birkaç günlük oruç dönemleri 
vardır. Anadolulu Ermenilerin sıkı sıkıya bağlı 
olduğu folklorik ve dini gelenekler -eskisi 
kadar güçlü olmamaka birlikte-  kimi biçim-
sel değişikliklere karşın çağdaş kent yaşamı 
içinde korunmaktadır. Kuruluş günlerinde 
ve özellikle yortularda yukarıda adları zikre-
dilen mabedlerin ziyaret edilmesi, adaklar 
adanması, ayin sonrasına kilise avlularında bir 
araya gelen cemaatin sevgi sofraları etrafında 
toplanması geleneği hala devam ettirilmekte-
dir. Her büyük yortuda veya kilisenin kuruluş 
gününde ayinden sonra, avluda ayine katılan 
imanlılara geleneksel bir yemek olan “harisa” 
(Türklerde keşkek) dağıtılması adettendi. Er-
menilerin bu geleneği İstanbul’da ne kadar 
süre koruduğu bilinmez ama uzun yıllardan 
bu yana cemaat, kilise kadınlar kolunun 
mutfağından çıkma “sevgi sofrası”nda bir 
araya gelmeye devam etmektedir. 

Dünya Hıristiyan 
K i l i s e l e r i n i n 
kutsallarını aynen 
benimsemiş ama aynı 
zamanda özelleştirip 
Ermeni bir kimlikle 
kendi ritüel ve litur-
jisine uyarlamış olan 
Ermeni Kilisesinin, 
salt kendine özgü 
milli kutsalları da 
vardır: Katolik ve Ortodoks dünyasında da 
saygı gören Surp Krikor Lusavoriç, Surp Var-
tanants, Surp Santukhd, Surp Hripsimyants 
gibi… 16. yüzyıldan sonra Ermeni kilisesinin 
azizlik mertebesine yüceltip kutsadığı bir ru-
hani olmadığı belirtilmektedir. 

Doğu Hıristiyanlık Kiliselerinin en eski-
lerinden biri olan Ermeni Kilisesinde ayazma 
kültü bulunmamaktadır. Ancak İstanbul’a 
yerleşen Ermeni toplumu Bizans dönemind-
en kalma kiliseleri, içlerindeki ayazmaları 
ile birlikte devr almıştır. Kendi inanç 
dünyalarında var olmamasına karşın bu 
kutsal su kaynaklarını sahiplenen Erme-
niler, gereken özeni ve saygıyı göstermekte 
gecikmemişlerdir. 

İlk Ermeni Patrikliği’ni 1461’de tesis eden 
ve Ermeni halkına bir cemaat statüsü57 ka-
zandıran Fatih Sultan Mehmed, Samatya’daki 
Bizans’tan kalma Peribleptos (her taraftan 
görülebilen ve gören, herkes tarafından hayran 
olunan) Manastırını58 ve Meryem Ana’ya (The-
otokos/Ayia Panayia)  adanmış ibadethanesini 
(inşa tarihi 1031-1034) Ermenilere vermiştir. 
Kilise onarılmış ve Surp Asdvadzadzin adıy-
la kutsanarak İstanbul Ermeni cemaatinin ilk 
patrikhane kilisesi olmuştur59. Patriklik maka- Patriklik maka-
mı ve kilisesi 1461’den 1641’e kadar Samatya’da 
kalmıştır. Daha sonraki yenilemelerinde iki 
yanına eklenen Surp Kevork ve Surp Yerror-
tutyun Şapelleri ile üç kilise haline getirilmiş 
olan kilise birkaç yangın geçirmiş, son olarak 
bugünkü şekli ile 1887’de yenilenmiş ve Surp 
Kevork adıyla kutsanmıştır. Bu yapı halen 
kilisenin kalorifer dairesi olarak kullanılmakta 
olan eski Bizans kilisesinin alt yapısı üzerinde 

 İlk Hıristiyan şehidi Surp 
Stepanos 
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 60 Kömürciyan, a.g.e., 72-7 
61 Kömürciyan, a.g.e., s. 76; E-

bersolt, Bizans	 İstanbulu	
ve	 Doğu	 Seyyahları (çev. 
Arda), 2. B., İstanbul 1999, 
s. 174 

62 Kalustyan, Hamakrisdone-
agan	 Surper (Hıristiyanlı-
ğın Ortak Azizleri), İstanbu 
1978, s. 114

63 Kalusdyan, a.g.e., s. 114
64 Türk, “Hatay’da Müslüman-

Hıristiyan Etkileşimi: St. 
Georges ya da Hızır Kültü”, 
Millî	 Folklor, 2010, Yıl 22, 
Sayı 85, s. 139-140- www.
millifolklor.com 

65 Pamukciyan, a.g.e., s. 148
66 Pamukciyan, a.g.e., s. 152-

53; Kömürciyan, a.g.e., s. 
80-2

67 Ermeni Katolik Kiliselerin-
de genellikle beş sunak var-
dır. Protestan Kiliselerinde 
ise sunak çok yalındır. Bkz., 
Hançer, a.g.m., s. 507-531

68 Aynı adda birkaç aziz var-
dır. Theodoros, Düron veya 
Türon -yeni kaydedilen as-
ker- olarak kabul görmüş-
tür. Ejderi öldüren bu aziz-
dir. 306’da Diocletianus’un 
öldürttüğü aziz Ermeni Ki-
lisesinde Büyük Perhiz’in 
ilk haftasında, Rumlarda 
Şubat 17, Latinlerde Kasım 
9’unda anılır. Bkz. Kalusd-
yan, a.g.e., s. 115-16

69 Pamukciyan, a.g.e., s. 148-
150

yükselmektedir. Manastır ve 
çevresi, bol miktardaki suları, 
altındaki sarnıcı ve bugüne 
kadar mevcut ayazmasından 
dolayı Türkler arasında Sulu 
Manastır olarak ünlenmiştir60. 
Vaftizci Yahya’ya ithafen Surp 
Garabed adı ile kutsanmış, 
humma hastalarını iyileştiren 
eski manastırın bu kutsal bak-
iyesi günümüze kadar koruna 
gelmiş bir ziyaret yeridir61. 

Aziz olarak Hıristiyan 
dünyasında yüceltilmiş olan 
Kevork, gizli Hıristiyanların 

ezeli takipçisi olan imparator Diocletianus dö-
neminde, Kapadokyalı Hıristiyan bir ailenin 
oğlu olup, Roma ordusunda kumandandır. 
Hıristiyan olduğu anlaşıldığında İzmit’te (na-
diren Tel-Aviv olarak belirtilir) şehit edilmiş-
tir (303)62. Surp Kevork, beyaz ya da boz bir 
atın üstünde, bir elinde mızrağı diğerinde kı-
lıcı, atının ayakları altında öldürmekte oldu-
ğu ejder (dünyanın tüm kötülüklerini, şeytanı 
ve esareti simgeler), ve üst sağ köşede kendisi-
ni korku dolu gözlerle izleyen Prenses olduğu 
halde betimlenmiştir. Surp Kevork’u anma gü-
nü, Eylül sonlarına doğru Varaka Haç Yortusu 
ile aynı zamana rastlar. Bu tarih aynı zaman-
da Samatya Surp Kevork Kilisesi’nin günüdür. 
Surp Kevork, Rumlarda (Aya Yorgi) ve Latin-
lerde (St. Georges) ise 23 Nisan’da63, ayrıca Bü-
yük Ada’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde Eylül’ün 
23 veya 24’ünde anılmaktadır. Anadolu’ya 
Türklerin yerleşmesiyle birlikte başlayan İs-
lamlaşma ve Türkleşme sürecinde, Müslüman 

Türklerle yerli Hıristiyan halk arasındaki kar-
şılıklı dini etkileşimlerin en önemli örneklerin-
den biri de St. Georges (Surp Kevok-Aya Yor-
gi) kültüdür. Bugün Hatay‘da Hıdrellez (ya da 
St. Georges günü) Müslüman ve Hıristiyanlar 
tarafından birlikte kutlanmakta ve Hızır ve St. 
Georges hakkında benzer söylenceler anlatıl-
maktadır. Antakya’da özellikle türbelerde, ki-
liselerde ve eski Ermeni köylerinde bulunan 
evlerde ejderha öldüren St. Georges motifleri-
ne sıkça rastlanmaktadır64.

Patrikhane 1641’de Samatya’dan Kumkapı’ya 
nakledilmiştir. O tarihten bu yana Patriklik ma-
kamının ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Apos-
tolik Patrikhane Kilisesi’nin bulunduğu alan-
da, Acacius-Métrophanes ve Chrysanthos Eup-
hemia adlı Bizans kiliseleri yer almakta idi65. 
Bu mabedler, Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan, fethin akabinde Anadolu’dan göç ettirilen 
ve Kumkapı’ya yerleştirilen Ermenilerin kul-
lanımına bırakılmıştır66. Birçok Ermeni Kilise-
si Meryem Ana’ya ithaf edilmiş ve Surp Asd-
vadzadzin olarak anılmıştır. Ermeni Apostolik 
Kiliseleri’nin ana sunakları hiç istisnasız Surp 
Asdvadzadzin adıyla kutsanmıştır. Yan sunak-
ları veya yan şapellerdeki sunaklardan biri ise 
kiliseye adını veren azize adanmış ve sunak 
onun portresi ile değerlendirilmiştir67. Patrikha-
ne Kilisesi bugün görüldüğü şekli ile bir külliye 
olarak 1828 yılında Krikor Amira Balyan ve Ha-
cı Devlet Garabed Kalfa’nın plan tasarımı ile in-
şa edilmiştir. Ortada Surp Asdvadzadzin, kuze-
yinde Surp Haç, güneyinde Hz. İsa’nın iki ha-
varisine, Surp Hagop ve Surp Hovhannes’e (İn-
cil yazarı/ Evangelist) ithaf edilmiş olan Vort-
vots Vorodman adlı üç kilise, bu yapıları birbiri-
ne bağlayan Surp Hovhannes Mıgırdiç ve Surp 
Harutyun Şapelleri ile bu şapelin altındaki Surp 
Toros (Theodoros)68 ayazmasından meydana 
gelir. Bu ayazma da Bizans çağından gelen bir 
kutsal su kaynağı olarak özenle korumaktadır69. 

Tüm Ermeni kiliselerinde, her yıl Ağustos 
ayının 15’ine yakın Pazar günü, Rab İsa Mesih’in 
Annesi Surp Asdvadzadzin’in (Theotokos/ Azi-
ze Bakire Meryem Ana) anıldığı   yortuların en 
büyüğü kutlanır. Kutsal metinlerde ve tarih ki-
taplarında zikredilmemiş olsa dahi, inanışa gö-

 Asker Aziz Surp Kevork - Aya 
Yorgi 

 Kandilli Kilisesi vaftizhanesinde 
Kütahya çinisi üzerinde Surp 
Kevork kompozisyonu 
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70 Lraper, İstanbul 13 Ağustos 
2007, s. 1

71 S. Krikor’un 13 yıl hapse-
dildiği Khor Virab (derin 
kuyu), Türkiye-Ermenistan 
sınırında, Ağrı Dağı’nı ba-
kan bir tepenin üstünde-
dir. 7.yy’dan kalma mabe-
din yerinde 17.yy’da S. Asd-
vadzadzin Kilisesi inşa e-
dilmiştir.

72 Harisa, S. Kevork ve S. Ha-
gop gününde tavuk e-
tiyle pişirilirmiş. Bkz., 
Kharadyan-Arakelyan, Hay	
Joğovrtagan	Donerı (Erme-
ni Halk Bayramları), Erivan 
2005, s. 244-45

re İsa Mesih’in ölümden dirilişinin ve göğe yük-
selişinin ardından, Meryem Ana yaklaşık on beş 
yıl kadar Kudüs’te yaşamış ve orada vefat etmiş-
tir. Havariler Meryem Ana için tüm imanlıların 
katıldığı bir uğurlama töreniyle, Rabb’in anne-
sinin bedenini Getsemani bahçesine defnetmiş-
lerdir. Törene, o sırada uzak bir yerde İncil’i va-
az etmekte olan havari Bartolomeos katılama-
mıştır. Üç gün boyunca, gece gündüz Kutsal 
Bakire’nin mezarı etrafında Tanrı’nın melekleri-
nin ilahileri duyulmuş ve birçok insana rüyet 
görünmüştür. Görevden dönen Aziz Bartolo-
meos olanları duyduğunda çok üzülmüş ve 
son bir kez Kutsal Meryem’i görmeyi arzula-
mıştır. Mezarı tekrar açmaya karar veren hava-
riler boş olduğunu gördüklerinde, üç gün bo-
yunca mezarın çevresinde olanları hatırlayıp, 
Meryem Ana’nın göğe alınmış olduğunu dü-
şünmüşlerdir70. Surp Asdvadzadzin ya da Ve-
rapokhum (Göğe Alınış –Uruc) Yortusu’nun 
kutlandığı gün, aynı zamanda Ermeni kilisele-
rinden Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik 
Kilisesi, Kartal Surp Nişan Kilisesi ile Antakya-
Vakıflıköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin ku-
ruluş günü olup, kurucu hayırseverler de 
mevlut duaları ile anılır.

Günümüzde harisa geleneği nin Anadolu’da 
yaşatıldığı tek yer Vakıflıköy’dür. Surp As-
dvadzadzin şenliklerinde, cumartesi akşam 
başlayan eğlencelerde, din adamları riasetinde, 
dualarla ocaklar yakılır, kazan kazan buğday 
ve et, güçlü kuvvetli gençler tarafından sabaha 
kadar çevrile çevrile pişirilir. Ertesi gün As-
dvadzadzin Yortusu ayininden ve üzümün 
kutsamasından sonra, oradaki herkese tabak 
tabak harisa dağıtılır. Kral Drtad tarafından on 
üç veya on beş yıl Khor Virab’ta71 hapsedilen 
Aziz Krikor Lusavoriç, özgür kaldıktan sonra, 
fakirlere yemek dağıtmak istemiş. Binlerce 
köylü için, binlerce koyun kestirerek, buğday 
ve yağ ile koca koca kazanlarda pişirtmiş, 
bileği güçlü babayiğit gençlere “harek ızsa” 
diyerek kazanların başına koymuş. Derler ki 
bu “harek ızsa” zamanla “harisa” olarak dill-
erde söylenegelmiştir.72  

Ağustos ayının ortaları esasen Ermenile-
rin yeni bir yılın başlangıcı olarak binlerce yıl-

dır kutladıkları Na-
vasart şenliklerine 
rastlardı. Bu şenlik-
lerde yılın ilk hasa-
tı olan meyve yani 
üzüm ve bu meyve-
den elde edilen şa-
rap, özel ritueller-
le icra edilen ayin-
lerle Tanrılara sunu-
lurdu. Navasart şen-
liklerinde üzümün 
kutsanması dünyevi 
eğlencelerle devam 
ederdi. İstanbul Er-
meni Patriklerinden 
Mağakya Orman-
yan üzüme ilişkin 
kutsamayı şöyle an-
latır: “Bir yıl boyunca topraktan elde edilecek 
meyvelerin turfandalarının Tanrı’ya sunumu 
bir kuraldan öte, hayırlı bir alışkanlıktır. Tüm 
meyvelerin tek tek sunumu uzun bir işlem ola-
cağı için tüm meyveler adına; Tanrı ile bütün-
leşmenin sembolü, meyvelerin en hası ve in-
sanoğluna mutluluk veren şarabın meyvesi 
olan üzüm, kilisede görkemli ayinlerle kutsa-
nır. Evvelce, bir gün önce tören giysileri için-
de, bir elinde Haç, diğerinde makas olduğu 
halde manastırın veya yörenin ileri gelenlerin-
den birinin bağına giden din adamı, en güzel-
lerinden ilk salkımı kestikten sonra üzümler 
toplanır, ancak ertesi gün kilisede kutsandık-
tan sonra yenilebilirdi. Bu aynı zamanda Asd-

 Kumkapı Patrikhane Kilisesi A-
yazmasına adını veren asker a-
ziz Surp Theodoros

 Verapokhum-Surp Asdvadzadzi-
nin (Meryem Ana) Göğe Alınışı
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73 Anuşyan, Gark	Orhnutyan	
Khağoğo (Üzüm Takdis Tö-
reni) İstanbul 2009, s. 8

74 Seropyan, a.g.e., s. 60
75 Anuşyan, a.g.e., s. 6-7
76 Eyice, “Kefeli Mescidi”, 
Dünden	 Bugüne	 İstanbul	
Ansiklopedisi, C. 4, s. 517-
518; Seropyan, “Hreşdaga-
bet (Surp) Kilisesi”, Dün-
den	 Bugüne	 İstanbul	 An-
siklopedisi, C. 4, s. 90-1

77 I. Konstantianos’un asker-
lerinden biri olan Artemi-
os, imparator İulianus ta-
rafından 20 Ekim 362’de 
Antakya-Daphni’de şehit 
edilmiştir. Bkz. Melkon-
Asadur, a.g.e., 108-11; Ka-
lusdyan, a.g.e., s. 122; Se-
ropyan, a.g.m., s. 90.  

78 Nusaybinli Azize Peprone, 
Diocletianos tarafından 305 
dolaylarında şehit edilmiş, 
yaşadığı kadınlar manas-
tırına gömülmüştür. Bkz., 
Kalusdyan, a.g.e., s. 134

79 Önceki Bizans Kilisesi’ne ait 
bu ayazmada M.S. 2. yy’dan 
bir Roma mezar steli ve 6. 
yy’dan Aziz Artemios’un 
mermer bir ikonası bulu-
nur. Bu bölge Roma-Bizans 
Çağlarında mezarlık ala-
nı (nekropol) idi. Bkz. Öz-
gümüş, Dark, “İstanbul’da 
Ayvansaray ve Balat Semt-
lerinde Yapılan Arkeolojik 
Yüzey Araştırması ile Yedi-
kule Mermer Kule’deki Ça-
lışmalar”, 18.	 Yüzyıl	Araş-
tırma	 Sonuçları	 Toplantı-
sı, İzmir	22-26	Mayıs	2000,	
Kültür Bak. Anıt. ve Müz. 
Gen. Müdür., Ayrı Basım, 
Ankara 2001, s. 129

vadzadzin Bayramı’dır ve üzüm yortusu ile iç-
sel bir bağı yoktur, sadece üzümün olgunlaş-
tığı zamanla çakışır. Güneyde daha çabuk ol-
gunlaşan üzümün, Vartavar Yortusu’nda veya 
daha öncesinde kutsanması adeti kabul gör-
müştür”73. 

Hıristiyanlığın kabulünden sonra kuzey 
yarım kürede, “Yeni Yıl” İsa Mesih’in doğum 
gününe bağlanırken, bolluk-bereket günle-
ri olan Ağustos ortalarına Meryem Ana Yor-
tusu özellikle yerleştirilmiştir. Çünkü bu ta-
rihler Ermenilerin en önemli tanrıçası olan 
Anahid’in (bazılarına göre tanrıça Astğik’in 
de) günü ile örtüşmekte idi. Böylece Hıristi-
yanlık sonrası tüm dua ve ilahiler Anahid ye-
rine Meryem Ana’ya ithaf edilmiş, bu yortu 
kadınlar için en önemli bayram haline gelmiş, 
belli bir isim günü olmayan kadınlar, bu bay-
ram ve onu takip eden günlerde isim gününü 
kutlamaya başlamıştır74.

Ağustos ortalarına dek kesinlikle yenilme-
yen, olgunlaşması için beklenilen üzüm, yaşa-
mı temsil eder, bolluğun-bereketin ve Tanrıla-
ra şükranın göstergesidir. Hıristiyanlık kırmı-
zı üzümden elde edilen şarabı Hazreti İsa’nın 
kanı ile özdeşleştirir. Üzüm Ermeni kültürün-
de tarihöncesi çağlardan bu yana hem Pagan-
lık hem de Hıristiyanlık bağlamında en kutsal 
meyve olarak kutsanmıştır. Hem Antik çağda 
ve Ortaçağda, hem dini hem de profan (sivil) 
mimaride, fresko ve mozaik tekniği ile yapıl-

mış betimlemelerde, mimari plastikte (yontu 
tekniğiyle kabartma) ve Ermeni haçkarların-
da üzüm salkımı, asma dalları ve yaprakları, 
başlıca bezeme öğesi olarak rağbet görmüştür.      

Üzüm ve üzümün kutsanması olgusu-
nu sadece Pagan çağı veya erken Hıristiyan-
lık dönemi Ermeni kültürü ile sınırlamak doğ-
ru olmaz. Zira Ermeni insanı geçmişten getir-
diği köklü kültürel birikiminin üstüne, sonra-
ki çağda Kitab-ı Mukaddes ve özellikle Hıristi-
yanlık ruhunu benimsedi. Eski Ahit’in Doğum 
bölümünde Tanrı’ya hediye sunumu olgusu-
na işaret edilerek, “Nuh Peygamber ilk çiftçi-
dir, asma dikti” denilir (s. 20). Musevilikte de 
tüm meyvelerin ilk mahsulünün Tanrı’ya su-
nulması kural gereğidir. İnsanın düşüncesinin 
temelinde sunu ve kutsanma, böylece; Tanrı 
ile bütünleşme ve bereketlenme isteği yatar.75 

Edirnekapı-Karagümrük’teki Kefeli Ma-
hallesi Ermenilerinin Latinlerle ortaklaşa 
kullandıkları Surp Nigoğayos Kilisesi’nin 
1626’da camiye76 çevrilmesinden sonra, 
Rumlara ait terkedilmiş ve kullanılamaz du-
rumdaki Aziz Eustratios adlı kilise, Divriğili 
Asdvadzadur’un maddi desteği, Kemahlı 
Krikor ve Harputlu Arisdages adlı rahiplerin 
topladıkları bağışlarla satın alınarak onarılmış, 
1628’de Surp Hreşdagabed adıyla ibadete 
açılmıştır. 1831-1834 yıllarında kagir olarak 
yenilenen yapının temel kazıları sırasında Aziz 
Ardemios’a ait olduğu kabul edilen kemik-
ler bulunmuş, kilisenin alt bölümüne 
defnedilerek, burası bir şapel-ayazma haline 
getirilmiştir77. 2006’da ayazmada yapılan 
restorasyonda ortaya .çıkan yeni kemiklerin, 
Azize Peprone’ye ait olduğu anlaşılmıştır78. 
Her iki kutsalın kemikleri iki bölmeli bir cam 
bir muhafaza içine yerleştirilmiştir79. 

Balat Surp Hreşdagabed Kilisesi, İstanbul 
Ermeni kiliseleri arasında özel bir yer tutar. 
Yüzyıllarca kutsal Haç Yortusu’nda, iki gün 
aralıksız sürdürülen ayinler sırasında şifa 
dağıtan mucizelerin yaşandığı, kötülükleri 
engelleyen (=Çarkhapan) kutsal bir me-
kan olarak tanınmıştır. Bu mucizevi şifanın 
kaynağı ayazmadaki kutsalların manevi gücü 
olmalıdır. Ekim ayı ortalarına rastlayan günde 

 Balat Kilisesi Aziz Artemios A-
yazmasındaki Roma Mezar Steli 
M.S. 2.yy 

 Surp Asdvadzadzin- Tanrı Anası 
Azize Meryem'in Taçlandırılması
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80 İstanbul	 Ermeni	 Patrikhanesi	
Lraper	 Kilise	 Bülteni, 24 Eylül 
2005, s. 32

81  Torkomyan, a.g.e., s. 23-31, 270; 
Seropyan, “Karabet (Surp) Kilis-
esi”, Dünden	 Bugüne	 İstanbul	
Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 
1994, s. 441; Kömürciyan, a.g.e., 
s. 281; Hovhannesyan, Payitaht	
İstanbul’un	Tarihçesi (çeviren: E. 
Hançer), 2. B., İstanbul 1997, s. 66-
67

82  Konyalı, Üsküdar	 Tarihi, C. 2, 
İstanbul 1977, s. 425

83  Seropyan, a.g.e., s. 55-59

Aziz Ardemios anılır. Ayrıca, “Küçük Armaş” 
adıyla tanınan Karagümrük Surp Hovhan 
Vosgeperan Kilisesi’nin 1900’deki yangında 
kül olmasından sonra, bu kiliseye getirilen ün-
lü Çarkhapan (kötülükleri uzaklaştıran) Surp 
Asdvadzadzin İkonu’nun da bu mucizede etk-
isi olduğuna inanılır80. Artemios Ayazması’na 
inilen bölümde imanlıların dileklerinin 
gerçekleşmesi için dua edip adaklar adadıkları 
Khntragadar Surp Asdvadzadzin sunağı yer 
alır. Kapriel ve Mikael adına kutsanmış olan 
Balat Hreşdagabed Kilisesi günü Ekim sonları-
Kasım başlarına rastlar. 

Muşlu Ermenilerin ünlü ziyaretgahı 
Muş’taki Muradadu (murad veren/dilekleri 
gerçekleştiren) Surp Garabed Manastırı’nın 
hatırasını yaşatan Üsküdar’daki Surp Ga-
rabed Kilisesi, Eski Valide Külliyesi ve daha 
sonra da Çinili Külliyesi’nin inşaası için ge-
tirilen, Yenimahalle’nin ilk Ermeni sakinleri 
Vanlı ve Muşlu Ermeni ustalar eliyle kendi 
ibadet ihtiyaçları için küçük ahşap bir şapel 
olarak yapılmıştır. 1593 tarihli bir elyazma dua 
kitabının muhtırası, bu kitabın sözü edilen 
kilisede yazıldığını zikreder. 1844’te gösterişli 
bir biçimde kagir olarak yenilenen kilise, 1887 
yılında yanarak harap olduğundan, bir yıl son-
ra Matos ve Apik Uncuyan kardeşlerin maddi 
desteğiyle çok daha görkemli bir tasarımla bi-
na edilmiş ve kutsanarak ibadete açılmıştır81. 
İbrahim Hakkı Konyalı’nın bildirdiğine göre; 
Apik Uncuyan bu kiliseyi Muş’taki Surp Ga-
rabed Kilisesi planına göre yaptırmıştır 82.

Ermeni halkının binlerce yıl öncesine daya-
nan pagan kültürlerini yansıtan en önemli ge-
leneklerinden biri Vartavar şenlikleridir. Aziz 
Krikor Lusavoriç’in Vaftizci Yahya’nın meza-
rını Kayseri’den Muş’a nakledip, ünlü Muş 
Surp Garabed Manastırı’nı kurmasından son-
ra, Vartavar şenliklerinin Surp Garabed Yor-
tusu ile birlikte kutlanması bir gelenek hali-
ne gelmiştir. Vartavar, efsaneye göre Büyük 
Tufan’la ilgili belki de en eski bayramdır. O 
gün, tüm ibadethaneler rengarenk çiçeklerle, 
güllerle bezendiğinden, Vartavar (vart= Erme-
nicede gül) adıyla anılmıştır. Tufan’dan kendi-
sini ve ailesini kurtaran Tanrı’ya şükranlarını 

sunmak üzere Nuh Peygamber’in kurban ke-
sip, güvercin (güvercinlerin, gagalarında su-
ların çekildiğini müjdeleyen bir dal taşıyarak 
Nuh’un gemisine döndüğüne inanılırdı) uçur-
duğu o mutlu günün yıldönümünde, Ermeni-
ler yağmuru anımsamak için birbirlerinin üze-
rine su atarak ıslanır, ayrıca yolda birbirleri-
ni göl ya da akarsulara iterler veya eğer bir su 
kaynağı yoksa birbirlerini ıslatırlardı. At yarış-
ları, cirit oyunları, güreş müsabakaları yapılır, 
kazananlara güllerden örülü taçlar takılırdı. 
Ermeniler her yaz güzellik ve bilgelik tanrıçası 
Anahid heykelinin ya da tapınağının bulundu-
ğu yerleri güllerle donatır, Erzincan ve Kemah 
yöresinde ev ve sokakları gül çelenkleriyle be-
zeyip, birbirleri üstüne gülsuyu serper, tanrıça 
onuruna çifter çifter güvercinler uçururlardı83.

Hıristiyanlığın resmi devlet dini olarak ka-
bulünden sonra dahi halkın gönlünde eski 
kültlerin yaşamaya devam ettiğini bildiğinden 
Surp Krikor Lusavoriç; Vartavar Bayramı’nı, 
İsa’nın Görünümünün Değişmesi Yortusu 
(Baydzaragerbutyun, Grekçe: Metamorphosis) 
ile özdeşleştirmiştir. Her yıl Temmuz ayının 
ikinci veya üçüncü Pazarı Üsküdar Surp Gara-
bed Kilisesi’nin kuruluş günü olarak kutlanır-
ken, kutsal sunağın önünden beyaz güvercin-
ler uçurulur, kilise avlusunda cemaat birbirini 
ıslatır ve böylece artık yerle bir olmuş Muş’un 
Sultanı - Surp Garabed’in hatırası, bir bakıma 

 Khntragadar Surp Asdvadzadzin 
-Dilekleri Gerçekleştiren Azize 
Meryem Ana

 Surp Hovhannes Mıgırdiç (Surp 
Garabed -Vaftizci Yahya)
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84 Seropyan, a.g.e., s. 59; Er-
meni din büyükleri halkın 
alışkanlıklarını dikkate ala-
rak, Hıristiyan bayram ya 
da yortularını, Ermeni pa-
gan bayramlarının tarihleri 
ve gelenekleri ile örtüştür-
müşlerdir.

85 Anuşyan-Seropyan, a.g.e., 
s. 5

86Anuşyan-Seropyan, Khaç-
veratsi	Tapor	Antasdan 
(Haçın Yüceltiliş Töreni), 
İstanbul 2009, s. 6-7 

87	Lraper, 10 Eylül2005, s. 24
88 Anonim,  “Surp Haç Lise-

si”, Dünden	Bugüne	İstan-
bul	Ansiklopedisi, C. 8, İs-
tanbul 1995, s. 409; Serop-
yan, “Haç (Surp) Kilisesi”, 
Dünden	Bugüne	İstanbul	
Ansiklopedisi,	C. 3, İstan-
bul 1994, s. 482-83

89 Gürcü Kilisesi olarak ka-
bul edilen İşhan Manastırı, 
7. yüzyılda Artvin Yusufeli-
İşhan’da doğmuş Erme-
ni Katolikosu 3. Nerses 
Şinoğ’un (yapıcı) eseridir. 
Bkz., İsganyan, a.g.e., s. 588-
89; Marutyan, Hay	 Carda-
rabedutyan	 Huşartsanner-
Khorakuyn	 Hayk	 (Ermeni 
Mimarisi Anıtları-Tortum 
Vadisi), Erivan 1978

90 Anuşyan-Seropyan, a.g.e., s. 
5-6; Lraper, 24 Eylül 2005, 
s. 1 

Üsküdar sırtlarında yaşamaya devam eder84.

Dünya Hıristiyan Kiliselerinin kutladı-
ğı üç Kutsal Haç yortusu vardır. İlki, Haç’ın 
327’de Büyük Konstantin’in annesi Helena ta-
rafından Kudüs’te bulunmasının anısına kut-
lanan Haç Bayramı’dır. İkincisi, 351’de Tanrı-
sal Ruh’un havarilere indiği gün olan Pente-
koste Yortusu’nda, Golgota Tepesi’nden Ze-
yin Dağı’na doğru Haç’ın Gökyüzünde Gö-
rünmesi Bayramı’dır85. Kuruçeşme’deki Er-
meni Apostolik Kilisesi bu olaya ithaf edile-
rek Yerevman Surp Haç adı ile kutsanmış-
tır. Üçüncüsü ise, Ermeni Kilisesi’nin beş bü-
yük yortusundan biri olan Haçverats’tır (Ha-
çın Esaretten Kurtarılışı ve Yüceltilmesi). Haç-
verats Yortusu’nun tarihsel, Tanrısal ve mu-
cizevi bir boyutu vardır. Kudüs’te, Golgota 
Tepesi’nde sergilenen ve İsa Mesih’in üzerin-
de çarmıha gerildiği gerçek Haç, 614’te Pers 
hükümdarı Hüsrev’in kenti yağmalayan or-
dusu tarafından İran’a kaçırıldı. Bizans İm-
paratoru Heraklius’un emri ile büyük bir or-
du kuruldu. Bir kısmı Ermenilerden oluşan 
ordu İran’a saldırarak, uzun süren bir savaşın 
ardından Haç’ı kurtardı (628). İmanlıların tes-
lim aldığı Haç reyhanlarla süslendi, İran’dan 
Erzurum’a oradan başkent İstanbul’a kadar 
taşındıktan sonra Kudüs’e götürüldü. Haç’ın 
bu görkemli ve törensel geçişini izleyen halk 
coşkulu dualarla Haç’ı yüceltti ve Tanrı’ya 
iman etti. Erzurum’da anlatılan bir rivaye-
te göre; Persler teslim ettiklerine pişman olup 
Haç’ı geri almak üzere saldırırlar. Ermeni as-

kerleri de kutsal emaneti dağın tepesine bıra-
kıp onları geri püskürtürler. Bu olay sırasında 
Haç’ın bırakıldığı yerden buz gibi suyu olan 
bir kaynak fışkırır. Ermeniler günümüze ka-
dar Kutsal Haç Yortusu’na adanmış kilisele-
rin avlusunda dünyanın dört bucağı anlamın-
da “Antasdan” (ant= tarla) denilen bir ayinle, 
bu törensel geçişi anarlar86. Bu bayram; kay-
bedilmiş olan bir değerin yeniden bulunuşu-
nun ve onun taşıdığı anlamın yeniden keş-
fininin kutlamasıdır. “Kutsal Haç - Çarmıh” 
kurtuluş yoludur. İnsanın, Tanrı’nın iradesi-
ni kendi zevk ve çıkarlarının üstünde tutarak, 
ben-merkezcilikten Tanrı-merkezci bir anlayı-
şa geçmesini simgeler. Evrensel bir anlam taşı-
yan Haç, her türlü özverinin en gizemli sem-
bolüdür87. İstanbul’da Surp Haç adına Üskü-
dar Bağlarbaşı’nda bir Ermeni Apostolik Kili-
sesi ve evvelce ruhban okulu olan bir lise bu-
lunmaktadır88. 

Hıristiyanlık dünyasının kutladığı üç Kut-
sal Haç yortusundan başka sadece Ermeni 
Kilisesi’nin kutladığı dördüncü bir Haç yor-
tusu daha vardır: Varaka Haç. 653 yılında 
Van Gölü yakınındaki Varak Dağı (Erek) ke-
şişlerinden Totig’in rüyetinde, dağın tepesin-
de oniki sütun üzerinde yükselen bir mabedin 
ortasında, nurlar saçan küçük bir Haç parçası 
görünür. Bu Haç az sonra dağın eteklerindeki 
Varak Manastırı’nın sunak masası üzerine ko-
nar. Totig ve öğrencisi Hovel manastıra koşar-
lar ve bu Haç’ın önünde dua ederler. Ananeye 
göre, Hripsime Rahibeleri yanlarında taşıdık-
ları haçın bir parçasını söz konusu Varak Dağı 
eteklerine saklamışlardı. Haçın ortaya çıkarı-
lışından sonra dönemin Ermeni Katolikosu 
3. Nerses (Şinoğ)89 olay yerine gelip durumu 
doğruladıktan sonra, Varaka Haç Yortusu’nu 
ilan eder90. Ermeni Kilisesi takvimine göre; 
Varaka Haç, Haç’ın Yüceltilişi Yortusu’ndan 
iki hafta sonra Eylül’ün üçüncü haftasına rast-
lar. Bu tarih, Surp Kevork gününden bir gün 
sonra olup, her iki kutsal hem Samatya, hem 
de Mardin’in Derik Surp Kevork Kiliseleri’nde 
yapılan ayinlerle kutlanmaktadır.

Ermenilerde, genellikle beyaz mermer üze-
rine, çok farklı boyutlarda, yoğun bitkisel ve 

 Baydzaragerbutyun -Hz. İsa'nın 
Görünümünün Değişmesi 

 Hokekalusd -Pentekoste- Tanrısal 
Ruhun Havarilere İnişi
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91 Seropyan, a.g.e., s. 46-7; Ka-
lusdyan, Hayazki	 Surper 
(Ermeni Milletinin Kutsal-
ları), İstanbul 1982, s. 145-
46; Yeğişe, Vartan	ve	Erme-
nilerin	 Savaşı	 Hakkında 
(kl. Erm.’den çeviri ve ekler: 
Der-Minasyan), Erivan 1971

92 Muşlu olan Mamigonyan-
lar, soyları günümüze dek 
uzanan, en güçlü Ermeni 
hanedan (nakharar) ailele-
rinden biridir. 

93 Anonim, “Vartanantz 
(Surp) Kilisesi”, Dünden	
Bugüne	 İstanbul	Ansiklo-
pedisi, C. 8, İst. 1995, s. 463

94 Kömürciyan, a.g.e., s. 261-
62; Hançer, “Boğaziçi Er-
meni Cemaati ve Kilisele-
ri”, Geçmişten	 Günümü-
ze	 Boğaziçi, C. I, İstanbul 
2008, s. 298

95 Kalusdyan, a.g.e., s. 153-55

geometrik bezemelerin merkezinde, çok zen-
gin bir çeşitlilikle işlenen haç motifli, kitabeli  
“Haçkar” adı verilen anıtsal taşlar geleneksel 
sanatın vaz geçilmez unsurlarından biri olarak 
çok erken çağlardan bu yana yapıla gelmiştir. 
Bir zaferin, önemli bir tarihsel olayın veya kişi-
lerin anısına hazırlanan ve kiliselerin, manas-
tırların çevresine, mezarlık alanlarına veya te-
pelerin yamaçlarına yerleştirilen bu haçkarlar 
İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde de sıklıkla 
karşımıza çıkmaktadır. 

Vartanants veya Vartanyanlar adı, Erme-
nilerin 26 Mayıs 451’de dinlerini değiştirmeye 
zorlayan Perslere karşı direnişini ifade ed-
er. Avarayr Ovası’nda yeni dinleri uğruna 
başkomutan Vartan Mamigonyan ve ileri ge-
len beyler olmak üzere 1036 veya 1044 şehit 
verilmesine karşın bu yenilgi Ermeni tari-
hine “Galip sayılır bu yolda mağlup” olarak 
geçmiştir. Gerçekte, Hıristiyan toplumlarını 
Bizans İmparatorluğu’ndan ayırma fikri ile 
din değiştirmeye zorlayan Persler amaçlarına 
ulaşamamış, Ermenilere Zerdüştiliği kabul 
ettirememişlerdir. Savaşın görgü tanığı olan 
tarihçi ve ozan Yeğişe’nin “Vartan ve Erme-
nilerin Savaşı Hakkında” adlı eseri bu tarihi 
olaya tanıklık eder91. Vartan Mamigonyan’ın92 
adıyla anılan şehit komutanlar Ermeni 
Kilisesi tarafından Azizlik mertebesi ile 
yüceltmişlerdir. Ermeni Kiliseler’inde Vartan-
yanlar Bayramı Şubat ayı ortalarına rastlayan 
ve büyük perhizin arifesinde yapılan Pun Par-
egentan (karnaval) şenliklerinin haftasında, 
Perşembe günü ayinlerle kutlanır. İstanbul 
Ermeni cemaati, bu çok 
önemli tarihi olayın 
hatırasına, İstanbul 
Feriköy’de yaptırdığı 
kiliseyi Vartan Mamigo-
nyan ve arkadaşlarına 
ithaf etmiştir. Surp Var-
tanats Ermeni Apostolik 
Kilisesi adı ile kutsanan 
mabed ilk olarak 1861’de 
kurulmuş, ahşap yapısı 
1903’te yenilenmiş, 
1931’de betonarme olarak 

mimar Keğam Kavafyan tarafından yeniden 
inşa edilmiştir93. 

Pamukciyan, eski kayıtlarda adı “Azize 
Bakire Santukhd” olarak geçen Rumelihisarı 
sırtlarındaki kilisenin 18. yüzyılın ikinci yarı- kilisenin 18. yüzyılın ikinci yarı-
sında mevcut olduğuna işaret eder. İnciciyan 
ve Hovhannesyan’ın da tanıklık ettikleri ma-
bed, 1816’da izinsiz onartıldığından yıktırıl-
mış, uzun uğraşlardan sonra yeniden inşa etti-
rilerek 29 Temmuz 1856’da ibadete açılmıştır94. 
Bu küçük kilisenin ithaf edildiği Bakire San-
tukd, Ermeni Kralı Sanadrug’un (M.S. 38-68) 
kızı olup, Havari Aziz Tateos’un öğretileri ile 
Hıristiyanlığı kabul etmiştir. Pagan dinine geri 
dönmediği için babasının emri ile öldürülen 
Santukhd, bilinen ilk Ermeni Hıristiyan şehi-lk Ermeni Hıristiyan şehi-Ermeni Hıristiyan şehi-Hıristiyan şehi-
desidir (doğum tarihi 50)95. 

Bakire Santukhd, Temmuz ortalarında, 
Vartavar Yortusu’ndan bir hafta sonra, 

 Galata Surp Krikor Lusavoriç Ki-
lisesi Surp Pırgiç Şapelindeki 
Kütahya mavi-beyaz çinisi üze-
rine yerleştirilmiş 1431 tarihli 
kitabeli Haçkar

 Surp Vartanants ve Kumandan 
Vartan Mamigonyan

 Surp Santukhd'un Şehit Edilişi 
Kompozisyonu

 İlk Aydınlatıcılar- Surp Tateos ve 
Partoğomeos 
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96 Asadur, a.g.m., s.224; Krikor-
yan (Sevan), Hişadagaran	Surp	
Hripsimyants	 Yegeğetsvo	 Bü-
yükdereyi	 1848-1948	 (Büyük-
dere Surp Hripsimyants Kilisesi 
Hatıratı), İstanbul 1948, s. 30, 51; 
Tuğlacı, İstanbul	 Ermeni	 Kili-
seleri, İstanbul 1991, s.151; Han-
çer, a.g.m., s. 321-22  

97 Bakireleri katlettiği için çıldıran 
Kral Drtad iyileştiğinde Hıris-
tiyanlığı devletin resmi dini i-
lan etmiş, hanedan mensupla-
rı, maiyeti ve kalabalık bir halk 
topluluğu ile birlikte Fırat’ın 
kolu Aradzani nehrinde Surp 
Krikor’un eliyle vaftiz olmuş-
tur. Kalusdyan, a.g.e., s.  22, 
136, Surp Hripsime için bkz. s. 
155 vd. 

98 Kömürciyan,  a.g.e., s. 83-4, 220-
21; Torkomyan, C. 2, s. 484-87; 
Hançer, a.g.t., s. 97-9

99 Kömürciyan, a.g.e., s. 84, dpn. 
61a; Varjabedyan, Harüramya	
Hopelyan	 Badriarkanisd	Mayr	
Yegeğetsvo	 Kumkapui ((Kum-
kapı Patrikhane Ana Kilisesi’nin 
Yüzüncü Yılı Jübilesi), İstanbul 
1928, s. 7, 10; Hovhannesyan, Pa-
yitaht	İstanbul’un	Tarihçesi (çe-
viren: E. Hançer), Tarih Vakfı, İs-
tanbul 1996, s. 9; İnciciyan, a.g.e., 
s. 42-43; Torkomyan, a.g.e., C. 1, 
s. 287; Asadur, “Gosdantnubolso 
Hayerı yev İrents Badriarknerı” 
(İstanbul Ermenileri ve Patrikle-
ri), Surp	 Pırgiç	 Ermeni	 Hasta-
nesi	 Salnamesi, İstanbul 1901, 
s. 103; Alboyacıyan, “Anhedat-
sadz Hay Yegeğetsinerı Bolso 
Meç” (İstanbul’da Yokolmuş Er-
meni Kiliseleri), 	Salname, İstan-
bul 1925, s. 327-37; Pamukciyan, 
a.g.e., s. 105

100 Tuğlacı, a.g.e., s. 231-32 

Rumelihisarı Kilisesi’nde Havari Tateos ile 
birlikte anılır. Bu tarih aynı zamanda kilisenin 
kuruluş günüdür. 

Günümüzde Büyükdere’deki Surp Hrip-
simyants Kilisesi’nin bulunduğu yerin karşı 
tarafında, İslam Mezarlığı’nın arkasındaki te-
pede değirmen ve kireç ocaklarını işleten Ke-
vork (1816-1900) ve Garabed Yeramyan (Kara-
kahya) Kardeşler, burada çalışan göçmen Er-
meni işçilerinin ibadet için Yeniköy Kilisesi’ne 
giderek iş verimini düşürmelerine engel ol-
mak, diğer taraftan da cemaatlerine hayır yap-
mak amacı ile 1848’te Büyükdere’deki kilise-
yi inşa ettirmişlerdir. Kevork Yeramyan’ın ko-
nutlarının da mimarı olan Hamamcı Manu-
el Kalfa eliyle yapılan ve Azize Hripsimyan 
Bakireleri’ne ithaf edilen Surp Hripsimyants 
Kilisesi, kagir olarak 1886’da yenilenmiştir96. 

Bu mütevazi ölçülerdeki köy kilisesi için-
deki Surp Hripsime Şapeli zamanla evlilik di-
leklerinin gerçekleşmesi için ziyaret edilen bir 
adak yeri haline gelmiştir. Şapelde, saray res-
samı Umed Hovhannes Beyzad’ın (1809-1874) 
eseri Surp Hripsime tablosu ile değerlendiril-
miş olan sunağa bırakılan gümüş- altın sırma 
makaralar ve gelin telleri, adakların gerçekleşti-
ğine işaret etmektedir. Oysa kendini Hıristiyan-
lığa adamış olan bu kutsal bakire ile evlilik ada-
ğı çelişmektedir. Bu durum kimi imanlıların ki-
liseyi Sarıyer’deki Telli Baba gibi bir adak yeri 
olarak görme isteğinden kaynaklanıyor olabilir.

 Diocletianus zamanında, Romalı asil 
bir ailenin çok güzel, eğitimli ve kendisi-kendisi-
ni Hıristiyanlık dinine adamış kızı Hripsime, 
önderleri başrahibe Gayane olduğu halde otuz 
beş Hıristiyan bakireyle birlikte, kendisiyle 
evlenmek isteyen imparatordan kaçarak Doğu 
Anadolu’ya kadar gelmiştir. İmparator Diocle-
tianus Ermeni Kralı III. Drtad’a, Hripsime’yi 
bularak onu kendisine göndermesini bildirmiş, 
ancak onun güzelliğine vurulan Kral Drtad 
Hripsime’yle evlenmek istemiştir. Kralın 
isteğini reddeden Hripsime, diğer otuzaltı 
bakire ile birlikte kılıçtan geçirilmiş, bu olay-
dan altı gün sonra kral aklını yitirmiştir. Kralı 
Drtad’ı bu durumdan kurtaran kişi, Hıristiyan 
olduğu için onüç veya onbeş yıl boyunca Khor 
Virab’ta (derin kuyuya) hapsettirdiği Surp 
Krikor Lusavoriç olmuştur. Hripsimyants 
Bakireleri, Ermenilerde ilk toplu Hıristiyan 
şehitleri olarak bilinmektedir. Surp Hripsime, 
Hıristiyanlığın kabulüne vesile olduğundan 
Ermeni Kilisesi tarafından yüceltilmiştir97.

Bizans İstanbulu’nda, Ceneviz kolonisinin 
yönetimindeki Galata’da bulunan İstanbul’daki 
en eski Ermeni kilisesi, burada kopyalanmış 
olan 1360, 1361 ve 1398 tarihli Ermenice üç el 
yazmasının muhtıralarından anlaşıldığı üzere 
Surp Sarkis olarak kutsanmıştır. Pamukciyan’a 
göre, resmi belgelerde Cercis Kilisesi olarak 
belirtilmiş olan Surp Sarkis Kilisesi’nin yer-
inde 1436’da -halen 1965 inşaası ile görülen ve 
özgün mimaris ile dikkati çeken- Galata Surp 
Krikor Lusavoriç Kilisesi yaptırılmıştır98. Sur 
içi tarihi yarımadada, Kumkapı-Yenikapı ara-Kumkapı-Yenikapı ara-
sında Langa mahallesinde, kuruluşu Bizans 
çağına kadar gittiği düşünülen ve fetih sonra-
sında Ermenilerin kullanımına verilmiş olan 
bir Surp Sarkis Kilisesi daha bulunmakta idi. 
Çatısı altında birçok minyatürlü el yazması-
nın hazırlandığı bu ibadethane geçirdiği yan-
gınlardan sonra yenilenmiş ancak kısa bir sü-
re sonra 17. yüzyılın son çeyreğinde ortadan 
kaldırılmıştır99. Günümüzde Surp Sarkis’e it-
haf edilmiş tek bir kilise mevcut olup, bu ya-
pı 1985’te Silivrikapı Ermeni Mezarlığı girişin-
de inşa edilmiş olan Surp Sarkis Şapeli’dir100. 

Eski-Ahit’in son, Yeni-Ahit’in ise ilk Azizi 

 Surp Hripsime
 Kral Drtad'ın Surp Krikor Lu-

savoriç tarafından vaftiz edil-
mesi ve ilk Ermeni Kilisesi 
Echmiadzin
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olan Hovhannu-Garabed’in (Surp Hovhannes 
Mıgırdiç ve Surp Garabed adlarının bileşkesi 
/ İoannes Prodromos/Vaftizci Yahya) hemen 
ardından gelen Surp Sarkis, halk arasında 
‘kız kaçıran’ ismiyle de bilinir. Beyaz atlı Surp 
Sarkis’in halk arasında tutulan orucu da diğer 
süvari azizler Kevork, Theodoros ve Minas’tan 
farklı olup üç gün sürer. Bir efsaneye göre ise 
İmparator İulianus Ermenilere savaş açmış, 
ancak karşısına kırk askeri ile Surp Sarkis 
çıkmış. Yedi gün süren savaş sonunda bir 
yere oturmuş nereden bir lokma ekmek bu-
lup da açlığını gidereceğini düşünürken, 
rüzgar gökten birkaç buğday başağı getirip 
önüne dökmüş. Aziz, buğdayları alıp avu-
cunda öğütüp, ağzına atarak açlığını gidermiş. 
Karnı doyunca da Tanrı’ya şöyle niyaz etmiş: 
“Bundan böyle her kim, yıl içinde yedi gün 
başakların anısına perhiz ve oruç tutar ve 
Cuma günü –pokhint- ile (buğday ya da 
arpa unu, pekmez veya balla pişirilmiş bir 
cins yağsız kete) oruç açar ise Murad’ını yer-
ine getir, sevdiğine bağışla.” Kırsal kesim 
Ermenileri, bu perhiz ve oruç günlerinde Surp 
Sarkis’in putperest bir kızı Hıristiyan yapıp, 
beyaz atının terkisinde Bizans surlarından 
kaçırdığına, Şubat ayının dondurucu soğuğuna 
aldırmadan Khalkedon’dan (Kadıköy) Ağrı 
Dağı’nın karlarla kaplı zirvesine kadar sürecek 
yolculuğu sırasında, orucunu tutanların evler-
ine uğradığına; hatta üzeri haç işaretli plit (bir 
çeşit çörek) veya pokhintlere  atının nal izini 
bıraktığına inanılır101.

Yortusu Ocak sonu veya Şubat ayının ilk 
haftasına rastlayan Surp Sarkis, aslen Erme-
ni olmadığı ve Ermenistan’da şehit edilmedi-
ği halde, diğer kiliseler tarafından çok 
sayılmamış, hatta unutulmuştur. Oysa, 
Roma ordusunda bir kumandan olan, 
hastalara, tutuklu ve esirlere şifa dağıt-
tığına inanılan, kendisine adaklar ada-
nılan Kapadokyalı Surp Sarkis, Erme-
ni halkının büyük sevgisini ve saygısını 
kazanmıştır. İmparator I. Constantinus 
(324-337) ve oğlu Constantius (337-361) 
ile pagan imparator İulianus (361-363) 
zamanında yaşamış, onun tarafından 

takibe alındığından, İran 
Sultanı Şabuh’a sığınmış-
tır. Ancak orada da birçok 
askeri Hıristiyanlığa çevir-
diğinden Sultan tarafından 
oğlu ile birlikte 30 Ocak’ta 
şehit edilmiştir102.     

Ermeni Katolikler, Sul-
tan II. Mahmud’un 6 Ocak 
1830 tarihli fermanıyla 
“millet” olarak tanındıktan 
sonra103, İstanbul’daki ilk 
kiliselerinin temelini 15 
Temmuz 1831’de atarak, 
13 Ocak 1834’te Surp 
Pırgiç (Kurtarıcı İsa) 
adıyla kutsayarak ibadete 
açmışlardır104. Kilisenin 
inşaası sırasında İtalya’da 
yaptırılmış olan ve Meryem Ana’ya adanmış 
kuzey yan sunağı değerlendiren Meryem Ana 
ve çocuk İsa tablosu kilisenin tarihinde özel 
bir yer tutar. 1831 yılında kilisenin yapımının 
devam ettiği günlerde İstanbul’da şiddetli bir 
veba salgını baş göstermiş ve üç yıl sürmüştür. 
Kilisenin kararıyla, Ermeni Katolik din 
adamları söz konusu Meryem Ana tablosunu, 
dua ve ilahilerle tüm Galata sokaklarında 
dolaştırmışlar. İmanlı bir kalabalığın da 
katıldığı bu törenden sonra Tanrısal bir mucize 
ile salgın durmuş. Katolik rahiplerinin duaları 
ile salgının durduğunu haber alan Sultan II. 
Mahmud, yapımı bitmek üzere olan kiliseye 
elmas taşlı yıldız biçiminde bir broş armağan 
etmiştir105. 25 Mart 1831’de meydana gelen 
bu mucizevi olayın, her yıl Diriliş (Paskalya) 

101 Seropyan, a.g.e., s. 42-3
102 Kalusdyan, a.g.e., s. 139-

141
103 Tcholakian, L’Eglise	 Ar-
menienne	 Catholique	 En	
Turquie, İstanbul 1998, s. 
21; Beydilli, II.	 Mahmud	
Devri’nde	 Katolik	 Ermeni	
Cemaati	ve	Kilisesi’nin	Ta-
nınması	(1830), Harvard U-
niversity 1995, s. 33 -dipnot 
3, 5 ve 111-280 

104 Tcholakian, a.g.e., s. 73; 
Hançer, a.g.t.,   s. 518 

 105 Tcholakian, a.g.e., s. 80-83

  Asker Aziz Surp Sarkis

 Surp Asdvadzadzin ve kucağında 
Çocuk İsa

 Sultan II. Mahmut'un Galata Erme-
ni Katolik Surp Pırgiç Kilisesi'ne 
armağanı olan elmas iğne
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Yortusu’nun ertesinde, ölüler gününde yad 
edilmesi gelenek haline geldiğinden, bu hatıra 
yaşamaya devam etmektedir.

“Şehir ve Kutsallık” üst başlığı altında 
hazırladığımız tebliğimizde, İmparatorluklar 
Başkenti İstanbul’da tutunmuş, yerleşmiş, 
yüzyıllar sürecinde ekonomik ve kültürel 
bağlamda yükselmiş, payitahta iz bırakan 
halklar dizgesindeki yerini almış olan Ana-
dolu Ermeni halkının uhrevi ve dünyevi 
inanç dünyasını mercek altına alarak, daha da 
genişletilebilecek bu konuyu belli örneklerle 
aktarmaya çalıştık. Günümüzde, küçük toplu-
luklar halinde Anadolu’nun çeşitli yörelerinde 
yaşayan ve İstanbul’da, sayıca azalarak da olsa 
etkin bir şekilde yaşamaya devam eden Erme-
ni toplumu, özgün folkloru içinde koruduğu 
binlerce yıllık gelenek ve göreneklerini, Pagan 
ve Hristiyan dini ile birlikte harmanlayarak 
biçimlendirdiği inançlarını -günümüzdeki 
yaşamın gereği kimi değişimlere rağmen- şehir 
kültürü içinde yaşatmaya devam etmektedir. 
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“Şehir ve Kutsallık” başlığı altında gerçek-
leşen XI. Eyüpsultan Sempozyumu için “Ço-
cuk ve Kutsallık” başlıklı tebliğimizi üç temel 
unsur ile ele alacağız. Bunlar, kutsallık, şehir 
ve çocuktur. Bu üç unsurun kendi içindeki an-
lamına temas ettikten sonra, birbirileri ile olan 
ilişkilerine ve etkileşimlerine göz atıp, örnek 
çözümlemeler sunacağız.

Kutsallık nedir? Kutsal olan nedir?

Kutsal kelimesi kök olarak kut’tan gel-
mekte. Kut ise; ‘saadet, devlet, kudsiyet, uğur, 
baht, talih, mutluluk, hayır, bereket, mübarek-
lik’ anlamlarına gelmektedir.(1)

Kutsal için de şu tanımları getirmek müm-
kündür:

Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyan-
dırması gereken, kudsi, mukaddes.

Tapınılacak veya yolunda can verilecek de-
recede sevilen, kudsi, mukaddes.

Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkıl-
maması gereken, üstüne titrenilen,

Tanrıya adanmış olan, tanrısal olan.(2)

Kutsal’ın ıstılahtaki tanımı nedidir?

“Başlangıçtan beri insan tecrübesinin bir 
parçası olan kutsal, yaratıcı ile olan ilişkisin-
den doğan özel bir niteliğe sahip olan veya 
dini bir amaç için tahsis edilen” demektir.(3)

Günlük kullanımda, “kutsal” kelimesi, 
“kudsi, kutlu ve mukaddes” anlamında anılır.

Daha da çeşitlendirebileceğimiz bu tanım-
lar ışığında ortaya çıkan sonuç şudur: Tek kut-
sal varlık “Allah”tır. O’nun dışında herhangi 
bir şeyin kutsal kabul edilmesi mümkün de-
ğildir. O’nunla ilişkili yer, zaman, mekân ve 
nesnelere kutsallık atfedilebilir.  Yalnız şunu 
unutmamalıyız; bir şeyi kutsal kabul etmekle, 
bir takım şeylere kutsallık atfetmek birbirin-
den tamamen farklıdır.

Kutsalın belirleyicileri nelerdir? 

En önemli belirleyici Allah’tır. Bir yerin, za-
manın, mekânın, eşyanın ya da varlıkların kut-

sal olup olmadığını belirle-
mekte en önemlisi O’dur. 
Neden? Çünkü bizzat ken-
disi kutsal kabul edilmek-
tedir. Dolayısıyla O’nunla 
ilişkisi olan bazı eşya ve 
yerlere de kutsallık atfedil-
mektedir.

Allah, kendisinin kut-
sallığını “Muhakkak ki 
ben, yalnızca ben Allah’ım. 
Benden başka ilâh yoktur. 
Bana kulluk et…” (4) ayet-i 
kerimesinde bildirmekte-
dir.

“Kutsalın belirlenme-
sinde etkisi bulunan di-
ğer bir unsur da insandır. 
Çünkü varlıklar içerisinde kutsalı en iyi id-
rak eden ve fıtratında kutsal duygusu bulunan 
yegâne yaratık insandır.(5) Kur’ânî ifadeyle in-
san, Allah’tan bir ruh taşımaktadır.(6) Buna rağ-
men insan, kutsalı belirlemede yaratıcıya tabi 
olmak ve ancak O’nun kutsal olarak bildirdik-
lerini kutsal kabul etmek durumundadır. Aynı 
zamanda kutsalın belirlenmesinde kutsal duy-
gusu ve inancın da ayrı bir yeri vardır. Kutsal 
anlayışının kaynağı yaratıcının bizzat kendi-
si ve O’na inanç olduğu için, inancı olmayan 
insanların kutsal veya kutsallıkla herhangi bir 
ilişkileri yoktur.”(7)

Kur’an’da kutsal ve kutsal olanın doğru-
dan herhangi bir tanımı yapılmamış. Ancak, 
Kutsallık ve kudsiyet belirten bazı kelime ve 
kavramlar bulunmaktadır.

Bunlardan birkaçına kısaca değinelim.

El-Kuddüs: Bu Allah’ın en güzel isimlerin-
den biridir. Allah’ın eksiklikten münezzeh ol-
duğunu belirtir. Kur’an-ı Kerim’de kutsal var-
lığı ve kutsal olanı bu kelime en güzel şekilde 
ifade eder.

Rûhu’l-Kuds: Kur’an’da geçen bu kavramla 
Cebrail (as)’in kastedildiği bazı meal ve tefsirler-
de zikredilmektedir. (Halbuki Kur’an-ı Kerim’in 
diğer âyetlerinde Cebrail’in ismi açıkça da zikre-
dilmiştir. Bkz. Bakara, 2/97; Tahrim, 66/4.

1.  Timurtaş, Faruk K., Yeni Ke-
limeler Sözlüğü, İstanbul 
1979, s.114; Doğan, D. Meh-
met, Büyük Türkçe Sözlük, 
Ankara 1981, s.623; Türk 
Dil Kurumu, Türkçe Söz-
lük, Ankara 1988, II, s.939. 

2. Türk Dil Kurumu, Türkçe 
Sözlük, II, 939.

3.  Hinnels, John R., Dictionary 
of Riligions (DR), Great Bri-
tain, 1988, s.151. 

4.  Tâhâ, 20/14. 
5.  Rûm, 30/30. 
6.  Hicr, 25/29; Secde, 32/9; Sâd, 

38/72. 
7. Güç, Ahmet, Doç. Dr., 

U. Ü. İlahiyat Fakültesi, 
“Kur’an’da Kutsallık An-
layışı”
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8.  Bkz. Tâhâ, 20/12; Nâziât, 
79/16-17.

9.  Güç, a.g.m.
10. Mâide, 5/21.
11.  Tekvin, 17/8. 
12. Tekvin, 26/2-3. 
13. Güç, a.g.m.

Ayrıca Hazreti İsa’dan bahseden bazı ayet-
lerde de bu kavram kullanılmıştır.

Kutsal Tuvâ Vadisi: “Medyen dönüşün-
de ilahi vahye mazhar olan Hz. Musa’ya, bu-
lunmuş olduğu Tuvâ Vâdisi’nin kutsal bir yer 
olduğu, hemen pabuçlarını çıkartmasının ge-
rektiği ve Firavun’a gidip peygamber olduğu-
nu ona bildirmesi, İsrailoğulları’nı Firavun’un 
zulmünden kurtarması istenmişti.(8) Bu 
âyetten, Tuvâ Vâdisi gibi, peygamberlerin vah-
ye mazhar olduğu bazı mekânlara kutsallık at-
fedildiği anlaşılmaktadır. Aynı zamanda bu 
âyet, kutsal mekân anlayışının Kur’ân’da var 
olduğuna da delil sayılabilir. Burada Vâdi’ye 
kutsallık atfettiren ise, ilahi vahyin orada cere-
yan etmiş olmasıdır.”(9)

Arz-ı Mukaddes: Kur’ân’da bir bölge ve-
ya mekâna kutsallık atfetmenin bir örneği de 
“Arz-ı Mukaddes” ifadesinin kullanılmasıdır. 

“Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak 
yazdığı) mukaddes toprağa girin ve arkanıza 
dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olur-
sunuz.”(10) Bu âyette belirtilen mukaddes top-
rak, İsrâiloğulları’nın Mısır esaretinden kur-
tulduktan sonra yerleşmeleri istenen Filistin 
topraklarıdır. 

Ayrıca, “Manası Allah’a, lafzı Hz. Peygam-
bere ait olan hadislere” kudsî hadis dendiği-
ni biliyoruz. Bu kutsal anlayışının hadislerde-
ki mevcudiyetinin bir örneği sayılabilir. Bun-
dan, kutsala izafe edilen bazı şeylere, kutsalla 
ilişkisinden dolayı, kutsal vasfının atfedilebi-
leceğini de anlamak mümkündür.

Kutsallık ifade eden bazı kelimeler

“Mübarek” Kelimesi, Kur’ân’da kut-
sal veya kutsallık anlamında kullanılmış-
tır. Bu kelime kök olarak “bereket” veya 
“bereketli-mübarek” gibi anlamlara gelir. 
Kur’ân’da “âlemlere bereket ve hidayet kayna-
ğı olarak insanlar için kurulan ilk ev (ma’bed), 
Mekke’deki (Kâbe)’den” bahseder.(11) İslam için 
yeryüzünde en kutsal mekân olan Kâbe’den 
“mübarek” lafzı ile bahsedilmesi, bu kelime-
nin kutsalı belirtmede kullanılan önemli bir 
kelime olduğunu  gösterir.

“Ayrıca İsrâ Suresi’nde, Hz. Muhammed’in 
bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya 
götürüldüğü belirtilen âyette(12), Mescid-i 
Aksâ’dan, ‘çevresini mübarek kıldığımız’ di-
ye bahsedilmiş olması da, mübarek kelimesi-
nin, kutsal anlamına çok yakın bir kullanıma 
sahip olduğunu göstermektedir. Yine En’âm, 
6/92, Enbiya, 21/50, Sâd, 38/29’da Kur’ân-ı 
Kerim’den; Mü’minûn, 23/29’da  Hz. Nuh’un 
Tufan’dan sonra indirilmesi için dua etmesi is-
tenen yerden; Kâf, 50/9’da da gökten indirilen 
sudan bahsederken “mübarek” kelimesinin 
kullanılmış olması da, Kur’ân’ın kutsallık an-
layışı açısından önemlidir.”(13)

Mübarek kelimesi, kutsallık ifade edecek 
biçimde ve bir isme veya eşyaya izafe edilerek 
de kullanılmıştır.

Mübarek Gece: Duhân Sûresi 2 ve 3’ncü 
âyetlerde “Apaçık olan Kitaba andolsun ki, biz 
onu (Kur’ân’ı) mübarek bir gecede indirdik...” 
buyrulur. Burada Kur’ân’ın indirilmiş oldu-
ğu gecenin öneminden bahsedilir ve mübarek 
kelimesi kullanılır. Bu âyette geçen “mübarek 
gece”den maksadın Kadir gecesi veya Berat 
gecesi olduğu rivayetleri vardır. 

Şecere-i Mübareke: Nûr Suresi’nde 
(24/35’nci âyette) zeytin ağacından mübarek 
ağaç diye söz edilir. Tîn Suresi’nde (95/1’nci 
âyette) zeytinden yeminle söz edilir. Ağaç ve 
meyvesinin önemine dikkat çekilir. Yalnız bu-
rada, kelimenin mübarek veya bereketli anla-
mı anlaşılmalıdır. Yoksa ağaca kudsiyet atfe-
dilmiş olur. Bu ağaca hususiyet kazandıran, 
onun bereketli bir ağaç oluşu ve kendisinin ve-
rimli, meyvesinin faydalı oluşudur. 

Kutsalı nasıl ayırt edeceğiz?

Bir şeyin veya herhangi bir yerin kutsal 
olup olmadığını nasıl ayırt edebiliriz? Bunun 
için bazı işaretlere dikkat etmemiz gerekir.

Kutsal Kabul Edilen Yerlerin Allah Tarafın-
dan Gösterilmiş Olması: 

Dinler ve mensuplarınca kutsal kabul edi-
len yerlere o kutsallığı kazandıran husus, ora-
nın bizzat Allah tarafından tayin ve tespit 
edilmiş olmasıdır. Mesela, Kabe’nin yeri. Hz. 
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14. Cin, 72/18.
15. Bkz. Bakara, 2/120; Âl-i İm-

ran, 3/96; Enfal, 8/35; Hacc, 
22/26; Nûr, 24/36; Kureyş, 
106/3.

16. A’raf, 7/143.
17. Güç, a.g.m.
18. Bkz. Bakara, 2/126; İbra-

him, 14/35.
19. Bkz. Beled, 90/1-2; Tin, 95/3. 
20. Neml, 27/91. 
21.  Sebe, 34/15. 

İbrahim’e Cebrail vasıtasıyla gösterilmiştir. 
Hz. Musa’ya, Mukaddes Tuvâ Vâdisi’nde bu-
lunduğu Allah tarafından bildirilmiştir.

Kutsal Kabul Edilen Yerlerin Allah’a Tahsis 
Edilmiş Olması:

Kur’an-ı Kerim’de “bütün mescitlerin 
Allah’a ait olduğu...” bildirilir.(14) Kur’ân’ın çe-
şitli yerlerinde mescitlerin Allah’ın evi (Beyt) 
olduğu ifade edilir.(15) 

Bir yerin veya herhangi bir mekânın Allah’a 
tahsis edilmiş olması, yegâne kutsal varlık 
olan Allah’a nispetinden dolayı, o yere kutsal-
lık atfedilmesine sebep olur.

Allah’ın herhangi bir yerde tecellisi

“Zaman ve mekândan münezzeh olan 
Allah’ın, zaman zaman herhangi bir yerde te-
celli etmesi ve o yerde gücünü göstermesi de, 
oraya kutsallık atfedilmesine sebep olmuştur. 
Bunun en çarpıcı örneğini Kur’ân’daki şu anla-
tım teşkil etmektedir: ‘Musa tayin ettiğimiz va-
kitte (Tur’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca, 
‘Rabbim! Bana (kendini) göster; göreyim’ de-
di. (Rabbi): ‘Sen beni asla göremezsin. Fakat şu 
dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de be-
ni göreceksin!’ buyurdu. Rabbi o dağa tecelli 
edince onu paramparça etti, Musa da baygın 
düştü. Ayılınca dedi ki: Seni noksan sıfatlar-
dan tenzih ederim, sana teybe ettim. Ben ina-
nanların ilkiyim.’(16)”(17) 

Bir yerin insanlar tarafından kutsal 
kabul edilmesi 

“İnanan insanların bir maddî, bir de mane-
vi dünyaları vardır. Maddî dünyalarının mer-
kezini fiziki coğrafya belirler. Manevi dünyala-
rınkini ise, sahip oldukları dini inançları ve be-
nimsedikleri değerleri belirler. İnanan insan-
ların manevi dünyalarının merkezinde genel-
likle ma’bedler veya herhangi bir din mensup-
larınca kabul edilen dini merkezler vardır. Bu 
yerler aynı zamanda o din mensuplarının gö-
nülden bağlı oldukları başlıca ibadet ve ziya-
ret yerleridir. Mekke’de Kâbe’nin, Medine’de 
Hz. Peygamber’in kabrinin bulunması ve ay-
nı zamanda bu iki şehrin, İslam Dini’nin do-

ğup yayıldığı en önemli iki dini merkez olma-
ları vb. gibi hususlar, bu iki şehrin Müslüman-
lar tarafından daha mübarek birer belde kabul 
edilmelerine ve oralardan “mukaddes toprak-
lar” diye bahsetmelerine sebep olmuştur. Ay-
nı şekilde Kudüs de, hem Kur’ânî anlatımda 
hem de Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslüman-
lar nazarında mukaddes bir yer kabul edilmiş-
tir. Aynı zamanda Kâbe ve Kudüs, adı geçen 
din mensuplarınca ibadet esnasında yönelinen 
(kıble) birer kudsî mekânlardır. İşte bu yerler, 
inananların dünyalarının merkezleri mesabe-
sindedir.

Aslında Mekke, Medine ve Kudüs gi-
bi şehirlerin inananlar tarafından birer kutsal 
mekân olarak kabul edilmiş olmalarının teme-
linde yine, yegâne kutsal varlık olan Allah’ın, 
diğer yerlere nazaran, oralara ayrıca bir de-
ğer vermiş olması ve aynı zamanda bu yerle-
ri, ilahi dinler diye ifade edilen Yahudilik, Hı-
ristiyanlık ve İslam gibi üç büyük dinin do-
ğup yayıldığı yerler olarak seçmiş olması, bu 
din mensuplarının oralara kutsallık atfetme-
sine esas teşkil etmektedir. İnananları o yerle-
re kutsallık atfetmeye sevk eden diğer bir âmil 
de, onların bu yerler hakkında sahip oldukları 
inanç ve değerlerdir.

Aynı şekilde Mekke, Medine, Kudüs gibi 
yerler ve buralarda bulunan mescitler ve ba-
zı ilahi işaretler hakkında yer alan Kur’ânî ve 
peygamberî ifadeler de, bu yerlerin o din men-
suplarınca mukaddes birer belde kabul edil-
melerinde önemli rol oynamıştır. Nitekim İb-
rahim (as)’ın; “bu beldeyi emin bir yer kıl” di-
ye dua etmesi(18); yine bu yerlerden yeminle 
bahsedilmiş olması(19); hepsinden önemlisi de, 
bu yerlerden bahsederken “şu beldenin Rab-
bi”(20); “belde-i Tayyibe”(21) gibi ifadelerin kul-
lanılmış olması, bu yerleri kutsalın (Allah) biz-
zat sahiplendiğini göstermektedir. Dolayısıy-
la bir yeri kutsalın sahiplenmiş olması, o ye-
rin kutsaldan bir işaret taşıdığı izlenimini de 
vermektedir.

Diğer taraftan Hz. Muhammed’in, “an-
cak şu üç yere ibadet ve ziyaret amacıyla yol-
culuk yapılabilir. Bunlar: Mescid-i Haram, Be-
nim Mescidim (Mescid-i Nebi) ve Mescid-i 
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22. Buhari, Fadlu’s-Salâh 
fî Mescid-i Mekke ve’l-
Medine, 1, 6; Müslim, Hacc, 
415, 511, 512, 513; Ebu 
Dâvud, Menâsik, 94. 

23. İbn Mâce, Menâsik, 103; 
Tirmizi, Menâkıb, 68; 
Dârimî, Siyer, 66. 

24. Güç, a.g.m.
25. Güç, a.g.m.
26. Güç, a.g.m.
27. Geniş bilgi için bkz. Atay, 

Hüseyin, “Kur’ân-ı Kerim 
ve Kutsiyet”, AÜİFD, An-
kara 1985, XXVII, 1-30. 

Aksa’dır” demesi.(22) Yine Hz. Peygamber, 
Medine’ye hicret edeceği bir esnada Kâbe’ye 
bakarak şöyle demişti: “Vallahi sen, benim 
dünyada en çok sevdiğim yersin; aynı şekil-
de Allah’ın da dünyada en çok sevdiği yer-
sin. Eğer senin halkın beni zorla çıkarmasalar-
dı vallahi çıkmazdım.”(23). Bu hadislerde, bu 
üç mekânın bulunduğu yerlerin diğer yerlere 
olan üstünlüğü veya farklılığı belirtilmiştir.”(24)

Kutsal zaman veya mekânlar

“İnsanın şu evrende yaşadığı iki temel 
boyut vardır: Zaman ve mekân. Bu, toplum-
lar için de böyledir. Başta insan hayatı olmak 
üzere, insanın tüm değerlerini bu iki temel 
boyutun dışında düşünmek mümkün değil-
dir. Dolayısıyla insanın kutsalla olan ilişkisi 
de zaman veya mekân boyutunda gerçekleş-
mektedir. İnanan insanın, hangi zaman veya 
mekânda bulunursa bulunsun, fıtrat eksenine 
bağlı olarak, kutsalla ilişkilerinde zaman ya da 
mekânın dışına taşması mümkün değildir. İş-
te insanın kutsalla daha yakın ilişkiye girdiği-
ni düşündüğü veya kutsalın, çeşitli vesilelerle 
kendisini insana daha fazla hissettirdiği bu za-
man ya da mekânlara kutsal zaman veya kut-
sal mekân adı verilmektedir. Ancak hemen be-
lirtmek gerekir ki, İslâmî anlatımda bu tür yer 
ve zamanlar için daha çok “mübarek” kelime-
si kullanılmaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği 
gibi “kutsal” anlamına en 
yakın anlam içeren kelime 
de “mübarek” kelimesidir. 
Buna göre, diğer din men-
suplarının kutsal gün ve-
ya gece kullanımlarına kar-
şılık, İslâm’da da mübarek 
gün veya gece kullanımı 
benimsenmiştir. Bu anlam-
da Cuma ve Pazartesi gün 
ve geceleri, kandil geceleri 
ve Ramazan Ayı mübarek 
kabul edilmiştir. Bu mana-
da bazı mekânlar da müba-
rek veya kutsal sayılmıştır. 
Diğer taraftan, kutsal za-

man ve mekânlar genellikle birlikte düşünül-
müştür. Bunun en bariz örneği de asr-ı saadet-
tir. Çünkü asr-ı saadet, bütün zaman kesitle-
rinde yaşayan müminler için ana cazibe kay-
nağıdır. İnanan insanların kutsal zaman veya 
mekân anlayışlarının temelinde asr-ı saadetin 
ayrı bir yeri ve önemi vardır. “Saadet asrı” an-
lamına gelen bu ifadenin kullanılması da bu-
nu göstermektedir.”(25)

Kutsallık ifade eden mefhum veya nesneler

“İnsanlar tarafından kutsala izafe edilen 
veya kutsalla ilişkilendirilerek kullanılan mef-
humlar arasında kutsal kitap, kutsal bilim, 
kutsal evlilik, kutsal kazanç, kutsal görev, kut-
sal toprak, kutsal tarih; can, mal, din ve namus 
gibi kutsal değerler vb.lerine rastlanmaktadır. 
Bu ifadelerden bazıları mecazi manada kul-
lanılmış oldukları gibi, bazıları da kişilerin o 
kullanımdan kastetmiş oldukları şeye göre de-
ğişik anlamlar ifade etmektedir.”(26)

“Başlangıçtan beri verilen bilgilerden 
de anlaşılacağı gibi, insanlar genelde iki şe-
ye kutsallık veya mukaddeslik atfetmişler-
dir. Bunlardan biri maddî, diğeri de manevi-
dir. Maddîde esas olan temiz ve faydalı olmak; 
manevide esas olan da tam ve mükemmel ol-
mak ve aynı zamanda faydalı olmak. Bunlar-
dan maddi olana itina, manevi olana da say-
gı gösterilir.

Kutsal kelimesi manevi sahada mükem-
melliğin, tam ve yetkin olmanın dini terimi-
dir. Manevi sahada mükemmellik ve yetkin-
lik, en üst ve son derecesini Allah’ta bulur. Bu-
nun için en kutsal varlık O’dur. O, her türlü 
eksiklik ve noksanlıktan uzaktır. Bütün mü-
kemmellikler ve yetkinlikler Allah’ta toplanır 
ve O’nun kutsallığını pekiştirir (Kuddüs). Bu-
nun için, herhangi bir varlık Yüce Allah’a ne 
kadar yakın olursa, o derece O’ndan mükem-
mellik alır (insan-ı kâmil). Böylece o da kutsa-
la ve kutsiliğe yaklaşır.(27) Bu noktada insan ak-
la gelmektedir. Varlıklar içerisinde insan, tam 
ve mükemmel-kutsal varlık olan Allah’a en ya-
kın olanıdır. Çünkü o, Allah’tan bir ruh taşı-
maktadır. Ancak bu, insanın kutsallaştırılması 
anlamına gelmez. İslâm’da, kutsala daha yakın 

Eyüpsultan her kesimden in-
sanların ziyaret ettiği bir me-
kan olagelmiştir.
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28. Bkz. Tevbe, 9/30.
29. Bkz. Kehf, 18/110. 
30. Güç, a.g.m.

olan insanları ifade etmek üzere “veli, evliya, 
muttaki” vb. gibi kelimeler kullanılmıştır. Bu-
na rağmen kutsal insan ifadesine asla rastlan-
mamaktadır. Ayrıca insanlar içerisinde kutsa-
la en yakın olanlar arasında öncelikle peygam-
berler gelmektedir. Peygamberler için de ben-
zer kullanımlar söz konusu değildir. Ancak 
Kur’ân’da belirtildiğine göre Yahudiler, Üze-
yir (as)’ı, Hıristiyanlar da İsa Mesih’i Allah’ın 
oğlu olarak telakki ederek, bir nevi onlara kut-
sallık atfetmişlerdir.(28) Fakat Hz. Peygamber, 
kendisinin de bir beşer olduğunu; insanlar-
dan, vahiy alma yönüyle ayrıldığını belirtmiş-
tir.(29)

Netice olarak söylemek gerekirse yegâne 
kutsal varlık Allah’tır. Kutsalın en önemli özel-
liği de tam ve mükemmel olmaktır. İslâm itika-
dına göre ibadet, bütün eksikliklerden münez-
zeh olan varlığa yapılmalıdır. Bu özelliklere 
sahip olan da sadece Allah’tır. O halde Allah’ın 
dışında hiçbir varlığı kutsal saymak doğru de-
ğildir.(30)

Kutsallık konusunda bu temel bilgilendir-
melerden sonra, şimdi şehir kavramına bir ba-
kalım.

Yeni bir şehir, yine bir şehir 

Bir şehirde yaşamak bizim tercihimiz mi-
dir? Niye bir köyde değil. Bir kasabada değil. 
Bunun nedenlerini saymakla bitiremeyiz. Ve 
tabii hep kendimizi haklı çıkarmaya çalışarak. 
Peki, binlercemizin, milyonlarcamızın, alt alta, 
üst üste, yan yana, omuz omuza, dirsek dirse-
ğe yaşadığımız; ama gönül gönüle, yüz yüze, 
komşu komşuya, can cana, cam cama yaşaya-
madığımız şehir nedir peki…

Herkesin aynı ya da benzer şekilde yaşadı-
ğı, aynı sokaklardan, caddelerden geçerek iş-
lerine, evlerine gittiği. Kalmakla gitmek ara-
sında her zaman bitmek tükenmek bilmeyen 
gelgitlerin yaşandığı. İniş çıkışların sadece yo-
kuşlardan ibaret olmadığı. Kahkahalarla hıçkı-
rıkların birbirine karıştığı. Cenazelerin düğün 
alaylarının yanından geçip gittiği. Nice sevda-
ların, ümitlerin, umutların yittiği. Başlayama-
mış serüvenlerin bittiği. Heveslerin kursaklar-

da kaldığı. İmrenilerek ve iç geçirilerek bakı-
lan vitrinlerin süslediği. Varlıkla yokluğun iç 
içe geçtiği. Birinin çok yediği, birinin çok yi-
yenin artıklarını yediği. Kimine yettiği, kimi-
ne yetmediği. Gidenin gelmediği, gelenin git-
mediği. Dört duvarların çepeçevre kuşattığı, 
görünüşte çok aydınlatılmış ama kapkaranlık 
dünyalar mı şehir?

Mesela bir semtinde kırk yıl, elli yıldır yaşı-
yorsunuzdur. Ve bakkalından fırıncısına, ima-
mından muhtarına, komşularından çocukları-
na kadar her şeyini bildiğiniz bir semttir bura-
sı. Kimi zaman size rahatlık veren bir duygu-
dur bu. Bir yere ait olmak. Oralı olmak. Çevre-
nizde dostlarınız, akrabalarınız, tanıdıklarınız 
vardır. Huzurlusunuzdur. Memnunsunuzdur. 
Alışıksınızdır. Alışmışsınızdır.

Ama eksik bir şeyler olduğunu da her za-
man duyumsarsınız. 

Bir çocuk parkı yoksa mahallenizde, çocuk 
sesleri ağaçlar arasından değil de, beton du-
varlardan yankılanıyorsa…

Yaşanan şehrin; yıllar yılı insana tuhaf bir 
huzur veren mekanları da olur. Bir şeylerden 
kaçmak istenince, bilinçsizce sürüklenilen yer-
ler... Gidilir, bir çınar ağacının gölgesine sığını-
lır, demli bir çay içilir. Rüzgar saçlarınızı karış-
tırır ve insan bunu sever. Sıyrılıverir sıkıntıla-
rından. Evet, şehirde bazı mekanlar insana bu-
nu yapabiliyor. 

Bir şehirde keşfedilecek yeni yerlerin ol-
ması. Gördüğün her şeyin sana “ilk” gelmesi. 
Bir gün güneşin batışını ya da doğuşunu baş-
ka bir heyecanla izlemek de güzel. Çevrende-
ki insanlara selam verebilmek. Bir musluğu kı-
rık sokak çeşmesine rast gelmek.  Bir köşe başı 
simitçisi ile tanışmak. 
Uzaklardaki özledik-
lerini aramak, bazen 
mektuplar yazmak. 
Sonra ara sıra kavuş-
malar da güzel...

Bütün çekilmezlik-
lerine alışmak, üzün-
tülerinin üstesinden 
gelmek, yorgunlukla-
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31. Yar, İsa; “Şehir Biraz Yalnız-
lıktır.” Makale.

rına katlanmak, çilelerine alışmak için şehri iyi 
tanımalıyız.

Şehir insan demektir. Ve Şehir biraz da yal-
nızlıktır. 

Sokaklar, kaldırımlar, hâneler, kahvehane-
ler, mâbetler, marketler… Yollar, binalar in-
sansız ne anlam taşır? 

Şehir ve kalabalığı. Yalnızlıklarımızı ço-
ğaltan bir kalabalık. Yoksa kent mi demeliyiz?  
Ama şehir daha sıcak bir kelime değil mi? Ka-
lıcı, saran, kadim ve medenî. Ne var ki çok 
uzun zamandır şehir kente dönüştü. Yalnız-
lık, yoksulluk, yoksunluk başladı! Bu nedenle; 
kalbî, fikrî, hissî, kısaca insanî devrimler yaşa-
dık. Devrilmeler, devinimler yaşadık. Ama yi-
ne de şehir, şikâyet ettiğimiz, fakat vazgeçe-
mediğimiz yer oldu. 

Şehirde insan biraz da kendini unutmak 
için karışır kalabalığa. Her gün kendini kay-
beder, sonra yeniden kendini keşfeder. Şehir 
insanın kendisini tanımasına fırsat tanımaz. 
Kendi tanımlamak ister insanı, tanımak değil; 
ama tanımlamak, sıradanlaştırmak, başkalaş-
tırmak, istiflemek… Caddelerinde, sokakla-
rında, her yerinde tabelaları vardır şehrin. Her 
tabela bir etikettir. Her etiket ise bir kimliktir. 
Her şey birey içindir! Bu kimlikler aidiyetsiz-
dir. Değişimdir, dönüşümdür.  Mağaza, dük-
kan, banka, fırın, market, okul, dernek hep bi-
rer sıralama malzemesidir. Hep statüler, ara-
balar, konutlar, elbiseler, kazançlar, eğlenceler, 

evlenmeler, evlilikler konuşulur. Bu 
çarkın insanı olmayanlar, kendi ten-
halıklarını inşa ederler şehirde.  Son-
ra bu tenhalıklar da bir cazibe birikti-
rir. Zamanla kalabalıklaşır ve orası da 
yeni bir tabela olur! 

“Şehir biraz da seyyar satıcılar, 
ayakkabı boyayan çocuklar, izbe so-
kaklar ve kapitalizmin mağaza vitrin-
lerinden azgın bir iştiha ile taştığı ge-
niş kaldırımlarda yürüyen insanlar-
dır. Görülmezden gelinse de görünen 
yüzü budur kentin. Sabahın seherin-
de cânanını uykuya, uykusunu bâd-ı 
sabâ’ya terk etmiş nice adamlar var-

dır ki en çok günübirlik iş bulmaktır her biri-
nin muradı.  Şehir onlara hiçbir açılım sunmaz. 
Sabah namazını mahalle camiinde edanın ar-
dından, henüz kapalı marketin köşeye sıkıştır-
dığı küçük dükkânını besmele ile açan birkaç 
esnaf hâlâ vardır, çok şükür. Hiçbir mekânı ol-
mayan ve fakat her yer mekânımdır diyen bir 
akşamcının sızıp kaldığı köşe de kentin müca-
vir alanı içindedir elbette. Yalnızlığı çoğaltan/
saklayan şehir bir sığınaktır sadece… 

 Suskunluklarıyla dervişe benzer insanla-
rı vardır şehrin. Bir derviş olamayacak kadar 
öfkeli, mukim olamayacak kadar yolcu; yolun 
bittiği yerde yürüyüşüne devam eden insan-
lar. İsimleri kadar gerçektir bu insanlar.  Yaşa-
dıkları zamanın/mekânın dışında bir gerçek-
liği idrak eden bu insanların “dünyevî” olan-
la başı derttedir muhakkak. Şehrin müflisidir 
onlar. Kelimelerden inşa edilmiş bir haneleri 
vardır en fazla; vergisini aksatmadan ödedik-
leri sıradan arabaları, sadık oldukları borçla-
rı, söyleyecek çok şeyleri… Onlar kaleme sev-
dalı, şiire nikâhlı, kelama mütemayil ve fakat 
sükûta müpteladırlar her nedense…

Bir şehrin yalnızlığı, insanın yalnızlığıdır. 
Ayrı bir bahis de olsa, “dünyevî” olamamışlı-
ğın bir bedeli vardır ve bu bedel paylaşılır yal-
nızın mahreminde. Şaşkın cühelanın kör ve sa-
ğır nazarını umursamayarak, arastada bir çay 
ocağının sıcaklığında birkaç dostla hasbıhal 
eylemektir mesela. Başka şehirlerde başka yal-
nızların toplandığı bir çatı altı misali aslında 
hiç büyümeyen çocuk yanlarını sergileyerek 
biraz rahatlayabilmektir. Her şeyi ciddiye alan 
bu insanlar yalnız kendilerini ciddiye almaz-
lar; yeterince resmiyetin yer aldığı şehre sırtla-
rını dönüp, birbirlerinin sözünden çok yüzüne 
bakarak bol çay içerler…”(31)

“Bir medeniyetin bütün şubeleriyle tem-
sil edildiği, temerküz ettiği şehirlerde yaşamı-
yoruz artık! Köy, kasaba, şehir birbirine nüfuz 
edemeyen nüfustan ibarettir günümüzde. İn-
sanlar şehirde adeta birer kemmiyettir; urba-
larla kemik, mintanlarla et. Mutantan binalar, 
caddeler, parklar… Eşyanın insana yer bırak-
madığı günümüz şehirlerinde hepimiz köle-
yiz, hepimiz mahpus! Şehrin planını mimar-
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lar tenkit etsin; aile olmaktan çıkan çekirde-
ği, kapısını çalamadığımız komşuyu, yitirdi-
ğimiz mahalleyi,  ahlakiliği/ahlaksızlığı aka-
demisyen sosyal bilimciler araştırsın; kömü-
rünü devlet, iaşesini belediye karşılasın ve fa-
kat şehrin insana yüklediği yalnızlığı bıraka-
lım şairler anlatsın: ‘Uzasan göğe ersen/ cüce-
sin şehirde sen/ bir dev olmak istersen/ dağlar-
da şarkı söyle’…”(32)

“Şehir ve insan birbiriyle ünsiyet kurama-
dıkça, şehir de insan gibi yalnızdır. Hele gü-
nümüz kentlerinin ve bu kentlere yığılmış in-
sanların payına düşen yalnızlık ve bir o kadar 
da hüzündür. Artık her şehir kısmen yalnızlık, 
her insan biraz kalabalıktır. Kentin kalabalığı 
ise büyüyen yalnızlıktan başka bir şey değil. 
Bahse konu yalnızlığı batı kültüründe tanım-
lanan yıkıcılığı ile değil, doğunun inşa eden iç 
zenginliğiyle tarif edersek iyi bir şeydir. Acı fa-
kat şifalı…”(33)

“Efendimiz’in Medine’ye hiçbir zaman es-
ki ismi olan Yesrib demediği rivayet edilir. El-
bette birçok hikmeti vardır. Bunlardan biri-
si de bu dağınık yerleşimin medeniyet beşi-
ğine dönüşmesi olsa gerektir. İslam ile şeref-
lenen Yesrib medeniyet beşiği bir şehir olmuş 
medenîleşmiştir. Medine’nin gölgesi de şehir-
lerimizi sarmış, çöl sıcağında kavrulan yerle-
şimleri medeniyet vahasına dönüştürmüştür.

“Fakat, bugün dünya coğrafyasını göz 
önüne aldığımızda Kudüs’ün, Bağdat’ın, 
Granada’nın, Belgrad’ın ve bunlar gibi zama-
nında Medineleşmiş şehirlerin halleri ne acı-
dır. Kimisi düşman postalları altında kan gö-
lüne dönmekte, kimisi geçmişin izleri silinerek 
harcanmakta ve onları medenî şehir yapan an-
layıştan uzaklaştırılmaktadır. 

“Bu yüzden şehir önemlidir. Osmanlı’nın 
üç kıtaya sevgi ve selamet yaymasının bir se-
bebi de, en kutsalından başlayarak şehirleri 
önemsemesidir. Fethettiği şehirlerin ruh dina-
miklerini oturtmakla işe başlamıştır.

“Aslında herkesin şehirleri elbet kendine-
dir… Lakin kimi şehirler bundan varestedir. 
Şehirlerin anası olan Mekke, sonra Medine, 
sonra Kudüs gelir… Şam’ı, Bağdat’ı da buna 

ilave edebilirsiniz… Sonra da Anadolu şehirle-
ri… Zaten Anadolu şehirleriyle ilgilidir, herke-
sin şehrinin kendine olması nitelemem… Mek-
ke, Medine ve Kudüs kayrılmış şehirler olarak 
ayrı bir alanı kapsar. Onlar ortak utkumuzun 
salık verdiği kutlu şehirlerdir… Bir başka ifa-
deyle, rüya şehirleri…

“Kendi şehirlerimizin kendimize ait olma-
sı için şehri benimsememiz gerekecektir. Zih-
nimizde kurduğumuz bu yapı sağlam temel-
ler ve merkezler üstüne bina edilmediği süre-
ce bir gün çökeceği muhakkaktır. Mesela Zi-
ya Paşa küfür illerini gezip birçok “kâşâneler” 
gördükten sonra İslam şehirlerinde “bütün 
virane”ler görür. Hâlbuki Ziya Paşa’ya bu ha-
yal kırıklığının cevabını, kendisinden aşağı 
yukarı dört yüz yıl önce yaşayan Balıkesirli 
Zâtî “elin kâşânesinden kûşe-i viranemiz yeğ-
dir” diyerek veriyordu.

“İnsanın bir şehri sevmesi için belki de en 
önemli sebep sevdiği insanların yahut hatıra-
larının içinde barınması. Böylece kalbimize di-
bi gözükmeyen bir kuyu gibi sinen sevgi, şeh-
re olan bağımızı gün be gün kuvvetlendiriyor. 
Sevdiklerimizin adım attığı sokaklarda adım-
lar arıyoruz. Sevdiklerimizin adımlarında ken-
di adımlarımızı kaybediyoruz. Şehrin bir ya-
nına gömülürken bir yandan da yeni nefesler-
le gözlerimizi daha ümitvar açıyoruz. Arama 
iştiyakıyla şehre savrulan yanımız bir yaprak 
misali bahar tazeliğinde ağaçlar bulup dona-
nıyor. Güneşli yağmurlarla kuşanıyor. Şehir-
se kendindeki bu tılsımı, sinesinde kaybolan 
adımlarla yeniden tazeliyor. Yüreklere ve yü-
rüyüşlere kendini katarken onlardan aldığı ik-
sirleri tekrardan işleyip sakinlerine sunuyor.

“Yok bu şehr içre vasfettiğin dilber di-
yen Nedim, kendisine bir hayal olduğu-
nu bildiği halde şehrine en küçük bir kırgın-
lıkta bulunmadı. Şehrine bî misl ü bahâ de-
yip yek pâre sengine bir Acem mülkünü fe-
da etti. Nasıl feda etmesin ki? Şehrin kalbinde 
Fatih’ten, Kanunî’den, Sultan Ahmet’ten, Mi-
mar Sinan’dan atardamarlar vardı. İstanbul’un 
bu atardamarları Anadolu’da da Paşa ve Ulu 
camiler olarak teşekkül etti. Uluların yahut Pa-
şaların merkezinde filizlenen şehir de kendi-
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ni hep taze tutmayı ve sakinlerine yeni ufuk-
lar kazandırmayı bildi. Sevginin, selametin 
merkezde bulunduğu şehirler hatimesi yazıl-
mamış kitaplara dönmüş, kendisinde barınan 
sevgileri sonsuz bir şimdiki zamana yaymıştır.

“Çınarlar ve çocuklar şehrin iki ezeli süsü-
dür. Şehrin direkleri de bu ikisi arasında ça-
kılır. Şehre sinen sevgi ikisi arasında kendine 
sonsuz bir yayılma düzlemi bulur. Çünkü bu 
süslerin biri geçmişi biri geleceği yansıtır. Çı-
narlar, cetlerimizin gölgelerini yüz yıllar ön-
cesinden bize taşırken çocuklar, Necip Fazıl’ın 
dediği gibi Fatihlik nimetinden yüzü nurlu bir 
mühürdür.

“Çınarlar, içten içe yanmanın sembolüy-
ken; çocuklar, şehrin sokaklarını aydınlatan 
güneşlerdir. Onların tebessümleri şehri ışık hı-
zından daha hızlı dolaşır, sevdiklerini ararken 
üşüyenlere sıcaklık olur.

“Bu iki ezeli süsten birinin kökleri toprak-
ta meyveleri gökteyken, diğerinin kökleri gök-
te meyveleri topraktadır. Çocuklar üzerlerin-
deki masumiyet gömlekleriyle bizleri hikmete 
çağıran elçiler gibidirler. Bu gömlekler elbette 
ki üzerine doğdukları İslam fıtratıdır, bir gök 
armağanı…

“Şehir defterinin tükenmez kalemidir ço-
cuklar. Onların yazılmasına aracı oldukları şe-
hir defteri, çocukların bitmeyen tükenmeyen 
ve kirlenmeyen neşelerini, kendini tekrar ya-
zarken kullanmaktadır. Şehrin mazisini yani 
kökünü çınar ağaçları temsil ederken geleceği-
ni yani meyvelerini de çocuklar temsil etmek-
tedir.

“Elbette şehrin süsleri bu ikisinden ibaret 
değildir. Ama şehre bu iki süsün kokusu değ-

mediği zaman diğer 
süsler de biraz soluk 
kalacaktır. Başınızın 
üstünden kuşlar uçu-
şurken namazdan çı-
kan çocukların alın-
larındaki secde izinin 
gönlünüzü ışıtması, 
birbirleriyle şakalaşır-
ken etrafa yaydıkları 

gülüşmeler ve onlarla diz dize oturup konuş-
mak gerekecektir.” (Recep Ayık)

Endüstriyel Devrimin Mutsuz Çocukları

Makineler, insanı kentlere hapsetmiş. Önü-
müzdeki gri, puslu görüntü varoluşumuzun 
yansıması, her gün aynı saatte yollara düşme-
mize neden olan şey yaşama çabası. Kentle-
re göç 18. yüzyıldan beri devam ediyor, önce 
kentin yakınlarında sonra merkeze yakın yer-
lerde kurulan binalara giriyoruz. Tarihe baka-
cak olursak bu puslu hikaye, demir ve kömü-
rün hammaddeyi oluşturduğu “makineleş-
me çağı” ile başlıyor; “tarım işçileri toplumun-
dan fabrikada eşya üreten nüfusa doğru dü-
zenli bir değişim”,. Sonra elektrik, çelik, pet-
rol ve kimyasal maddelerle gelen ikinci sanayi 
devrimi. Bilgisayar, internet ve teknolojik ge-
lişmelerin dönemi de “3. dalga sanayi devri-
mi” olarak adlandırılıyor. Uzaklaşalım bura-
lardan, bunları şimdi toz içinde duran kitap-
larda okumuştuk zaten. Önümüzde parlayan 
beyazıyla nefret maskesi takmış doğamızı bes-
leyen bir kaynağımız var: internet. Tren rayla-
rıyla oluşan sanayi kentleri, fiber optik kablo-
larla oluşan yok-kentler.

19. yüzyıl sessizdi. Bir yerden bir yere ge-
çişti. 19. yüzyıl, anlamlandırmaya çalışıyor-
du. Değişim ve dönüşüm ne içindi, kim için-
di? Kimyasal deneyler tüm hızıyla sürüyor-
du, makine bedenimizi sıkıştığı yerden çıkart-
mak için ilaç kılığında yavaş yavaş yaklaşı-
yor. Şimdi buradan, çok gelişmiş olduğumu-
zu farz ettiğimiz bu zamandan oraya baktığı-
mızda, fabrikalarda aynı hareketleri yaparak 
üretime katkı sağlayanları düşündükçe. Nasıl 
bir şehirleşme yolculuğu yaptığımızı daha iyi 
anlarız. Makineleşmeyle birlikte oluşan sınıf-
sal sorunlarla 20. yüzyıl sonlarına doğru kor-
ku, ümit, öfke, artık nasıl tanımlanırsa, birçok 
alt kültür oluşmaya başlıyor. Sanayinin çöple-
rinden yükselen çığlık, artıkların beslediği öf-
ke. Sevgisiz, kopuk insanlar, şehre girdiği an-
da bencilleşen, sahip olmak için öfke kusan be-
denler: Endüstriyel Devrimin Mutsuz Çocuk-
ları.

Peki ya, enformasyon çağının çocukla-
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rı? Sanayi devriminin bizi getirdiği son nok-
tada, tarayıcınızı açarsınız, bilgiler akmakta-
dır, oturduğunuz yerde- dünya önünüzde, 
ülkemizde olduğu gibi bazen bilgiler filtrele-
nir, ulaşım yasaklanır ama dünyanın geri kala-
nı, sınırlama olmaksızın buradan beslenir. Bir 
yandan da bu dünyanın getirdiği farklı bir gü-
venlik anlayışı, yeni bir iletişim biçimiyle tanı-
şırsınız. Robotlar, hissi öğreniyor, taklit ediyor 
ve gelişiyorlar. Tarih, internette yazılıyor, bin-
lerce yeni kelime ve tanımla dilimiz değişiyor. 

Durum böyle olunca, endüstriyel kültürle 
kaynaşıp özüne uygun yeni tüketim malzeme-
leri ortaya çıkartıyor. Özüne uygun derken, bu 
konuda yapılan araştırmaların sonuçsuz kala-
cağı aşikar. Dünyanın içinde oluşan bu kadar 
farklı dünya, erişim kısıtlılığı göz önüne alın-
dığında, siber dünyanın sonsuzluğunda uzun 
bir yolculuk demek.

Enformasyon çağının çocuklarının şekil-
lenmesinde endüstriyel oyuncakların fiyatla-
rındaki düşüş kadar, toplumsal değişimler de 
büyük rol oynuyor. Demirperde ülkelerinde 
yaşanan kargaşa, kurulu sistemlerin iflas et-
mesi, çevresinde olup bitene kayıtsız bireyci 
tek-tip toplum, tüketim, tüketim.

Evlerine kapanmış insanların makine dost-
ları, terk edilmiş bölgelerdeki eski makine yı-
ğınları, filmlerde karşımıza çıkan şeyler değil, 
yaşıyorlar, Takım elbiseli beyaz dişli elemanlar 
ellerindeki bir takım kağıtlara bakarak işgal 
edecekleri yeni topraklar arıyorlar, kaynaklar 
giderek tükeniyor. Endüstriyel devrimin hika-
yesini makina parçaları veya cyber teknoloji-
nin ürettiği seslerle, dünyayı sömüren uygar-
lığı tanımaya çalışmakla ve ondan nasıl doğ-
ru biçimde yararlanacağı ile sakıncalarından 
nasıl korunacağı arasında sıkışıp kalmış ne-
siller. Makineye dönüşmüş insan evrim geçi-
riyor. Genleriyle oynanmış tuhaf yaratıklar or-
talıkta. Endüstriyel devrimin mutsuz çocukla-
rının yerini belirten tek şey ise cılız da olsa çı-
kan sesleri.

Bir gün birileri bir çocuğa sordular: “Nere-
de yaşıyorsun?”

Çocuk cevap verdi: “Bakın, ben aslında 

peyniri çok severim. Ama, sizler de bilirsiniz 
ki, peynir biraz bekleyince tadı değişir, rengi 
değişir, kokusu değişir. İşte öyle kokuyor bu 
şehir. Bu şehir peynir kokuyor. Ve ben burada 
yaşamak zorundayım.”

Şimdi, bir düşünelim: Bir çocuk olarak ya-
şadığı şehrin kokusunu hissetmek, üstelik 
“bozulmak üzere olan bir peynire” benzetmek 
düşündürücü gelmiyor mu size de? 

Küçük bir çocuk, sevebileceği, keyif alabi-
leceği ortamların yokluğunu, içinde bulundu-
ğu sıkışıklığı, nasıl bu derece derin anlatabilir? 
Ve bu çocuğun yaşadığı şehri “kokmuş” hale 
nasıl getirebildik ya da getirenlere neden en-
gel olamadık.

Şehirlerimizi cadde cadde, sokak sokak bu 
koku ile adeta donatmadık mı? Betonlaştırıp 
otoparklara dönüştürdüğümüz okul bahçele-
ri, göstermelik ve asla çocuk zevk ve inceliği-
ne uygun olmayan parklar, yüksek katlı beton 
ve demir yığını binalar arasına sıkışmış oyun 
alanları, yürüyememeniz için itinayla yüksel-
tilmiş, ağaçsızlaştırılmış kaldırımlar, sağırlar 
ülkesinin salıverilmiş çığırtkanları. Hepsi bu 
kokuyu yüksek perdeden hissettirmiyor mu?

Hanginiz yaşadığı şehirden ürkmüyor?

Betonlaşmış, renklerini yitirmiş, kendi ol-
maktan çıkmış şehri gösterip, “Şehrimiz çok 
değişti, çok güzelleşti!” diye övünen yerel ve 
genel yöneticilerimiz, acaba kendi çocukluk-
larındaki doyasıya tadını çıkardıkları parkla-
rı, bisikletleriyle rahatça dolaştıkları sokakları-
nı, ağaç gölgelerinde, evlerinin avlularında oy-
nadıkları sokak oyunlarını unuttular mı dersi-
niz? 

Ne oldu da, çocukluğumuzda bize mahalle 
fırınından henüz çıkmış mis gibi sıcak pide ko-
kan bu şehir, şu kısacık za-
manda küflendi?

Ne kadar da çabuk üç 
tekerlekli bisikletlerimiz, 
topaçlarımız, seksekleri-
miz, pamuk şekerlerimiz 
birer şehir efsanesi oldu. 

“Gelişmişlik düzeyi-
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ni, yüksek katlı binalarla, geniş caddelerle öl-
çenler, çoktan çocukluklarını unutmuş olmalı-
lar. Kendi çocukluklarını bir tarafa bırakalım, 
kendi çocuklarını, çocuklarının çocuklarını da 
unutmuşlar besbelli! 

“Şunu unutmayın, oyun alanı dediğiniz, 
yollar arasına sıkışmış üç tane oyuncak değil-
dir. Çocuk dediğin ise, büyümeden sözüne gü-
ven olmayan, aklı fikri oyundan başka bir şey 
düşünmeyen biri hiç değildir. Bilgisayarın, te-
levizyonun başından ayrılmayan, gün geçtik-
çe “asosyalleşen” tüm çocuklara kızmaya kim-
senin hakkı yok! Çocuk dediğin, çocuk ister. 
Oynayacak bahçe, sokak, gölgesinde oturacak 
ağaç ister. Bambaşka kişilikler tanıyıp, onlarla 
oynayıp büyümek, dünyayı tanımak ister.

“Artık küçüklere değil büyüklere masal an-
latmak, büyüyüp içindeki çocuğu çok derinle-
re gömenlere bir hatırlatma yapmak gerekiyor 
herhalde... Çocukluğunuzda oyunla paylaştı-
ğınız dostluklar, oynarken öğrendikleriniz ha-
la sizinle değil mi? Saklambaç oynarken, kim-
senin bulamaması için köşe bucak ararken öğ-
rendiğiniz her yer hala aklınızda değil mi? Ya-
şadığınız sokağı, mahalleyi, şehri bu şekilde 
“kaybolarak” öğrenmediniz mi? Bugünün ço-
cuklarından, bugün bile unutamadığınız bu 
deneyim(ler)i neden esirgiyorsunuz?

“Kendinize ve çocukluğunuza biraz dü-
rüst olun, çocuklara çocuk olmak için imkan 
ve mekan verin! Evlerinden çıkar çıkmaz, ara-
balarla karşılaşmasın çocuklar; kör asfalt oyun 
bahçeleri olmasın; ağaçlar yerine devasa be-
ton blokların gölgesine sığınmasın; çevreleri-
ni “küflenmiş” peynir kokusu sarmasın! Bir 
baştan öbür başa yemyeşil parklar sarsın et-

rafımızı, misket 
oynansın, büyük-
ler masallar anlat-
sın, ağaç gölgele-
rinde, piknik yapıl-
sın, evcilik oynan-
sın; okulların bah-
çesi “okul bahçe-
si” gibi olsun, ço-
cuklar koşsun oy-
nasın, top oynar-

ken arabaların camı kırılır diye korkmasın ya 
da saklambaç oynarken arabaların arasına de-
ğil, ağaçların arkasına saklanılsın; çiçekler sa-
dece kavşaklara değil, evlerin önlerine dikil-
sin, hatta çocuklar diksin; “Çimlere ısrarla ba-
sınız” diye uyarılar yazılsın...

“Çocuklar bir araya gelsin, buluşsun, oy-
nasın, birbirini sevsin, farklı yaşamları tanı-
sın. Bilsin ki şehir, sadece bina yığınlarıyla, ge-
niş caddelerle, trafikle, fabrikalarla var olmaz. 
Şehirde yaşamanın keyfi, içinde yaşayan tüm 
farklılıklarla, mekanla diyaloga geçince ortaya 
çıkar. Çünkü şehirler, farklılığın, etkileşimin 
mekanlarıdır. Farklılıklardan beslenerek geli-
şen, değişen yaşamların ortaya çıktığı yerler-
dir. Şehirler, renklidir, farklıdır, ilgi çekicidir.

“Parklar, bahçeler, oyun alanları küçük bü-
yük şehirde yaşayan herkesi bir araya getirir-
ler, birbirinden haberdar eder, tanışıklık sağ-
larlar. Bir arada yaşamanın köklerini güçlen-
dirir, toplumsal yapıyı güçlendirirler. Özel-
likle çocukların meraklı bakışları, onlara tüm 
farklılıkları daha çabuk algılama fırsatı sunar. 
Kentsel mekanda buluşmalar, yakınlaşmalar, 
oynanan oyunlar karşılıklı güven duygusu-
nu ve bağları pekiştirir; kültürü geliştirir. Şe-
hir, gün geçtikçe kaçılması, uzaklaşılması ge-
reken bir yer olmaktan çıkar, “küflenmiş pey-
nir” gibi kokmaz.

“Maalesef, yüksek katlı beton bloklar ve 
geniş yollar arasında araç içinde yaşanan ha-
yatlara veya hava kararır kararmaz sinsice so-
kağa hakim olan ve “aydınlanamayan” karan-
lığa bakınca, bir çocuğa ait bu tanımlama, için-
de yaşadığımız şehir başta olmak üzere birço-
ğu için az bile kalıyor.

“Peki, sizin şehriniz nasıl kokuyor?” (Bu-
rak Asiliskender, 15 Nisan 2009)

O halde bu duruma nasıl geldik? Suçlu 
kim?

Bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir 
etken çarpık kentleşme ve gecekondulaşma-
dır. Şehirleşme süreciyle birlikte, şehirlerde 
üzerine binen yükü taşıyabilmek maksadıy-
la, hızlı ama düzensiz, yayılmacı ama plansız 
bir büyüme, genişleme oluştu. Ama toplum 
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lehine bir gelişme oluşmadı. Hemen kimse-
nin birbirini tanımadığı ya da göç olgusu çer-
çevesinde hemşericilik anlayışı ile öbeklenme-
lerin oluştuğu şehir toplumu bu yüzden sos-
yal kontrol mekanizması işlevini de yitirdi. Bu 
durum da memnuniyetsiz, dengesiz ve yanı sı-
ra suça elverişli bir toplum ortaya çıktı. Köy-
lere ve küçük şehirlere göre büyük şehirlerde 
daha fazla suç işlenir oldu. Büyük şehirlerde, 
kazanç sağlayan mala karşı suçların işlenme-
si için imkanlar daha fazla. Ayrıca suçların giz-
li kalması ihtimali de daha yüksek. Toplumsal 
baskı da iyice azalmıştır. 

Bir diğer önemli etken de iç göçlerdir. En-
düstri gelişmesi yüksek olan ülkelerde nüfu-
sun büyük oranı sık sık yer değiştirir. Bu yer 
değiştirmelerde aileler, küçük çocuklar ve yaşlı 
kimseler için baskı unsuru oluşur. Yeni bir çev-
reye uyum sağlamak ve yeni arkadaşlar edin-
mek konusunda güçlükler yaşanmaktadır. 

İç göçler pek çok sosyal sorunlara da sebep 
olmaktadır. Şehirlerde gecekondulaşma art-
makta, kentsel hizmetler aksamakta, işsizlik 
sorunu baş göstermekte, şehre göç edenler şe-
hir hayatına uyum sağlamakta güçlük çekmek-
te ve kültürler arası çatışmalar olmaktadır. 

Türkiye’de 1950’li yıllardan sonra, tarımda 
makineleşme, toprak dağılımının düzensizliği 
ve şehirlerde iş imkanlarının artması sebebiyle 
şehre göç oranlarında artış yaşanmıştır. Şehre 
göç etmeye daha konforlu bir hayat sürme ve 
şehrin eğlence merkezi olması gibi durumlar 
da sebep olmasına karşın, en büyük sebep eko-
nomik sorunlardır. Göçük, heyelan, deprem, 
sel, terör gibi sebepler de köyden kente göçü 
artırmıştır. Endüstrileşmenin şehirleşmeye gö-
re daha yavaş olan temposu, şehre gelen iş gü-
cünün emilmesini engellemektedir. Bu neden-
le şehre göç edenler, belli bir uzmanlığa daya-
lı olan işlerden çok, geçici olan ve uzmanlık is-
temeyen işlerde yer almaktadır. Bu işler da-
ha çok, marjinal sektör denen seyyar satıcılık, 
ayakkabı boyacılığı, kapıcılık gibi işlerdir. Bu 
durum işsizliğe, kayıt dışı ekonomi oluşması-
na ve kırsal kesimden gelen genç, atılgan, be-
cerikli unsurların yerinde kullanılamaması ne-
deniyle sosyal erozyona neden olmaktadır. 

Kırsal alandan şehre gelenler eski davranış 
ve alışkanlıklarını, örf ve adetlerini de berabe-
rinde getirmektedirler. Şehre göç edenlerin ba-
zıları şehirle bütünleşirken bazıları da şehirde 
ayrı gruplar meydana getirmektedirler. Gele-
nek ve göreneklerinin çoğu zaman şehre uy-
mayışı nedeniyle şehir değerlerini yadırgayan 
ve zaman zaman şehirle çatışan kendine has 
bir gecekondu kültür çevresi oluşmaktadır. 
Kırsaldan şehre göç edenlerin şehirleşmesi, 
şehre entegre olması (bütünleşmesi) için uzun 
bir zaman geçmesi gerekmektedir. Ancak bu-
nun yerine şehre gelenlerin yalnızca intibakı 
söz konusu olmuştur. Entegrasyon (bütünleş-
me), topluluktaki mevcut kurumların bir bü-
tün oluşturacak şekilde birbirini tamamlama 
durumudur. Şehre intibak durumunda ise, 
göç edenlerin şehirle bütünleşmeleri değil, şe-
hirle sürekli ilişki kuracak kadar uzlaşma için-
de olmaları söz konusu olmaktadır. Sahte şe-
hirleşmenin getirdiği yetersiz imkanlar mem-
nuniyetsizlikleri arttırmaktadır. Şehirli insan-
lar, bürokratik hayat tarzına ve düşünce yapı-
sına aykırı olan göçmeni hor görmekte ve şeh-
re gelmesinin engellenmesini istemektedirler. 
Şehre göç edenler, bürokratik teşkilatın yapısı 
karşısında yönetime yabancılaşmaktadır. 

Göç nedeniyle şehirli ve göçmen arasında-
ki kültürel farklar, düşmanlık ve gerginliklere 
sebep olmaktadır. Bu kültür çatışması en çok 
genç kuşaklar üzerinde etkili olmaktadır. Şeh-
re ailesiyle birlikte ya da tek başına gelmiş olan 
çocuk, yeni çevrede gördüğü renkli, heyecan-
lı, serüvenli bir hayatı düşleyecek ve bu haya-
tı elde etmeye çalışacaktır. Şehirde kavuşaca-
ğını sandığı eğlence, macera, zenginliğin bek-
lentisinin yanında, yetersiz eğitim ve yetenek 
eksikliği gibi durum-
larla karşılaşmaktadır. 
Böylece arzuladığı iş 
ve geleceğe ulaşama-
yacağını düşünmek-
tedir. Şehre geldikten 
sonra geleneksel aile 
törelerinin çocuğu ko-
ruyan yaptırım gücü 
de zayıflamıştır. Aile-
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nin azalan sosyal kontrol işlevini yerine getire-
bilecek başka kurumlar da olmadığı için çocu-
ğun toplum içinde yok olması ve yanı sıra suça 
daha kolay yönelmesi söz konusu olmaktadır. 

Daha iyi yaşama koşulları özlemi içinde 
şehre göç eden aile, geldiği yerde tam olarak 
umduğunu bulamamakta, şehirde yeni ve kat-
lanılması güç sorunlarla karşı karşıya kalmak-
tadır. Örf ve adetlerine bağlı, kapalı ve özel 
bir toplumsal yaşam biçimine sahip olan ge-
cekondunun çekirdek ailesi, kırsal kesimdeki 
geniş aileden de kentin modern çekirdek ai-
lesinden de farklı bir kültüre sahiptir. Göç et-
tiği şehre uyum güçlüğü içindedir. İşsizlik ve 
yetersiz gelir düzeyi bu uyumu daha da güç-
leştirmektedir. Şehirdeki insanın yaşamını ko-
laylaştıran konfora özenmekle birlikte diğer 
yandan da kırsaldaki gelenek ve görenekle-
re uymayan bir yapı içinde olan şehri yadır-
gamaktadır. Köyden şehre göç etmiş gecekon-
dunun çekirdek ailesindeki erkek, otoritesini 
kaybetme endişesi taşımakta, kadın ve çocuk-
lar ise daha bağımsız olmak istemektedirler. 
Bu kültür çatışması da en çok genç kuşakla-
rı etkilemektedir. Şehir yaşamına henüz hazır 
olmayan çocuklar, bir yandan da köyden şeh-
re göç eden şehirlilerin önyargıları nedeniy-
le soyutlanmaktadırlar. Çocuklar yaşadıkları 
bu uyumsuzluklara tepki olarak kendini ka-
nıtlama çabası içine girmekte, şehirli yaşıtla-
rına özenmekte, otoriteye baş kaldırmaktadır-
lar. Bu etkenler de çocuğu mutsuzluğa ve suça 
itmektedir. Toplumsal yalnızlık çeken ailede 
çocuk suçluluğu çoğunlukla baş kaldırma ve 
çevreye karşı çıkma girişimi olarak belirmek-
tedir. Göçlerin ve gecekondulaşmanın büyük 
şehirlerde sosyal gerilimlere ve sosyal gruplar 
arasındaki çatışmalara yol açtığı bilinmekte-
dir. Bunun sonucu olarak da çocuk suçlarında 
özellikle de mala karşı işlenen suçlarda artış 
gözlenmektedir. Şehirlerdeki yaşama koşulla-
rının zorluğu, şehrin etrafını saran gecekondu 
bölgelerine de yansımaktadır. Geleneksel ai-
le çevreye direnemez olduğunda artık ailede 
gevşeme ve serbestleşme olmakta, bunu his-
seden çocuğun da ilk tercihi sokak olmakta-
dır. Ailenin içinde bulunduğu ekonomik güç-

lükler nedeniyle çocuğun okula gönderilmesi 
ikinci planda kalmakta ve çocuk da ekonomik 
yönden aileye katkı sağlamak amacıyla, öğre-
nim döneminde olmasına rağmen para kazan-
mak çabası içine girmektedir. Çocuğun erken 
yaşta çalışmak zorunda kalması, hem eğitimi-
ni aksatmakta hem de iş çevresinde ona zarar-
lı olabilecek alışkanlıklar edinmesine yol aça-
bilmektedir. 

Gecekonduların genel özellikleri küçük, 
dar ve sağlıksız konutlar olmalarıdır. Gece-
konduların alt yapıları bulunmamaktadır ve 
kalabalık bir nüfusa sahiptirler. Bu koşullar al-
tında çocuk, kendisine ait dinlenebileceği, ha-
yal gücünü ve düşünmesini geliştirebilecek 
oyunlar oynayabileceği, ders çalışabileceği bir 
odadan yoksun kalmaktadır. Kalabalık aileler-
de kavga, gürültü, üzüntü veren olaylar çocu-
ğun tanıklığında olmakta ve çocuk bu durum-
lardan ruhsal olarak etkilenmektedir. Çocu-
ğa anne ve babası tarafından yaşam güçlükle-
ri nedeniyle yeterli ilgi, disiplin ve eğitim veri-
lememektedir. Çocuk ailenin eksikliğini gide-
recek, içindeki enerjiyi uygun yerlere kanalize 
edecek ve toplumsallaşmasını sağlayacak olan 
okuldan da, ekonomik güçlükler nedeniyle ça-
lışmak zorunda olduğu için, ayrı kalmaktadır. 
(Hancı, 1996; kriminoloji.com)

Köyden şehre gelenler, gecekondu bölgesi-
nin olumsuz şartlarını kendi köyleriyle karşı-
laştırmakta ve yine de yaşantısının köyde ol-
duğundan daha iyi ve memnuniyet verici ol-
duğu sonucuna varmaktadır. Bu nedenle köy-
den şehre gelen nüfus köye geri dönmeyi dü-
şünmemektedir. Ancak kuşaklar değiştikçe, 
gecekondu bölgesinin insanı artık yaşadığı ko-
şulların kıyaslamasını geldiği köyle değil, ya-
nı başındaki şehirle yapmaya başlamaktadır. 
Kültür çelişkisi köyden gelen insan tarafın-
dan kavrandığında, kültür değişiminin ortaya 
çıkaracağı ceza adaleti sorunları daha açık ve 
kesin olarak belirmektedir. 

Küçük yerleşim bölgelerinde suç işleyen-
lerin çoğunluğu aynı bölgede doğmuş olma-
sına rağmen, büyük şehirlerde suç işleyenle-
rin büyük çoğunluğunu kırsal kesimde doğ-
muş olup sonradan şehre göç etmiş olan kişi-
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ler oluşturmaktadır. Göç olayını yaşayan ço-
cuklar daha çok hırsızlık ve yaralama suçları 
işlemektedirler. Yaralama suçlarının daha çok 
toplumsal uyumsuzluk kaynaklı olabileceği 
düşünülmektedir. Hırsızlık suçunun daha çok 
ekonomik zorluklar nedeniyle işlendiği, çocu-
ğun bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu 
yola başvurduğu düşünülmektedir. Gerçek-
te çocuk suçluluğunun nedenlerinin en büyü-
ğü anne-baba sevgisinden, şefkatinden ve ba-
kımından yoksun olmaktır. Hırsızlık suçu işle-
yen çocuk bu yolla maddi gereksinimlerini gi-
dermekte. Çocuk ailenin ve okulun denetimin-
den uzak kalmanın verdiği bir başıboşluk için-
de suça yönelmekte, sevgi ve sevecenlik eksik-
liğini gidermek için bu yola başvurmaktadır.
(Hancı, 1996; kriminoloji.com). 

Sonuç olarak, kırsal kesimden şehre göç 
olayı ve yanı sıra çarpık kentleşme özellikle 
genç kuşakları etkileyerek onların geleceksiz 
ve mutsuz olmalarına, ayrıca suç işleme riskle-
rinin de oluşmasına sebep olmaktadır. 

Şimdiye kadar gecekonduya ve kaçak ya-
pılaşmaya göz yuman ve şehrin adeta isti-
la edilmesine göz yuman yönetimler, çarpık 
kentleşme ve gecekondulaşma sebebiyle do-
ğan alt yapı sorunları, sağlık sorunları yanın-
da bu bölgelerde yaşayan çocukların gelecek-
lerini olumsuzlaştırmaktan ve suç işleme oran-
larındaki artıştan da sorumludur. Gecekondu-
laşmanın, dolaylı olarak da çocuk suçluluğu-
nun azaltılması/ortadan kaldırılması için siya-
silerin oy kaygısıyla bu bölgelerde yaşayan in-
sanları kullanmaktan vazgeçmeleri ve uygun 
şehir yasalarının çıkarılmaları gerekmektedir. 
(Hancı, 1996; kriminoloji.com)

Şehirlerde sosyal çözülmenin fazla olma-
sı en çok çocuklar üzerinde olumsuz etkilerini 
göstermektedir. Bu ayrıca çocuk suçluluğunu 
da artıran bir etmen olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Şehirlerdeki sosyal kontrol mekanizma-
sındaki çözülmeler, sosyal normların insanla-
rın davranışları üzerindeki etkisini yitirmesi 
ve toplumsal olarak şehirlerde oluşan sınıfsal 
farklar da şehir yaşamında bir takım düzensiz-
liklere yol açmakta ve suç oranlarında da artış 
görülmektedir. (http://www.psikologum.com)

İşte bu türden toplumsal sorunlar ve ailele-
rin şehir yaşantısıyla birlikte çocuklar ve genç-
ler üzerinde birçok zararlı oluşumlar başla-
mıştır. Evden kaçışlar, uyuşturucu kullanımı, 
şiddet, çeteleşme ve benzer toplumsal sorun-
lar ortaya çıkmıştır. Bu ve benzer toplumsal 
sorunların önünün alınmasında, hiç şüphesiz 
en önemli görev ailelerin üzerinde düşmekte-
dir. Ancak toplumsal yapıyı düzenlemekle il-
gili başta devlet olmak üzere pek çok kurum 
ve kuruluş da bu görevinde ailenin yanında ol-
mak durumundadır. Bunun için öncelikle sos-
yal sorunların nedenini ve sonrasında bu so-
runların giderilmesinde ailelerin ve kurumla-
rın rollerini incelemeye çalışacağız:

Toplumsal Sorunların Nedenleri

1- Sınıfsal ve ekonomik uyuşmazlık: Bir 
toplumda oluşan sınıflandırmalar, aşağı ta-
bakadakilerin istedikleri sosyal konuma ulaş-
masına bir engel teşkil eder, bunun neticesin-
de ise; sosyal ayrılık ve uyuşmazlıklar ortaya 
çıkmaya başlar. İlk ayrılık, konulan kanunların 
ne kadar değerli olduğu ve niçin uygulanma-
sı gerektiği hakkındadır Aşağı tabaka da olan-
lar, kanunların üst tabaklar için olduğunu ve 
bu yüzden de kendileri için bir değer ifade et-
mediğini ve dolayısıyla da uygulamaları ge-
rekmediğini düşünürler 

2- Ailenin ekonomik durumunun iyi olma-
sı: Geçim sıkıntısı bulunmayan, maddi yön-
den durumları iyi olan ve gelir seviyesi yük-
sek olan ailelerde genellikle ilişkiler çok za-
yıftır. İşlerin çok olması ve sürekli çalışma, ai-
le fertlerinin bir birlerine vakit ayırmamaları-
na ve çok az görüşmelerine neden olmaktadır. 
Buda çocukların başıboş ve sorunlu olarak bü-
yümelerinin bir nede-
nidir. Artık günümüz 
toplumunda eskisi gi-
bi anne-baba ve ço-
cuklar ilişkisi çok sağ-
lam değildir. Anne ba-
ba sürekli refah sevi-
yelerini yükselme pe-
şindedirler, bu yüz-
den ilgisiz ve sevgi-
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siz büyüyen çocuklar da anne ve babalarından 
kopuk olarak büyümekteler. Maddi hiçbir sı-
kıntısı olmayan, diğer taratanda anne ve ba-
bası tarafından başıboş bırakılan çocuklar is-
ter istemez uyuşturucuya başlamak gibi bir-
çok zararları eğilimlere yöneleceklerdir.

3- Ailenin ekonomik durumunun kötü ol-
ması: Bilimsel araştırmaların gösterdiğine gö-
re, fakirlik sosyal sorunların oluşmasındaki en 
büyük nedenlerdendir. Fakir ailelerde büyü-
yen çocuklar genelde toplumsal bozukluklar 
ve etik yanlışlara saplanmaktadırlar. Uyuştu-
rucu bağımlıları, alkolikler, psikolojik sorun-
lular, intihar edenler hep genelde alt tabaka-
daki insanlardandır. En zaruri ve doğal istek-
lere ulaşamamak insanı suça itmektedir, sü-
rekli yenilgide bunların ahlaki yönden sorun-
lu olmalarının nedenidir

4- İşsizlik: Düzenli bir işi olanlar daha az 
topluma zararlıdırlar, işsizlik toplumda zarar-
lı kimselerin ortaya çıkmasının bir diğer ne-
denidir. İşsizler genelde vakitlerini parklarda 
geçirmektedirler ve parklar da uyuşturucuya 
başlamak için en uygun ortamlardan biridir.

5- Teknolojik gelişim: Bir toplumda hızla 
gelişen teknoloji, büyük bir kazancı da bera-
berinde getirecektir, eğer bu kazanç eşit bir şe-
kilde dağılmazsa peşi sıra şu üç olayın gerçek-
leşmesini sağlar:

Bir: İşçiler geçimlerini temin edebilmek 
için daha fazla çalışmak zorunda kalacaklar-
dır, bu da fiziksel ve psikolojik olarak yorul-
maları demektir. Sürekli çalışan, yorgun olan 
ve hiçbir şekilde dinlenip, eğlenemeyen kim-
seler daha fazla zararlı faaliyetlerde bulun-
maktadırlar.

İki: Hem işlerin yo-
ğunluğu ve hem de 
büyük şehirlerde ki 
trafik, anne ve babala-
rın çok daha fazla yo-
rulmasına, bu yüzden 
de çocuklarıyla iyice 
ilgilenmemelerine ne-
den olmaktadır. Aile-
lerin de ilgilenmediği 

çocuklar uyuşturucu ve hırsızlığa yönelmek-
tedirler.

Üç: Şehirsel gelişim ve büyüme sosyal ta-
bakaların oluşmasına, dolayısıyla da ailele-
rin bir birleriyle iyi ilişkiler içinde olmaması-
na nedendir.

6- Anne ve babanın sürekli kavga etmele-
ri: Aile içinde sürekli şiddet gören, anne ve ba-
basının hep kavga ettiğine tanık olan çocuk-
lar, onlardan etkilenerek hırçın olurlar. Evde-
ki kavgalar çocukların huzur içinde eve gel-
melerinin önünü almaktadır, evde huzur bu-
lamayan çocuk, gününü hep dışarıda geçir-
mek ister. Dışarıda ise, sorunlu çocukları tanı-
yan ve hemen onları ağlarına düşürmeyi bek-
leyen birçok kötü niyetli insan bulunmaktadır. 
Bunlar zaten bunalımda olan genci, kandırma 
yoluyla uyuşturucu ve diğer suçlara itmekte-
dirler.

7- Anne ve babanın eğitim metotları: Ço-
cukların davranışları, direk olarak anne ve ba-
banın eğitim yöntemiyle alakalıdır. Anne ve 
baba çocuklarını İslam’ın göstermiş olduğu 
yönteme göre eğitmelidirler. Bu şekilde inanç-
lı büyüyen çocuklar her yönden çok daha sağ-
lıklı olacaklardır.

8- Eğitimsiz olmak: Gerekli eğitimi alama-
yan, okula gitmeyen ve belli bir meslek sahi-
bi olamayanlar, daha fazla suça bulaşmakta-
dırlar. 

Aile Ve Toplumsal Sorunlar

Çocuğun gelişimi, gençlerin karakter ka-
zanmaları ve eğitim aileden alınmaktadır. An-
ne ve baba, aileyi huzur ortamına çevirerek ço-
cuklarını, topluma faydalı fertler olarak yetiş-
tirebilirler. Yukarıda gördüğünüz gibi, sosyal 
bozukluklar içerisinde olanların çoğu, iyi bir 
aile terbiyesi almamışlardır. Ailede gerektiği 
gibi iyi bir eğitim alanlar, topluma zararlı ol-
mak yerine her zaman faydalıdırlar. Bu yüz-
den ailelere, çocuk eğitimi üzerine tavsiyeleri-
miz şunlardır:

1- Çocuklarınızın dini, ahlaki ve sosyal eği-
timlerini bebeklik döneminden başlayarak ya-
pın.
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2- Çocuklarınızla ilgilenin, onların okulu-
na giderek öğretmenleriyle konuşun, dersleri-
ni ve nasıl öğrenci olduklarını sorun. Yanlışla-
rını ve sosyal bozukluklarını tespit ederek dü-
zeltmeye çalışın.

3- Onları eksikliklerinden dolayı aşağıla-
yıp, sürekli eleştirmeyin. Dünya da kimse mü-
kemmel değildir, herkesin bir takım eksiklikle-
ri bulunmaktadır.

4- Çocuklarınızı, yaşıtlarıyla kesinlikle kı-
yaslamayın.

5- Sadece sözlü nasihat etmeyi bir kenara 
bırakın, çocuklarınıza pratikte de eğitim verin.

6- Kimlerle ve nasıl arkadaş olacağı ve kim-
lerle arkadaş olmayacağını öğretin. Arkadaş 
seçiminde onu yakından takip edin.

7- Okuluyla, çocuğunuzun eğitimi hakkın-
da görüş alışverişinde bulunun.

8- Onların eğitim ve gelişimleri için doğru 
olgular gösterin.

9- Çocuklarınızı özgür bırakmanın yanı sı-
ra, sözlerine, hal ve hareketlerine dikkat edin.

10- Çocuklarınızla doğru ve orta halli bir 
ilişki kurmaya çalışın.

11- Çocuklarınızın sevgi, ilgi, özgür bı-
rakılma, güven, huzur, gurur, kendini aşma, 
onaylama, benimseme vb özellik ve istekleri-
ne önem verin.

12- Onlara sorumluluk duygusunu aşıla-
yın. Bazı işleri güzelce yapmasını isteyin.

13- Arkadaş seçiminde iyi bir yol gösteri-
cisi olun.

14- Çocuklarınızın düzgün bir şekilde eğ-
lenmelerini sağlayın.

15- Tüm kararları tek başınıza almayın, ço-
cuklarınızın görüş ve önerilerine de başvurun.

16- Çocuklarınızın boş vakitlerini iyi de-
ğerlendirin.

17- Spor yapmaları için onları teşvik edin.

Çocuklarımızın sağlıklı ve topluma faydalı 
fertler olarak yetişmeleri için ailelerin üzerine 
düşen görevlerin bazıları bunlardan ibarettir. 

Tabii ki sadece ailede iyi bir eğitim almak ye-
terli değildir. Ailedeki eğitimin yanı sıra; okul-
daki eğitim, işsizlik sorunun çözülmesi, eko-
nomik durumun düzeltilmesi, sosyal sınıflan-
dırmaların kalması da gerekmektedir. (Çeviri: 
Dr. Zehra Akuçekiyan)

Şehir hayatı çocuk gelişimini 
olumsuz etkiliyor

Uzmanlar, şehir hayatının çocukların be-
yin gelişimi üzerindeki zararlı etkisine dik-
kat çekiyor. İstanbul`da yapılan 11. Ulusal Ço-
cuk Nörolojisi Kongresi`nde çocuk nörologla-
rı şehir hayatının çocukların beyni üzerinde-
ki zararlı etkisine dikkat çekti. Pek çok bebek 
ve çocuğun, kentin zararlı uyaranlarına yoğun 
bir şekilde maruz kalarak büyüdüğü, bu yüz-
den beyinlerinin sağlıklı gelişim gösteremedi-
ği uyarısı yapıldı. 

Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi Başkanı 
Prof. Dr. Yüksel Yılmaz, çocuk vücudunda ge-
lişimini en geç tamamlayan sistemin sinir sis-
temi olduğunu söyledi. “Çocuğun sinir siste-
minin gelişimi, anne karnında, doğum ve do-
ğum sonrası dönemde, çocuk ve ergenlikte çe-
şitli faktörlerden etkilenir. Bazı olumsuz fak-
törler, beyin ve tüm sinir sistemini etkileyen 
kalıcı hasarlar oluşturabilir. Hatta bu hasarlar 
ve hastalıklar, çocuğun tüm yaşamını ve ya-
şam süresini etkileyebilir.”dedi. 

Peki şehirler yeni değil. Ne oldu da 
bu kadar zararlı hale geldi? 

Prof. Dr. Yılmaz’a göre; “Tüm dünyada çok 
hızlı, buna karşın çarpık bir kentleşme yaşanı-
yor. Kent kimliği olmayan bireyler ileri tekno-
loji imkanlarını kullanarak bir arada ama yal-
nız, dev bir panayıra dönüşmüş yerleşim ala-
nında tutunmaya çalışıyor. İşte bu hızlı ve çar-
pık kentleşme, hızlı teknolojik gelişme ile haya-
tın tuhaf değişiminden en çok çocuklar etkile-
niyor. Binlerce yıl destanlar, masallar, ninniler 
dinleyerek, oyun oynayarak büyümüş çocuk-
lar, şimdi ekran karşısında saatler geçirerek, 
bedenlerini az kullanarak, yakınlarıyla daha az 
göz, beden, ses kontağı kurarak, çiçeklerin ko-
kusunu bilmeyerek büyümeyi öğreniyor.” 
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Romanya`da yapılan bir araştırma, sosyal 
uyaran eksikliğinin çocukların zihinsel yete-
neğini azalttığını gösteriyor. Prof. Dr. Yılmaz, 
“Uyaran sadece tek yanlı (sadece görsel ya da 
sadece işitsel) olmamalı. Beynin gelişmesi için 
farklı nitelikte, uygun uyaranlar gerekiyor. 
En güzel uyaran, insan ilişkisi, doğa, oyun ve 
doğru eğitim. Farklı nitelikte uyaranları alan 
çocuğun farklı beyin bölgeleri birbiriyle ilişki 
içinde çalışıp gelişir” diyor. 

Çağdaşlaşmanın çocuk beyni üzerindeki 
tahrip edici etkisinin sonuçları daha net orta-
ya çıkıyor. Örneğin çocuklarda migren görül-
me sıklığı artıyor. Çünkü çocuklar da stresleri-
ni atamıyor. Yapılan araştırmalarda elde edi-
len bir başka sonuç da yeterli sosyal uyaran 
alamayan bebeklerin beyinlerinin bazı bölüm-
lerinin gelişmediği... 

Çocuklar sürekli ses, gürültü, egzoz duma-
nı, radyasyon gibi uygunsuz uyaranlara ma-
ruz kalıyor. Gezmek için bile evden çıkıldığın-
da bu uyaranların çok olduğu alışveriş mer-
kezlerine gidiliyor. Çocuk, bizzat bedeniyle, 
beyni ve duygularıyla içinde olacağı bir oyun 
yerine bilgisayar oyunlarıyla oynuyor. Anne, 
baba, kardeş, akraba gibi insanlarla ilişkiler 

azalıyor. 

Dil gelişimiyle çev-
resel faktörlerin ilişkili 
olduğu da ispatlandı. 
Sürekli ve uygunsuz 
aşırı uyarana maruz 
kalma, doğadan uzak 
yaşam, insan-insan, 
çocuk-çocuk iletişimi-
nin yeterli olmaması, 
oyun yoksunluğu, şid-
detin gayet doğalmış 
gibi medyada ve çev-
rede yer alması, insan-
ların birlikte yeterli ve 
kaliteli zaman geçir-
memesi gibi etkenle-
rin zihinsel-duygusal 
gelişimi sekteye uğra-
tabileceği biliniyor ar-
tık. Hatta okulların ha-

va alanlarından, trafik gürültüsünden uzakta 
yapılması öneriliyor. Çevresel uyaranlarla dil 
gelişimi arasında ilişki olduğu da gösterildi. 
İletişim kurmak için konuşma gereği duyma-
yan, saatlerce TV izleyip, kendi dünyasında 
yaşayan çocuklar var. 

Bütün bunlardan çocukları nasıl koruyaca-
ğız? Prof. Dr. Yılmaz’a göre; “Çocuklarımızın 
aşıları, beslenmesi kadar beyin ve sinir siste-
mi gelişiminin de önemli olduğunu bilmeliyiz. 
Eğitim kurumlarının, devletin ve yerel yöne-
timlerin çocuk sağlığına bakışında da bu nok-
ta etkili olmalı.” 

Doğasızlaşmak başlı başına bir sorun. Do-
ğada uyaranlar uyumludur. Çoğunlukla stres 
oluşturmaz. Kentlerde yapılansa, çocukla-
rı gürültü, TV, video oyunları ile baş başa, sa-
nal dünyada bırakmak ya da özel dersten özel 
derse, kurstan kursa koşturmak. Ondan sonra 
da dikkati dağınık deyip ilaç tedavisine başlı-
yoruz. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı`ndan Prof. 
Dr. İlgi Ertem, şunları söylüyor: ̀ Doğa Eksikli-
ği Bozukluğu dediğimiz bir kavram var. Ken-
tin toksin etkileri de var tabii. Hava kirliliği, 
egzoz gazı beyni etkiler. Örneğin kurşun beyin 
hücresine giderse, öğrenme yeteneği olumsuz 
etkilenir ve nöropatiye kadar gidebilir. TV, 
apartman yaşamı çocuğun hem işlevsel hem 
de ruhsal durumunu bozar. Çocuk ne kadar 
küçükse ekrandan gelen uyaranların zararı o 
kadar büyük oluyor. Beyin gelişiminin büyük 
kısmı ilk yıllarda olur. Şefkatle bakım ve uya-
ran olmadığında, beynin kalıcı bir takım bo-
zukluklarla geliştiği görülüyor. İlk 3 yılda, eği-
tici program dahil, hiçbir TV programının ço-
cuğa yararı yok.` (Kaynak: Hürriyet)

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ve En-
dokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Şükrü Hatun, her geçen gün dünya gene-
linde obez sayısının arttığını ve bunun giderek 
büyük bir tehlike haline gelmeye başladığını 
söyledi. Hatun, son 30 yılda fazla kilolu çocuk 
sayısının 3 kat arttığını belirterek, “Dünyada 
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5 yaş altındaki 20 milyon çocuğun fazla kilo-
lu veya şişman olduğu tahmin edilmektedir.” 
dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) özellik-
le şehirde yaşayanların giderek pasifleşmeye 
başladığına bunun da risk faktörü olduğuna 
dikkati çektiğini belirten Hatun, şunları kay-
detti: “DSÖ’ye göre, hem gelişmiş hem de ge-
lişmekte olan pek çok ülkede gençlerin üçte 
ikisinden fazlasının yeterince aktif olmadığı 
tahmin edilmektedir. Oysa aktif olmak gençle-
rin ve çocukların kas uyumunu geliştirmeleri-
ne, sağlıklı kemikleri, kasları ve eklemleri ko-
rumalarına, kilolarını korumalarına, aşırı kilo-
ları vermelerine ve kalp ve bağırsakların işlev-
lerini geliştirmesine yardım eder.” 

Kocaeli il merkezindeki lise öğrencileri ara-
sında yapılan bir araştırmaya göre öğrencile-
rin yarıya yakınının düzenli egzersiz yapmadı-
ğı, kızların yüzde 57’sinin, erkeklerin ise yüz-
de 43’ünün beden eğitimi derslerine katılma-
dığı belirlendi. Aynı öğrenciler arasında inter-
net kafeye gitme ve ortalama 1 saatten fazla TV 
seyretme oranı ise yüzde 75’e kadar çıkıyor. 

Çocukların geçmişte apartmanların bahçe-
lerinde ip atladığını, sek sek, saklambaç, mis-
ket, yakan top gibi fiziksel aktivite gerektiren 
oyunlar oynadığını, bunun da kasları geren ve 
yer çekimine karşı yapılan egzersizler olduğu-
nu dile getiren Hatun, şöyle devam etti: “Ke-
miklerin yerçekimi etkisiyle bile olsa gerilim-
den uzak kalması kemiklerin erimesine sebep 
olmaktadır. Yakın zamanda yayımlanan bir 
araştırmada, 8 ay süreyle günde 10 veya daha 
fazla sıçrama hareketi yapan çocukların, nor-
mal okul aktivite programındaki çocuklara gö-
re kemik yoğunluklarında yüzde 1,2 oranında 
artma olduğu görüldü. Kemik yoğunluğunda-
ki yüzde 5 oranındaki artma, osteoporotik kı-
rılma riskini yüzde 40 azaltmaktadır. Bu ne-
denle yüzde 1’lik bir artış bile çok önemlidir.” 
(KAYNAK: ZAMAN, 11 Şubat 2010)

“Şehir yaşamında çocukluğunu yaşayama-
yan çocuk sorunlu yetişiyor.” Diyor Psikolog 
Özden Bademci ve ekliyor: “Çocuk Yerine, Kü-
çük Kadınlar ya da Küçük Erkekler ortaya çıkı-

yor. Çünkü günümüz 
hayat şartlarında ço-
cuklar sürekli gözetim 
altında kalıyorlar ve 
bu yüzden özgür ya-
şam alanlarından yok-
sun olarak büyüyorlar. 
Karmaşık şehir yaşamı 
ve karışık ortamın ge-
tirdiği sorumluluklar 
çocukların çocukluk evrelerini yaşayamamala-
rına neden oluyor. Günümüz şartlarının getir-
diği risk faktörlerinden dolayı yetişkinler sü-
rekli olarak çocukları gözetim altında bırakı-
yor. Bu nedenle çocuk kimliği yok oluyor. Ço-
cukluğun alanı giderek daralıyor. Çocuklar za-
manlarını çok erken yaştan itibaren kurum ba-
kımı altında ve sürekli bir yetişkinin gözeti-
minde geçiriyorlar. Bir taraftan günümüz ço-
cuklarının konuşma ve davranışları yetişkinle-
rinkini andırırken ve bu toplum tarafından öv-
güye değer bulunurken çocukların çocukluk-
larını yaşayamadıkları gerçeği göz ardı edili-
yor. Özellikle şehirlerde yaşayan çocuklar ne-
redeyse zamanlarının büyük bölümünü yapı-
landırılmış ortamlarda geçiriyorlar. Oysa ço-
cukluk sürecinde boş zaman etkinlikleri çok 
önemlidir. Çocuğun kendisinin kurguladığı, 
yönettiği oyunları oynaması gereklidir. Söz-
gelimi sokak oyunlarının çocuğun gelişimine 
katkısı büyüktür. Fakat şehir yaşamı bu fırsa-
tı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.” Ve 
bu açıklamalarını destekleyecek bilimsel veri-
leri de aktaran Özden Bademci, “Son 25 yılda 
ergenlerde dikkat eksikliği, davranış bozuk-
lukları, duygu durum bozukluklarında ciddi 
bir artış görünmektedir. Bunun nedeni çocuk-
ların zamanlarının büyük bölümünü yetişkin 
süpervizyonu altında geçirmeleridir. Üstelik o 
yetişkin de anne baba değil, öğretmenler olu-
yor.” Diyor.

“UNICEF tarafından yapılan araştırma-
ya göre İskandinav ülkelerinde çocukların da-
ha mutlu olduğunun saptandığını, bunun ne-
deninin de buralarda çocuk dostu kentler için 
adımlar atılması olduğunu” ifade eden Psiko-
log Özden Bademci; Çocukların özgür yaşam 
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alanları olması gerektiğini kaydederek, “Ön-
celikle eğitim sisteminin gözden geçirilmesi 
gerekir, mesela çocukların uzun zaman geçir-
dikleri kurumların geniş oyun alanlarının ol-
ması lazım. Yeni yapılan bir araştırmaya gö-
re çocuğun açık alanda vakit geçirmesi dav-
ranış problemlerini azaltıyor. Çocukların öz-
gürce vakit geçirip koşturup oynayabilecekle-
ri, doğayla iç içe olabilecekleri, enerjilerini bo-
şaltabilecekleri ortamların arttırılması gerek. 
Günümüzde çocuklar büyük bir baskı altında-
lar, çok erken yaştan itibaren sözgelimi sınav 
gerçeği ile karşılaşıyorlar, geçmişte çocukların 
daha özgür yaşam alanları vardı. Şimdi ise ço-
cukların her alanda başarılı olmaları bekleni-
yor. Bale yapmalı, spor yapmalı, kitap okuma-
lı, İngilizce bilmeli gibi. Oysa bir anaokulu ço-
cuğunun bolca dışarıda koşup oynamaya ih-
tiyacı vardı. Oyun sadece çocuğu eğlendiren 
bir etkinlik değil çocuğun kendini geliştirdiği, 
ifade ettiği önemli deneyimdir. O yüzden an-
ne babalar anaokulu seçerken çok pahalı prog-
ramlara, çok pahalı etkinliklere bakmak yerine 
çocuğun gelişimine ne kadar uygun bir anao-
kulu diye bakmalıdır.” diyor.

Marmara Üniversitesi (MÜ) Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji ve İmmü-
noloji Uzmanı Prof. Dr. Nerin Bahçeciler, aler-
jik hastalıkların en çok şehirli çocukları etkile-
diğini ifade ederek, ‘’Bunun en önemli neden-
leri şehir tipi ev içi yaşam, sık antibiyotik kul-
lanımı, değişen beslenme alışkanlıkları, solu-
num yolu enfeksiyonları ve kreş ortamıdır’’ 
diyor.

Prof. Dr. Bahçeciler, özellikle son 20-30 yıl-
da alerjik hastalıklarda büyük artış gözlendi-
ğini belirterek, özellikle şehirlerde yaşayan ço-
cukların alerjik hastalık mağduru olduklarını 
söylüyor. Şehirli çocuklarda sık görülen, uzun 
süren, bir türlü geçmek bilmeyen öksürük nö-
betlerinin, çoğu zaman alerjik hastalık haber-
cisi olduğunu vurgulayan Bahçeciler, aler-
jik hastalıkların çocukluk çağının en sık rast-
lanan kronik hastalıkları olduğunu söylüyor. 
‘’Ne yazık ki, alerjik hastalıklar genellikle er-
ken fark edilmiyor ve çocuk işe yaramayan te-
davilerle oyalanıyor’’ diyen Bahçeciler, çocuk-

larda en sık görülen alerjik hastalıkların egza-
ma, öksürük veya hırıltı, astım, rinit-sinüzit ve 
besin alerjisi olarak sıralanabileceğini kayde-
diyor. 

“Şehirde çocuk olmak zordur; ama 
İstanbul’da çocuk olmak… İşte bu bambaşka 
bir durum olsa gerek. Şimdiki İstanbul kentli-
sine dost olmayan bir şehir. Dolayısıyla çocuk-
lara da. En ufak bir yağmurda göle dönüşen 
çukurlar, kırmızı ışıkta son hızla geçen araba-
lar; sabah evden çıkıp akşam eve gelene ka-
dar, balta girmemiş tropik ormanlardan daha 
fazla hayatta kalma mücadelesinin yaşandığı 
bir metropol değil mi İstanbul? Böyle bir kent, 
kendi çocuklarına, çocukluğumuza dost olabi-
lir mi?” 

“İstanbul’da çocuk olmanın ne olduğu-
nu anlayabilmek için önce çocukların dünya-
yı nasıl algıladıklarını ve oyun oynamanın on-
lar için ne kadar önem taşıdığını bilmemiz ge-
rekir…”

“Çocuğu anlamak konusunda İsviçreli bi-
lim adamı ve psikolog Piaget’in çalışmaları 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından günümü-
ze dek araştırmacılara ışık tutmaktadır. Pia-
get, düşüncelerinin nasıl şekillendiği üzerin-
den çocuk gelişimini açıklamaktadır. Piaget’in 
çocuk gelişimi konusundaki keşfi, çocukların, 
büyüklerin bakış açısına göre ne doğru ne yan-
lış diye tanımlanamayacak bir biçimde; tutar-
lı ve akılcı bir düşünceler sistemine, bir kendi-
ne özgü biliş tarzına sahip olduklarıdır(34). Öz-
nenin varlığından ve düşüncenin içselliğinden 
habersiz olduğu için çocuk, gerçekçi bir var-
lıktır (35). Amerikalı şair-yazar Walt Whitman, 
çocuğun her gördüğü nesneyle ilgilendiğini 
ve bu objelerin çocuğun bir parçası olduğunu 
söyler. Whitman’ın deyişiyle çocuk, leylaklar-
dan çimenlere, sabah tan yerinin ağarmasın-
dan toprağın beyaz kırmızı örtülerine kadar 
her şeyi kendi parçası olarak algılar (36).”

“Oyun oynamak, çocuklar için dünyanın 
en önemli işidir. Aslında çocukların işi oyun 
oynamaktır(37).  Özellikle günümüzde çocuk 
psikolojisi ve gelişimi üzerine yapılan araştır-
ma ve çalışmalar, oyun oynamanın çocuğun 
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gelişimi ve yetişkinlikteki karakterinin şekil-
lenmesi üzerindeki etkisini ortaya koymakta-
dır ki, bunun anlamı oyun oynamanın çocuk 
için gerçekten bir iş olarak düşünülmesi ve 
önemsenmesinin gerekliliğidir.”

 “Eğitimci Froebel: ‘Oyun insan gelişiminin 
çocukluktaki en yüksek dışa vurumudur’ der. 
Oyun, çocuğun almak kadar vermeyi de öğ-
rendiği, dolayısıyla büyüme sürecinde yetiş-
kin dünyasına adapte olmasını sağlayan yol-
lardan biridir. Çocuğun toplum içindeki yaşa-
yışı öğrenmesi çeşitli etkenlere bağlıdır: Ge-
netik miras, ailesinin sosyal ve fiziksel geçmi-
şi, eğitim olanakları, ebeveynleriyle ilişkisi ve 
oyun oynama olanakları (38).”

“Özelikle batılı ülkelerde, oyun oynama-
nın çocuk gelişimindeki yerinin ve öneminin 
anlaşılmasından beri eğitim sisteminde deği-
şiklikler meydana gelmiştir. Okul öncesi oyun 
bahçeleri, anaokulları, eğitici oyuncaklar, ço-
cuk kulüpleri ve okul oyun bahçeleri, çocukla-
rın ihtiyaç ve isteklerini karşılayacak ve onla-
rı mutlu edecek şekilde düşünülmeye başlan-
mıştır (38).”

“Oyun, basitçe; ‘hazır bilgiye dayalı olma-
yan, isteğe bağlı, eğlenceli ve süreç odaklı bir 
serbest aktivite’ olarak tanımlanabilir. Bu ta-
nımlama çerçevesinde baktığımızda, oyunun 
tamamen çocuğun önceliğine dayalı ve hayal 
gücü ile sınırlı; (malzeme, çevre ile ilişki, oyun 
kuralları, katılımcıların rolleri vs.) elemanların 
oyun oynayan çocuk tarafından oluşturuldu-
ğu bir kavram olduğunu görmekteyiz.  Çocuk, 
sadece sevdiği için oyun oynar; oyun oynama-
nın ona sağladığı bir beklenti veya ödül yok-
tur (35).” 

“Çocuklar yeni bilgiler öğrenmeyi, kendi-
lerine yeni görevler edinmeyi severler; çünkü 
sıkılmaktan nefret ederler, bildikleri şeyleri ve 
bir sonraki öğrenecekleri şeyi kendi kendileri-
ne teşhis ederler (37). Prof. Dr. Üstün Dökmen 
şöyle diyor: ‘Birtakım kararları sürekli çocuk-
lar adına verdiğimiz zaman, onları gelecekte 
özgür seçimler yapamayan, iradesi zayıf kişi-
ler haline getirebiliriz. Çocuklar duygularını, 
isteklerini fark etme ve ifade etme becerisine 

sahip, spontan davranabilen varlıklardır. Bu 
yüzden, toplumsallaşma öncesinde çocukların 
irade sergileme potansiyeline sahip oldukları-
nı söyleyebiliriz’ (39).”

“Oyun oynamak onlar için, sosyal, fiziksel 
ve kavramsal gelişim konusunda en iyi eğitim 
programıdır. Ayrıca, malzemeleri kullanarak, 
diğer çocuklarla iletişime geçerek, çocuklar 
çevrelerini kontrol etmeyi, rekabet ve eğlence 
duygusunu öğrenirler. Sonuç olarak, oyun oy-
namak, tüm önemli beyin fonksiyonları ve öğ-
renme ile ilgili alanlardaki bütünleşmeyi sağ-
lar ki, son yıllarda yapılan araştırmalar, bu 
bütünleşmenin çocuk gelişimi açısından çok 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır (37).

“Oyun oynamak ayrıca çocukların etrafla-
rındaki dünya ile ilgili temel bilgileri edinme-
lerinin bir yoludur. Bu bilgiler, daha sonra öğ-
renecekleri dil, matematik, fen, sosyal bilim-
ler, sanat ve tıp ile ilgili temel bilimlerin yolu-
nu açar (37). 

Yaşamın ilk üç yılında çocuklar, etrafların-
da gördükleri nesneleri anlamaya ve açıklama-
ya yönelik, nesneleri ve olayları belirlemeleri-
ni, tartışmalarını ve sınıflandırmalarını sağla-
yan oyunlar oynarlar. İlk taklit oyunlarıyla bir-
likte bebeğini besleme, oyuncak ördeğini yıka-
ma, oyuncak ayısını yatağa yatırma, oyuncak 
telefon kullanma, yemek pişirir gibi yapma gi-
bi günlük yaşamlarında karşılaştıkları durum-
lar sayesinde sınıflandırmayı, düzenlemeyi ve 
yaratıcılıklarını geliştirmeyi öğrenirler (36).”

“Çocuklar için oyun mekânları yapabilmek 
için, öncelikle oyun tiplerini irdelememiz ge-
rekir. Oyunları şu şekilde sınıflandırabiliriz (37):

“Motor - Fiziksel Oyunlar

Çocukların bedensel gelişimlerinde büyük 
öneme sahip olan mo-
tor oyunlar ile kaslar, 
sinirler ve beyin fonk-
siyonlarının bütünleş-
mesinin geliştirilme-
si sağlanmış olur. Kü-
çük yaşlardan itiba-
ren çocuklara fizik-



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

228

40. Veitch, J., Bagley S., Ball K., 
Salmon J., (2006), “Where 
do children usually play? 
A qualitative study of pa-
rents’ perceptions of inf-
luences on children’s ac-
tive free-play”, Centre for 
Physical Activity & Nutri-
tion Research, School of E-
xercise and Nutrition Scien-
ce, Deakin University, He-
alth & Place 12: 282–393, 
Burwood, Australia.

sel ve harekete dayalı oyun oynama olanak-
ları mutlaka sağlanmalıdır (37). Koşmak, zıpla-
mak, tırmanmak, top oynamak, en temel fizik-
sel oyunlardır.” 

“Özellikle gelişmiş ülkelerde, kentsel geli-
şime ve otomobil odaklı ulaşım sistemine bağ-
lı olarak, çocuklar daha çok eve kapanmakta, 
bilgisayar oyunları ve televizyon gibi fiziksel 
aktivite içermeyen zaman geçirme yöntemle-
rini tercih etmektedirler. Obezite ve diyabet 
gibi ciddi sağlık sorunları çok küçük yaşlar-
dan itibaren çocukları etkilemektedir  (40). Ko-
nut yerleşimleri ile okullar arasındaki mesafe-
lerin genelde fazla olduğu İstanbul’da çocuk-
ların çoğunlukla servis kullanarak okula gidip 
gelmek durumunda olmaları; okul dışı boş za-
manlarında ise oyun ve diğer aktivite olanak-
larını sağlayan açık mekânların yetersizliği se-
bebiyle, hareketsizliğin getirdiği sağlık prob-
lemlerine küçük yaşlarda yakalanmaları ve bu 
durumun hayatları boyunca onları olumsuz 
etkilemesi ihtimali oldukça yüksektir.”

Sosyal Oyunlar

Çocuğun, diğer çocuklarla iletişime geç-
mesini sağlayan sosyal oyunlar, karşılıklı 
alış-veriş, işbirliği ve paylaşma kavramlarını 
öğrenmesini sağlar (37). Karşılıklı hikâyeler an-
latmak, pul, kitap gibi nesnelerin değiş toku-
şunu yapmak, sessiz sinema, taklit gibi oyun-
lar bu kategoride sayılabilecek tür oyunlardır.”

“Yapısal (İnşa Etme Üzerine Kurulu) Oyunlar

Çocukların çevrelerindeki nesneleri yeni bir 
şeyler yaratmak amacıyla kullanmaları üzerine 
kurulu oyunlardır. Bu oyunlar, bloklarla kule-
ler, şehirler inşa etmek,  kumla oynamak, kaldı-
rım üzerine tebeşirle çizgiler çizmek gibi oyun-
lardır. Yapısal oyunlar, çocukların etraflarında-
ki nesneleri deneyimlemesini; uygun olan ve-
ya olmayan kombinasyonları anlamasını; istif-
leme, inşa etme, çizim yapma, set oluşturma ve 
kurgulama üzerine temel bilgileri edinmesini 
sağlar. Ayrıca çocuklara kendi çevrelerini kont-
rol etme yetisi kazandırır.  Böylece çocuklar 
nesne ve malzemeleri kullanırken; kelime, fikir 
ve kavramları da kullanma becerisi kazanır (37).” 

Düşsel - Hayali Oyunlar

Düşsel oyunlar çocukların soyut düşünce-
ler oluşturmalarını, yeni roller ve durumları 
denemelerini ve dili kullanmayı öğrenmeleri-
ni sağlayan türde oyunlardır. Bunların yanı sı-
ra, esnek bir düşünce tarzı geliştirmeleri, şim-
di ve şu andaki yaşamın ötesini hayal edebil-
meleri, hayal güçlerini geliştirebilmeleri, yeni 
kelimeler ve kelime bileşimlerini kullanabil-
meleri, düşünceler, kavramlar ve hikâyeler ya-
ratırken kelime ve sayıları kullanmaları açısın-
dan geliştirici rol oynar (37). Kovboyculuk, ev-
cilik, hırsız-polis, korsancılık gibi belli rolle-
rin benimsendiği ve her çocuğun kendi rolü-
nü oynadığı türde oyunlar bu kapsam içerisin-
de yer alır.”

Kurallı Oyunlar

Herkesin uyması gereken ortak kuralların 
olduğu oyunları oynamak, çocuklara hayat 
oyununun da kuralları olduğunu ve üretken 
bir şekilde yaşayabilmek için hepimizin bunla-
ra uymamız gerektiğini onlara anlatır (37).”  

“Yaratıcılık gücünün zengin-fakir, şehirde 
ya da kırsal alanda yetişen hemen her çocuk-
ta olduğunu kabul edebiliriz. Bu isteğin orta-
ya çıkmasında yardımcı olan başka etkenler 
de vardır. Çocuğun yaşamında önemli bir ye-
ri olan, onun oyunlarını onaylayan, yaptıkla-
rını ilgi ve saygıyla dinleyen anahtar biri ol-
malıdır. Ayrıca çocuğun oyun oynaması için 
bir yer, özel bir alan ve yeterli zaman gerek-
lidir. Bunların yanı sıra çocuğun yeni şeyler 
keşfedebileceği ve içindeki merak duygusu-
nu uyandıran bir şeyler, oyuncaklar olmalıdır. 
Bu temeller üzerinde çocuklar kendilerine bir 
dünya yaratarak yaşamları boyunca bunun et-
kilerini üzerlerinde taşırlar  (36).”

“Okul öncesi dönemde küçük yaştaki ço-
cukların oyun oynama yeri evleri, evlerinin 
çok yakın çevresi ve kreş/anaokulu olarak ka-
bul edilebilir. Yapılan araştırmalar 11 yaşın üs-
tündeki çocukların evden uzak mekânlarda 
oynamayı tercih ettiklerini göstermektedir 
(38-40). Bu bağlamda çocukların evlerinin yakın 
çevresini oyun mekânı olarak kullanabilmele-
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ri için, kentsel mekânda konut yerleşimleri çok 
dikkatli bir şekilde düşünülerek tasarlanmalı-
dır.  İstanbul gibi hızlı ve kontrolsüz büyüyen 
şehirlerde, çocukların oyun oynayacak alan 
bulması giderek zorlaşmaktadır. Kent merke-
zine uzak olan yeni yerleşim bölgelerinde in-
şa edilen kapalı yerleşmeler içerisinde yaşama 
imkânı olan çocuklar nispeten daha şanslı ol-
sa da, korunaklı alanın dışına çıkmaları ancak 
okullarına giderken servis içerisinde gerçekle-
şebilmektedir. Ancak ne büyük bir çelişkidir 
ki, aynı çevre içerisinde lüks siteler inşa edil-
meden önce var olan alt gelir grubuna ait aile-
lerin çocukları sokak aralarında top oynamaya 
(tehlikeli bir şekilde de olsa mecburen) devam 
etmektedirler… “ 

“Sokak aralarında tek tük yer alan çocuk 
parkları ise, hem mekânsal yerleşim hem oyun 
donatıları açısından, büyük bir çoğunlukla ol-
ması gereken standartların çok altında tehlike-
li yerlerdir.”

“İstanbul, kendi içinde devinen, büyüyüp 
gelişen bir kent olarak, sıkışık bir örüntü içe-
risinde, sadece çocuklar için değil bütün kent-
liler için açık alan imkânını kısıtlı bir biçimde 
yaşatmaktadır. Şehir kurgusu içinde kent boş-
luklarının olmaması, şehir içerisindeki açık 
alan ihtiyacı için başka çözümleri beraberin-
de getirmektedir; örneğin sahil yolu boyun-
ca devam eden parklar ve gezinti alanları gi-
bi. Anadolu yakası sahil şeridi Anadolu Yaka-
sı Kentlisi’nin açık alan olarak en çok tercih et-
tiği mekânlardan birisidir. Bu şerit boyunca 
uzayıp giden ve otoyoldan yürüyüş şeridini 
ayıran bir yeşil bant bulunmaktadır. Bu bant 
üzerinde bir takım çocuk parkları göze çarpar. 
Bunlardan en ilginç olanı gezici çocuk parkla-
rıdır. Bu parklar, özellikle Pazar günleri ortaya 
çıkar. Ortaya çıkar deyimi bu duruma çok uy-
gun; çünkü bu parklar her an her yerde karşı-
nıza çıkabilir. Dış mekândaki kısıtlı olanakla-
ra sunulan bir alternatif gibidir. Satıcı diyebile-
ceğimiz bir kişi, para karşılığı,  büyük ihtimal-
le sağlamlığı şansa bırakılmış, metalden yapıl-
ma portatif bir atlıkarıncayı bir yere kurar, o 
an yakın çevrede piknik yapmakta olan aile-
lerin çocukları bu atlıkarıncada bir iki dakika 

eğlendikten sonra, at-
lıkarınca toplanır ve 
başka ailelerin oldu-
ğu yere doğru yöne-
lir… İstanbul’un plan-
lamaya imkân bırak-
mayarak sürekli bü-
yüyen yapısı içerisin-
de, düşünülerek ta-
sarlanmış olan çocuk 
oyun alanlarının sayı-
ca yeterli olmaması, belki bireyler tarafından 
bu tür geçici çözümlerin yaratılmasına sebep 
olmaktadır.”

“Kent içerisinde, çocuklara yönelik olarak 
düşünülmüş birçok kapalı mekândan söz et-
mek mümkündür. Bu mekânlar alışveriş mer-
kezleri içinde yer alan çocuk eğlence bölüm-
lerinden, özel olarak çocuklar için tasarlan-
mış mekânlara kadar değişmektedir. Bun-
lar arasında en göze çarpan örneklerden biri-
si, son zamanlarda alışveriş merkezine dönüş-
türülmesi amacıyla kapılarını kapatmış olan 
Tatilya’dır. Kent içerisinde, kentten bağım-
sız ve tatilde olma hissini her yaştan çocukla-
ra ve ebeveynlere yaşatma amacıyla düşünül-
müş bir merkez niteliğindedir.  Ulaşım açısın-
dan İstanbul’un kent merkezinden uzak bir 
yer olan Beylikdüzü’nde yer alması ve mad-
di olanaklar açısından her kesimden çocuğun 
eşit bir şekilde faydalanabileceği bir mekân ol-
maması, eğlence mekânı olarak tercih edilebi-
lir olması açısından dezavantaj sayılabilir.”

“Bu bağlamda verilebilecek en güzel örnek-
lerden bir diğeri İstanbul Oyuncak Müzesi’dir. 
Çocuklar ve büyükler için ortak bir mekân ni-
teliği taşır.  Ebeveynler için güzel bir nostalji, 
çocuklar için hem ebeveynlerinin çocukluk-
larıyla tanışma hem de kendi çocukluklarını 
kültürel zenginlikle dolu bir ortamda yaşama 
imkanı sağlayan özel bir mekandır. Bu tür özel 
mekânların örnekleri artırılabilir; ancak İstan-
bul gibi her açıdan büyük bir metropol için, ol-
ması gerektiği kadar yeterli sayıda olmadıkla-
rını söyleyebiliriz.”

“Tüm metropollerde olduğu gibi, 
İstanbul’da da yeni ortaya çıkan ve kent mer-
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kezinden uzak banliyö niteliği taşıyan yeni 
konut bölgelerinin tasarımında, çocuk oyun 
mekânlarının özenle düşünülmesi gereklidir. 
Müstakil ve/veya az katlı, bahçeli konutlaşma-
ya imkân veren yerleşimler, çocuk oyun alan-
ları için çok elverişlidir.  İstanbul gibi bir kent-
te müstakil konutların çok yer bulması müm-
kün olmasa bile, belli bir kısım için bu olana-
ğın varlığı düşünüldüğünde, bu alanlarda ko-
nut bahçeleri ve diğer dış mekânların tasarımı 
önem kazanmaktadır.  Örneğin, yaya ve araç 
trafiğinin kesin ve net ayrımı çocuklar için gü-
venli ve korunaklı oyun alanları oluşturmak 
açısından önemlidir ve tasarımcılar tarafından 
mutlaka düşünülmesi gereklidir.”

“Bahçeli evlerde bahçe çocuklar için koru-
naklı bir oyun alanı sağlar. Ancak yine de ço-
cuklar tarafından en çok tercih edilen, yaya 
yollarına bağlanan, geliş-gidişlerin olduğu, il-
gi çekici ve değişken bir çevre sunan alanlar-
dır. 5 yaşın altındaki çocuklar için bahçelerin 
oyun alanı olabilmesi, trafikten korunabildik-
leri güvenli bir yer olmaları durumunda sağ-
lanabilir. Bu yüzden tasarımcılar, bahçele-
ri çocukların oyun düzeninin bir parçası ola-
rak görmeli ve mutfak ile ilişkili veya yaşama 
mekânına bitişik olarak düşünmelidirler. Bah-
çe büyüklüğünün, oyun için kullanımı çok et-
kilemediği bilinmesine rağmen, tasarımcılar 
yukarıda söylenen ölçütlere ek olarak, olabil-
diğince geniş ve elverişli bahçeler yaratmaya 
çalışmalıdırlar (38).”

“Konut tasarımında veranda düşünülmesi 
de küçük çocuklar için bir avantaj oluşturur. 
Verandalı evlerde çocuklar için en iyi oyun ye-
ri geniş ve aydınlık verandalardır. Hem evin 
çok yakınında hem de dış mekânda olmanın 
avantajını sağlar. Yağmurlu havalarda bile dı-
şarıda oyun oynamayı mümkün kılar (38).”

“Oyun Alanı İşlevi Gören Diğer Kentsel 
Mekânlar”

“Yollar ve Kaldırımlar

Özellikle orta ve düşük gelirli konut yer-
leşmelerinin olduğu bölgelerde, bahçesi olma-
yan, yola ve kaldırıma çıkan evler çoğunlukta 

olduğu için, çocukların oyun oynadıkları yer-
ler, yollar ve kaldırımlar olmaktadır. Bu bölge-
lerde aileler özelikle trafik tehlikesi konusun-
da endişe duymaktadırlar. 11 yaş altı çocuk-
larda, görme, işitme; sağ ve sol, yavaş ve hız-
lı, uzak ve yakın olanı birbirinden ayırt etme 
mekanizmaları tam olarak olgunlaşmış olma-
dığından, küçük çocuklar için tehlike daha da 
artmaktadır (38). İstanbul’da kent merkezine ya-
kın, sıkışık düzendeki eski mahalleler içinde-
ki sokak aralarında, gecekondulaşmanın yo-
ğun olarak görüldüğü bölgelerde ve gecekon-
du bölgesinden site bölgesinde dönüşen yer-
lerde sitelerin dışında kalan alanlarda bu teh-
likeler çocukları beklemektedir.”

“Konut alanlarının yol kenarlarında olması 
gereken durumlarda, tasarımcı ve şehir plan-
lamacılar, oyun için kullanılabilecek bahçe ve 
güvenli oyun alanları içeren çözümler düşün-
melidir. Yollar, çocuklar için olabildiğince gü-
venli, kaza ve tehlikeleri önleyecek biçimde 
düzenlenmelidir (38).” 

“Yaya Yolları ve Geçiş Alanları

Kaldırımlar çocuklar için popüler oyun 
alanlarından bir tanesidir. Bunun sebebi, cad-
deler ve geçiş alanlarının hareketliliğinin ço-
cukları cezp etmesidir (38). 

Üç tekerlekli bisiklet ve diğer tekerlekli ço-
cuk araçlarının kullanımı için kaldırımlar en 
çok tercih edilen oyun alanlarıdır. Bu alanla-
ra erişim için ufak yaya yollarının düşünülme-
si, çocuklar için ilgi çekici ve özendirici çevre-
ler yaratılmasını sağlayabilir. Birbirine bağlan-
tılı olmayan yaya yolları belki yetişkinlerin ih-
tiyacını karşılıyor olabilir; ancak birbirine bağ-
lanarak bir zincir sistemi oluşturmadıkları sü-
rece çocukların tekerlekli oyuncaklar ve üç te-
kerlekli bisikletleri kullanabilmesi için uygun 
bir alan değildirler. Tercihen bu tür bir yaya 
yolu sistemi, dükkânlar, okullar, oyun alanları 
ve konutların yer aldığı daha aktif bölgelerde 
düzenlenmelidir (38).”

“Yaya yollarında basamak yerine rampa 
kullanılması, hem bisiklet süren çocukların 
güvenliği hem de yol kenarlarındaki çim böl-
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gelerin tahrip edilmemesi için önemlidir (38).”

“İstanbul’da kent içerisinde tüm yollar ve 
alanlarda bisikletin ulaşım aracı olarak güven-
li bir biçimde kullanılması mümkün değildir. 
Bununla beraber, sahil yolu kenarı gibi gezinti 
için düzenlenmiş alanlarda bisiklet için düşü-
nülmüş gezinti yolları bulunmaktadır.”

“İstanbul’da kaldırımlar ve kent içi gezinti 
yollarında, çocuklarla birlikte yaşlı ve engelli 
kentlilerin de kullanımına uygun olmayan pek 
çok girinti çıkıntı, basamak ve ölçüler dikkate 
alınmadan yapılmış olan uygulamalarla karşı-
laşılabilmektedir. Günlük yaşamda kullanmak 
durumunda olduğumuz kaldırımlar, herhan-
gi bir engeli olmayan yetişkin kentliler için bi-
le hayatı oldukça zorlaştırmaktadır. Uygun öl-
çülerde yapılacak olan kaldırımlar ve bu kal-
dırımlara araç park edilmesini önleyecek sıkı 
kural ve kanunlar ile kent içi yaşam herkes için 
kolaylaştırılabilir. 

Merdiven altı ve karanlık koridorlar gibi 
yerler, çocuklar için hem hoş olmayan hem de 
tehlikeli olabilecek yerlerdir. Çocuk oyun alan-
larının bol ışık ve temiz hava alan, trafikten ve 
kalabalıktan uzak düşünülmesi gerekir (38).”

Çim Alanlar

Özelikle yağmur sonrasında çim alanlar, 
sert yüzeylere nazaran oyun oynamak için çok 
kısıtlı imkân sunarlar. Ancak geniş ve özel ola-
rak ekilmiş düz çim alanlar top oyunları için 
ideal olabilir (38). Tasarımcı, çim alanları tasar-
larken, görsel amaçlı mı yoksa çocuklara yöne-
lik mi olduğuna karar vermelidir. Sadece gör-
sel amaçlı ve dekoratif tasarlanan alanlarda 
çocukların giriş yapabileceği, özgürce ve çim-
lere zarar verme riski olmadan oynayabileceği 
bölgeler düşünülebilir (38).

“Genellikle parklar ve çim alanların pik-
nik için tahrip edildiği İstanbul’da hem tasa-
rım hem güvenlik açısından bu tür önlemlerin 
alınmasının gerekliliği göz ardı edilemez. Pik-
nik yapılabilecek ve çocukların özgürce koşup 
oynayabilecekleri alanların tasarım aşamasın-
da belirlenmesi; belli sınırlarla trafikten ve eğer 
varsa dekoratif amaçlı olan çim bölgelerden ay-

rılması, daha sonra kullanım aşamasında ise bu 
bölgelerin güvenliğinin sağlanması gereklidir.”

 Kreş ve Anaokulları

Kreş ve anaokulu yapılarının doğal bir çev-
re içinde yer alması, en azından kendine ait 
bir bahçesinin veya iç avlusunun olması tercih 
edilir. Bu şekilde çocuk, dış mekânı, doğayı ta-
nıma şansını bulur. Seçim yapmakta özgür ol-
dukları, kendi karar verme yetilerini geliştir-
dikleri, kendi küçük bitkilerini yetiştirdikleri, 
fiziksel ve bilişsel deneyimler edindikleri bir 
dış mekân çocukların gelişiminde çok önemli 
bir yere sahiptir (41).”

“İstanbul’da kent içerisinde yer alan pek 
çok kreş ve anaokulunun apartman daireleri-
nin zemin katlarında yer aldığını ve kısıtlı bir 
dış mekân oyun alanına sahip olduğunu göre-
biliriz. Koşuyolu ve 1. Levent gibi ağırlıklı ola-
rak az katlı yapıların yer aldığı bazı bölgeler-
de ise, sadece kreş veya anaokulu olarak işlev 
gören binalar bahçeleriyle birlikte yer almak-
tadırlar.”

“Her ne kadar yetişkinlerin dünyasında 
yaşıyor olsak da, yaşadığımız kenti çocuklar-
la, yani geleceğin yetişkinleriyle paylaştığı-
mızı göz ardı edemeyiz. Doğru tasarlanmış 
mekânların,  çocukların ruhsal ve bedensel ge-
lişiminde olumlu etkiler yarattığı, algılama-
sını ve beyinsel gelişimini hızlandırdığı öze-
likle gelişmiş ülkelerde kabul gören gerçek-
lerdir. Özgürce koşup oynaması gereken ço-
cuğa gerekli kentsel ortamları yaratırken, gü-
venliğini sağlamak ve bu ortamları kaza riski-
ni en aza indirecek şekilde tasarlamak bir zo-
runluluktur. Günümüzde gelişmiş ülkeler bi-
limsel araştırmalar yaparak, çocukların gös-
terdikleri davranışların içinde bulundukla-
rı psiko-sosyal ortam ve mekânlar tarafından 
şekillendiğini ortaya koymuşlardır ve tasarım-
cılar bunları göz önünde bulundurarak çalış-
maktadırlar. Çocuk ve genç nüfusun, batı ül-
kelerindeki kentlere oranla çok daha yüksek 
olduğu düşünüldüğünde İstanbul metropo-
lü için getirilmesi gereken çözümler çok da-
ha fazla önem kazanmaktadır. Belki günümü-
ze kadar yapılmış olan uygulamaları baştan 



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

232

aşağı gözden geçirip yeniden düzenlemek zor 
olabilir; ancak bundan sonraki kentsel tasarım 
ve uygulamalarda tasarımcıların yaklaşımları 
ile birlikte yerel yönetimlerin özellikle çocuk-
lar için tasarlanacak açık ve kapalı mekânlarla 
ilgili getirecekleri düzenlemeler, çocukların 
kent içerisinde sağlıklı bir şekilde büyümele-
rine ve geleceğe hazırlanmalarına imkân sağ-
layacaktır.”

“Çocuklar bizim geleceğimizdir ve tasa-
rımcılar olarak onların en sağlıklı şekilde bü-
yümelerini sağlamak bize düşen en büyük so-
rumluluklardan birisidir.” (Evrim Gülveren) 

Bu bağlamda ülkemizde yapılan ya da ya-
pılması planlanan bir kısım faaliyetleri de ko-
nu edelim. İlk başlığımız: “Sakin şehrin çocuk-
ları ilk sebzelerini yetiştirdi.” 

Türkiye’nin uluslararası ‘’cittaslow (sakin 
şehir)’’ örgütlenmesine üye ilk yerleşim birimi 
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ‘’çocukları ye-
rel lezzetlerle buluşturma’’ kriteri çerçevesin-
de geliştirilen projeyle okullarda oluşturulan 
bahçelerde öğrenciler sebze yetiştirdi. Dünya-
da küreselleşmenin getirdiği olumsuzluklar 
karşısında kentlerin özgün kimliklerini koru-
yarak yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürü-
lebilir gelişmeyi öngören uluslararası ‘’sakin 
şehir’’ örgütlenmesine üye olan Seferihisar’da 
bu yeni yaşam felsefesi doğrultusunda atılan 
adımlardan biri daha hayata geçirildi.

Bu kapsamda daha önce oluşturulan ‘’köy 
pazarı’’ ile ekonomik krizle boğuşan çiftçilere 
ürünlerini doğrudan satma imkanı sunulan il-
çede ‘’çocukların yerel lezzetlerle buluşturul-
ması’’ kriteri çerçevesinde geliştirilen projeyle 
okulların bahçelerine ekilen sebzelerin hasadı 
yapıldı. Proje, Seferihisar Yatılı İlköğretim Böl-
ge Okulu, Sığacık 80. Yıl, Ulamış, Doğanbey 
ilköğretim okulları ile Düzce ve Orhanlı köy-
lerinde uygulandı. Çapa yapma, fide dikimi ve 
sebze yetiştiriciliği eğitimi alan öğrenciler, be-
lediyenin temin ettiği sebze fide ve tohumla-
rıyla mevsimine uygun çeşitli sebzeler yetişti-
rerek üretimle tanıştı. Projenin ilerleyen safha-
larında, öğrencilerin yetiştirdiği sebzeleri pa-
zarda satışa sunması amaçlanıyor. 

Bir başka uluslar arası örnek çalışma;
Çocuk Dostu Şehirler.

“Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Mil-
letler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 
1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 ta-
rihinde de yürürlüğe konulmuş olan bir söz-
leşmedir. UNICEF’in çocuk dostu şehirler ku-
rulmasına yönelik girişimi bu sözleşmenin uy-
gulanabilmesi noktasında önemli bir basamak 
olarak kabul edilmektedir. Bu girişim, günlük 
yaşam içerisinde çocuk haklarını yaşama ge-
çirmeye özen gösteren herhangi bir şehir veya 
yerel yönetim sistemi kurulabilmesini sağla-
maktadır. Bu yapılanma çocukların ihtiyaç ve 
isteklerini dikkate alarak şehirlerin gelişimin-
de çocuk öğesini katılımcı ve belirleyici bir un-
sur haline getirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk 
dostu şehirlerin genel yapılarına bakıldığında 
bu şehirlerin çocukların katılımına imkan ta-
nıyan, çocuk dostu hukuki bir çevre oluşumu 
için çabalayan, çocuk hakları bilincinin yerleş-
tirilmesi konusunda çalışmalar yapan, güvenli 
oyun alanı, sokak ve caddelere sahip olan, ço-
cuklara yönelik temel hizmetlere ulaşımda ko-
laylık sağlayan, sağlıklı içme suyu ve hijyenin 
sağlandığı, çocukların mümkün olduğunca 
şiddetten uzak tutulduğu şehirler olduğu gö-
rülmektedir. Çocuk dostu şehirlerin dünyada-
ki sayısına bakıldığında bu sayının sekiz yüz-
den fazla olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
ise konuyla bağlantılı aday konumunda olan 
on iki şehrin olduğu ve bu şehirlerin çocuk 
dostu şehir haline getirilmesine ilişkin çalış-
maların bir yıldan uzun bir süredir yürütüldü-
ğü dikkat çekmektedir. Çocuk dostu şehir ola-
bilmek, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygula-
nabilirliğine katkı sağlamasının yanında şehir 
imajının oluşumunda da olumlu etki yarata-
cak bir unsur olarak değerlendirilebilir.  

(Topsümer Füsun, Baytekin Pelin, “Şehir 
Ve Çocuk: Çocuk dostu Şehir Girişiminin Şe-
hir İmajına Katkısı” İstanbul Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Dergisi, Sayı:35)

Bu çalışmalarla ilgili olarak önemli bir de-
ğerlendirme yukarıda özetini verdiğimiz ma-
kaledir. Bu makalede çocuk dostu şehirler, ay-
rıntılı bir biçimde ele alınıp, Türkiye’de çocuk 
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dostu şehir girişiminin şehir imajına katkısı 
değerlendirilmiştir.

Ayrıca “Çocuk Dostu Şehir Projesi”nin uy-
gulanması ve desteklenmesi için öncü kurum-
lardan olan UNICEF’in bu konudaki bildirim-
leri de şöyledir.

Önce Çocuklar: Çocuk Dostu Şehirler

Çocuk haklarının uygulama kararlı yerel 
yönetişim sistemi

Durum: Türkiye’de son otuz yılda gerçek-
leşen köyden kente büyük çaplı göçler, nüfu-
sun %65’inin artık kentlerde yaşamakta oldu-
ğu anlamına gelmektedir. Büyük şehirlerde 
hizmetler üzerine binen genel yük, çocukla-
ra yönelik koruyucu ortamda boşluklar oluş-
masına neden olmuştur. Örneğin, 2004 yılın-
da, onbeş yaşın altındakiler kent nüfusunun 
%28,5’ini oluştururken, bunların %24,2’si yok-
sulluk içinde yaşıyordu.

Çocuklar için koruyucu bir ortam sağlama-
nın önündeki başlıca engellerden biri, çocuk 
hakları ve bu haklara uyma yükümlülüğü ile 
ilgili genel farkındalığın düşük olmasıdır. Eği-
tim sistemi de yeterli kaynaklara sahip değil-
dir ve finansman eksikliği yeni yatırımları sı-
nırlamaktadır.

Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim gi-
bi kentsel eşitsizliklere ilişkin veri ve analiz-
ler, kaynakları sosyal olarak dışlanmış çocuk-
lar için bu önemli temel hizmet sunumlarının 
iyileştirilmesine yönlendirmekte yetersiz kal-
maktadır.

Çocuk Dostu Şehirler kavramı ulusal dü-
zeyde kabul edilmiştir ancak yerel şehir mec-
lisleri, kentlerini nasıl çocuk dostu yapacakla-
rını hala tam olarak şekillendirememişlerdir.

Çözüm: Türkiye’de, çocuklar için iyi yöne-
tişim, adalet ve koruma sağlayacak reformlar 
gerçekleştirilmektedir. Hükümetin en üst dü-
zey yöneticileri çocuklara yapılan yatırımı ar-
tırma ve çocuk yoksulluğuyla mücadele taah-
hüdünü vermiştir.

UNICEF ve İçişleri Bakanlığı belirlenen 
oniki ilde Çocuk Dostu Şehirler modelini des-

teklemek yoluyla bu reformların vaat ettikleri-
ni daha da arttırmayı planlamaktadır. Yerel ve 
yerinden yöneticiler kaynakları çocuklar yara-
rına yönlendirmek ve çocuk sorunları konu-
sunda halkın bilincini arttırmak için veri top-
lama, planlama ve çocuk odaklı bütçeler kul-
lanabilecektir.

Beş yıl boyunca uygulanacak olan ve da-
ha kapsamlı mahiyetteki ‘Çocuklar için Sosyal 
Yatırım’ programının bir parçası olarak, Çocuk 
Dostu Şehirler aşağıdaki stratejileri destekle-
yecektir:

Çocukların sokakta çalışmasını ve/veya ya-
şamasını önlemek;

Çocuk katılımını arttırmak ve çocukları ço-
cuk hakları konusunda eğitmek;

Sosyal hizmetleri merkeziyetçilikten uzak-
laştırmak ve çocuklar için yerel hizmet sunu-
munu iyileştirmek.

Projenin başarısı, ülkenin diğer şehirleri 
için de örnek olacaktır.

Hedef: Merkezi ve yerel hükümetin, sivil 
toplum kuruluşlarının ve çocuk gruplarının 
şehirlerin çocuk dostu hale getirilmesini des-
teklemesine yardımcı olmak için bir teşvik pa-
keti geliştirilmelidir. Çocuk Dostu Şehirler teş-
vik paketi:

Çocuklar için pek çok avantajı içeren bu 
modelin benimsenmesi için sivil toplumun, ai-
lelerin, çocukların da katkısını içeren toplum-
sal bir hareketi teşvik eder; tüm hastanelerin 
Bebek Dostu statüsüne ulaşmasını, okul çağın-
daki kız çocuklarının ilköğretime kayıt olma-
sını, sokakta çalışan çocuklar için telafi eğiti-
mi sağlanmasını ve ailelerinden ayrı olan ço-
cukların mümkün olan hallerde aileleriyle ye-
niden bir araya gelme-
lerine de yardımcı ol-
mayı amaçlar; çocuk 
haklarını ve Çocuk 
Dostu Şehirler mode-
lini destekleyen ba-
sın toplantıları ve eği-
tim oturumlarıyla ye-
rel medyanın deste-
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ğini sağlamayı amaçlar; Çocuk hakları konu-
sunda kaydedilen ilerlemeleri izlemek için bil-
gisayar programları, istatistiksel yazılımları ve 
eğitim vererek yerel yöneticiler ve sivil top-
lum kuruluşları arasında çocuk sorunları hak-
kında bilinçli, bilgili ve veriye dayalı diyalogu 
destekler.

Sonuç: Antalya, Bursa, Erzincan, Gazian-
tep, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas, 
Tekirdağ, Trabzon ve Uşak’tan oluşan oniki il-
de Çocuk Dostu Şehirler modelinin oluşturul-
ması:

MEB ve UNICEF’in tüm kız çocuklarını 
ilkokullu yapmaya yönelik Haydi Kızlar 
Okula! çalışmasını; düşük gelirli ailelerde 
yoksulluğu hafifletmeye yönelik tedbirlerle 
çocuk yoksulluğunun azaltılmasını; temel 
eğitimi alamamış olan çocuklar için telafi 
eğitimi sağlanmasını; caddeleri ve sokakları 
çocuklar için daha güvenli hale getirmek 
amacıyla daha sıkı trafik düzenlemeleri ve 
kontrollerinin sağlanmasını;

Bebek Dostu hastanelerin artması ve ilk al-
tı ay sadece anne sütü ile beslenmenin yarar-
ları ile ilgili bilinç düzeyinin artmasını; çocuk-
lar için yeterli bütçe ayrılması, gerekli analizle-
rin yapılması ve kaynak tahsislerinin artması-
nı; tüm okulların Çocuk Dostu Okullar (ÇDO) 
haline getirilmesini; hem yetişkinler hem ço-
cuklar arasında çocuk hakları konusunda du-
yarlılığın artırılmasını; çocuklar için daha faz-
la spor ve dinlenme etkinlikleri ve tesislerin 
artmasını destekleyecektir.

Sponsorlar için

Kapsamlı bir toplumsal seferberlik anlayı-
şı ile yürütülmesi gereken Çocuk Dostu Şehir-
ler projesinin etkili uygulanabilmesi için özel 
sektörün ve tüm kurumların mali desteğine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Şehirlerimizi çocukla-
ra uygun bir hale getirilmesi için kurumların 
sürece aktif katılımı çok önemlidir.

Ekonominin gelişmeyi doğrudan etkile-
yen çalışmalar çocuklar için temel hizmetleri 
ve çıktılarını da doğrudan etkilemektedir. Ço-
cuklar bir gün iş dünyasını da şekillendirecek-

lerdir, onlar ekonominin de geleceğidir.

Ülkemizde geliştirilecek olan bu on iki Ço-
cuk Dostu Şehrin destekleyicisi olacak spon-
sorlar tüm görsel malzemede yer alacak ve bu 
şekilde markaların bilinirliği artacaktır. Ay-
rıca böylesine önemli bir sosyal sorumluluk 
projesinde UNICEF ile birlikte yer aldıklarını 
ve toplumsal gelişime katkıda bulunduklarını 
kamuoyuna duyurabileceklerdir.

Bütçe (ABD doları) Şehir başına tahmini maliye 125.000 

Çocuk Dostu Şehir eğitimi ve materyalleri  20.000 

Medya eğitimi ve görünürlük etkinlikleri  30.000 

Veri izleme sistemleri ve eğitimi  20.000 

Çocuk eğitimi ve materyalleri 20.000 

Teknik yardım  35.000

Bu projenin bugün bahse konu illerde ne 
safhada olduğu hakkında çok fazla bilgim yok. 
Ama şuna inanıyorum ki, bu ve benzer proje-
ler geliştirilerek, uygulanabilirlik ve sürdürü-
lebilirlikleri ölçüsünde topluma ve çocukları-
mıza yararlı katkıları çok fazla olacaktır. Bu-
nu sağlamak için bugünden başlayarak yeni 
adımlar atılmalıdır. Zira, 2010 yılı Türkiye`de 
Çocuk Hakları Yılı olarak kutlanacak. 

Bu konudaki gelişmeler de şöyle: Birinci 
Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Aile ve Ço-
cuktan Sorumlu Devlet Bakanlığı, İstanbul Üni-
versitesi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Çocuk Vakfı paydaşlığında, 26-28 
Kasım 2010 tarihlerinde İstanbul`da düzen-
lenecek. İlk kez düzenlenecek Türkiye Çocuk 
Hakları Kongresi nedeniyle 2010, Türkiye`de 
çocuk hakları yılı olarak kutlanacak. Kasım 
ayında düzenlenecek kongrede, 9-18 yaş grubu 
çocuklar 17, yetişkinler 24 başlık altında bildiri 
ve proje sunabilecek. Çocuk ve yetişkin sözcü-
leri olacak kongrenin genel kurulu, yine çocuk 
ve yetişkin eş başkanlarca yönetilecek. Kong-
renin sonunda, çocuk ve yetişkinler tarafından 
iki ayrı bildiri yayınlanacak. 

Türkiye Çocuk Hakları Kongresi'nde ço-
cukların bildiri sunacağı başlıklar şunlar:

1.   Güzel bir dünyada yaşama hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
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2.   Önce sağlıklı büyümek: Niçin?

3.   Eğitimde fırsat eşitliği (Nitelikli eğitim 
aldığınızı düşünüyor musunuz?)

4.   Koruma altındaki çocuklara karşı ödev-
lerimiz nelerdir?

5.   Çocuklar iş gücü mü? (Çocuk yoksul-
luğu)

6.   Engelli çocukların hakları

7.   Çocuklar yargılanmalı mı?

8.   Savaşlar, çocuklar ve barış

9.   Çocuk ve demokrasi (Çocukların oy 
hakkı olmalı mı?)

10. Çocuklar için en önemli haklar hangile-
ridir? Neden?

11. Çocuklara ayrımcılık yapılıyor mu?

12. Dünya çocukları için neler yapmak is-
tersiniz?

13. Dünyanın geleceği için hayalleriniz ne-
lerdir?

14. Sizi ilgilendiren konularda görüşünüz 
alınıyor mu?

15. Çocuk dostu okul konusundaki düşün-
celeriniz nelerdir?

16. Çocuk dostu şehir konusunda ne düşü-
nüyorsunuz?

17. Büyükler de hata yapabilir (Örnek vere-
bilir misiniz?)

Kongreye, Birleşmiş Milletlere bağlı BM 
Çocuk Fonu (Unicef), Unesco, Dünya Sağlık 
Örgütü, Dünya Gıda Fonu, BM Nüfus Fonu 
(UNFPA), BM Kalkınma Programı (UNDP), 
Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk İşgü-
cünün Kullanılmasını Önleme Komitesi ILO/
IPEC, Mülteciler Yüksek Komiserliği başta ol-
mak üzere dünyada aile ve çocukla ilgili kuru-
luşların katılımı sağlanacak. 

Kutlamalar çerçevesinde, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuk-
ların talepleri kamuoyuna duyuruldu. 4 Ekim 
2010’da kutlanacak Dünya Çocuk Günü’nde, 
Türkiye Çocuk Hakları Hareketi’nin çocuk ve 

yetişkinlerce çağrısı açıklanacak. 29 Ekim ön-
cesinde, kongrenin ana teması olan Çocukla-
rın Cumhuriyeti İçin Çocuk Hakları Bildiri-
si açıklanacak. 20 Kasım’da kutlanacak Dün-
ya Çocuk Hakları Günü’nde, Hakları Çalın-
mış Dünya Çocukları Raporu açıklanacak. 
26-28 Kasım’da düzenlenecek 1. Türkiye Ço-
cuk Hakları Kongresi’nde Türkiye Çocuk Bu-
luşması gerçekleşecek. Kongre öncesi ve son-
rasında, çocuk hakları kültürü alanında çocuk 
ve yetişkinlere yönelik kitap yayını yapılacak. 
(CİHAN) (Not: Bu kongrenin tarihlerinde de-
ğişiklik olmakla birlikte başarı ile gerçekleşti-
rilmiştir.)

Kutsallık şehir ve çocukla yan yana gelince 
çok ama çok derin anlamlarda kaybolur gider. 
Şehirler kutsalımızdır. Ama bir diğer kutsalı-
mız çocuklar içinde yoksa, o şehirde yok olur. 
Çocuklar şehirsiz olur. Ama, şehirler çocuksuz 
olabilir mi? Bir düşünün…

Düşünürken şu gerçeğe de bir kulak verin 
lütfen.

Bir savaş şehrinde iki çocuk konuşuyor.
- Senin baban yaşıyor mu?
- Yok, senin ki?
- Benim ki de.
- Ne zaman öldü peki?
- Bilmem, çok oldu galiba. Hani bir keresin-

de bizim sokağın başına bir bomba düşmüştü 
ya, işte o zaman sığınağa yetişememiş.

- Hımm... Biz o zaman burada değildik. 
- Ya... Seninki ne zaman öldü?
- Sabah.
- Aaa yeni mi yani? Ama bomba düşmedi 

ki bu sabah hiç. Ateş mi ettiler?
- Yok, benimki kanserdi zaten.
- Kanser ne?
- Hastalık.
- Hıı... Ne güzel...
Burası; şehr’ü evlad’üz-ziyan. Yani, kayıp 

çocuklar şehri.
Bunlar; evlad’ü şehr’üz-ziyan. Yani, kayıp 

şehirlerin çocukları.
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Av. Sedat BALKAN

İstanbul’da 
Karay Türklerinin İzleri

1969 yılında İstanbul-Bakırköy’de doğdu. İlk,orta ve lise 
eğitimimi Bakırköy’de tamamladı. 1992 yılında İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Antalya’nın 
Kaş ilçesinde Hakim olarak atandı. Askerliğini Askeri Savcı 

olark yaptı. 2002 Maliye Bakanlığı bünyesindeki Hazine 
Avukatlığı görevine başladı. Halen Eyüp bölgesinden sorumlu 

olarak görevine devam etmekte. Evli ve 2 kız çocuk babası. 
İngilizce ve Makedon dillerini bilmektedir
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Aziz peygamberimizin fetih müjdesiyle müj-
delenen, şehirlerin şehri İstanbul’umuzun en 
yüksek kutsiyete sahip ilçesi Eyüp, üç hak dinin 
kültürel izlerini bünyesinde barındırır. İlçemizde 
Yoğun İslam kültür izlerinin yanı sıra Hıristiyan-
Ermeni kültürünün izleri ve bildirime konu Ha-
zar Türklerinin bakıyesi Karay Türklerinin men-
sup olduğu din olan Museviliğin izlerine de rast-
lanmaktadır. 10. sempozyumda bu konu ile ilgi-
li bir bildiri tarafımdan sunulmuştur. bu kez ilçe 
bazından çıkarak İstanbul ölçeğinde bu öz be öz 
Türk kavminin izleri hakkında bilgilerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Biraz sonra tarihi ve kültürel gelişimini anlat-
maya çalışacağım Museviliğin Karay mezhebinin 
izleri ilçemizde halen yok olmuş 2 meşatlık (İs-
tanbul Halk Ekmek fabrikası-Savaklar mevkii ve 
İslambey mh.-Meşatlık sokak) ve Karay cemaati-
ne ait olduğu sanılan 2 adet mezar taşıdır. (bu taş-
lardan biri Eyüp Kültürevi bahçesinde diğeri ise 
Haliç köprüsü ayakları altındadır. Her iki taş da 
ait oldukları yere-Çıksalın Karaim Mezarlığına 
nakledileceği günü beklemektedir).

Eyüp’te tarih içinde yok olan Karay kültü-
rü, ne yazık ki İstanbul ‘da da yok olmak üzere-
dir. Kala kala Beyoğlu-Hasköy’de bir ibadetha-
ne (Kenesa-diğer Musevilerden farklı olarak Ka-
raylar, ibadethanelerine sinagog demezler, Kene-
sa derler) ve aynı yere yakın Çıksalın’da cemaate 
mahsus bir mezarlık ile Türk Karaim Vakfı tüzel-
kişiliği kalmıştır. İstanbul Karay cemaatinin sayı-
sı dahi kesin olarak bilinmemektedir. 50-60 kişi 
olarak ifade edilen bu topluluğun % 75’i de yaş-
lılardan oluşmaktadır. Gençler ise cemaat azlığı 
nedeniyle karma evlilikler yaparak veya yurtdışı-
na göç ederek, ”Kocaman Türk ağacının bir dalı” 
nın kırılmasını engelleyememişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldızdan 
birini oluşturan Hazar imparatorluğunun bakıye-
si olan Karay Türkleri halen yoğun olarak Kırım 

(Simferepol-Evpatoriya şehirleri), Ukrayna(Kiev), 
Litvanya(Trakai şehri) ve Polonya (Haliç) böl-
gelerinde yaşamaktadırlar. Kırım’da 800 kişi, 
Litvanya-Polonya bölgesinde 3.000 kişi civarı Ka-
ray Türk’ünün yaşadığı bildirilmektedir.

Hazar-Türk imparatorluğunun bakıyesi Ka-
rayların, nüfus olarak yok olmaya yüz tutması-
nın ana sebepleri; 1 ve 2. dünya savaşları, yaşa-
nan sürgün ve soykırımlar, Nazi ve Bolşevik re-
jimlerin zulümleri, Stalin dönemi böl-yönet po-
litikasının sonucu olan mecburi ikamet ve yurt 
kaybıdır. Öyle ki 2. dünya savaşı ertesinde Karay-
ların ibadethaneleri yok edilmiş, cemaat sürgüne 
tabi tutulmuş, kültürel soykırıma uğramış,yazılı 
kültür ürünleri yok edilmiştir. Karaylar,özellikle 
de Polonya ve Litvanya kolu ise günümüzde ga-
yet aktif faaliyetlerde bulunmakta olup, kültür-
lerini korumaya çalışmaktadır. Karayların, Tür-
kiye kolu ise yok olma sürecine girmiş olup, bir 
avuç Türk araştırmacı, iyiniyetli çabalarla yayın 
ve araştırma yapıp konuyu gündemde tutma-
ya çalışmaktadır. Bu aşamada; Türkiye’de Karay 
dilini kendi imkanları ile Litvanya’ya gidip öğre-
nen hocam Dr. Tülay Çulha’nın konuya katkıları-
nı özelikle belirtmem gerekir.Yine Bilecik ve Sa-
karya Üniversitelerinin katkılarıyla Nisan 2010’da 
Bilecik ilinde düzenlenen ve bir ilk olma niteliği-
ni kazanan “Karay Sempozyumuna” katkılarını 
esirgemeyen başta Prof.İlber Ortaylı vd. hocaları-
mı saygıyla yad etmek isterim. 2010’a geldiğimiz-
de artık Karaim vakfının temsilcileri de bizlerin 
aktif faaliyetlerine katılmaya, cemaatleri ile ilgili 
verileri paylaşmaya başlamışlardır. 

KARAY MEZHEBİNİN DOĞUŞU

Bildirimize konu Karay mez-
hebinin doğuşu hakkında bil-
gi vermekle işe başlamak doğru 
olur kanaatindeyim. 

İ.S. 8. yüzyılda Bağdat’ta 

Türk Karim Cemaatı Kab-
ristanı

Karay Mezar taşları
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Halife Mansur zamanında, Anan ben Da-
vid isimli bir Musevi, Bağdat’ın bağnaz 
Hahamlarına isyan eder. Onların kutsal 
kitap Tevrat’ın içeriğini, amacını, mesajını 
dejenere ettiğini, hahamların öğretilerinin 
kutsal kitaba aykırı olduğunu ve Talmud 
adı verilen yorum kitaplarının bir kena-
ra atılması gerektiği çağrısında bulunur. 
Kendisine epey taraftar bulur.

Anan ben David’e göre; Talmud’un 
açıklayamadığı kısımlar, İncil ve Kur’an-ı 
Kerim yardımıyla izah edilebilirdi. Ona gö-
re, Hz. İsa, salih bir insandı. Musevi dinin-
dendi. Peygamberlik düşüncesine kapıl-
madı. Bozulan Museviliği ıslah etmek isti-
yordu. Hz. Musa’nın şeriatını, hahamların 
yamadığı kavramlardan kurtarmaya çalı-
şıyordu. Hz. Muhammed ise, HAK PEY-
GAMBERDİ.. O da Hz. İsa gibi Tevrat’a 
karşı çıkmamış, ona saldırmayı yada hü-
kümlrini değiştirmeyi düşünmemişti.

Ortodoks Yahudilere şiddetle muha-
lefet eden Anan ben david, halifeye şika-
yet edilmişti. Taraftarları ve Ortodoks Ya-
hudiler arası sosyal ve dini ilişkiler kesil-
mişti. Bazı hahamlar, Karayları ve Anan 
ben David’i aforoz etmişlerdi. Zındıklık ve 

Musa şeriatını bozmakla itham edilip, suçlanmış 
ve hapse atılmıştı.

Ama kader, Anan ben David’in karşısına 
mahpusta en ünlü İslam bilginlerinden birini çı-
karır. Bu kutlu kişi;halife Mansur’un hilafetini 
onaylamadığı için hapse atılan İmam-ı Azam Ebu 
Hanife’dir. İmam-ı Azam ile temas, Karaylık’taki 
İslam’ın ilk izlerini oluşturur (Yahudilik inancın-
dan farklı olarak, Karaylarda görülen, oruç, ab-
dest, kurban, ölüyü kefenle gömme vd. adetler).

Kudüs’e sürgün gönderilen Anan ben David, 
Karayların ilk kenesasını inşa eder ama bir fark-
la… Yahudilikten farklı olarak, Kenesa, yerin altı-
na inşa edilir. Sebebi de Tevrat’ın Mezmurlar ki-
tabının 130.ayetidir.Bu ayette Hz. Davud, rabbine 
seslenir”-yer altının engin derinliklerinden sana 
sesleniyorum ey Tanrım!”. Bu ayet gereği Karay-
lar bütün ibadethanelerini yer altına inşa ederler 
(Hasköy Kenesasında da durum aynıdır).

Karaylar, diğer Yahudilerden misyonerlik ku-
rumu açısından da farklıdır. Anneye kan bağı ile 
bağlı olarak gelişen Ortodoks Musevilikten ayrı-
lırlar. Bu amaçla mezheplerini yaymak amacıyla 

dünyanın dört bir yanına dağılırlar.

Bu misyonerlerin en ünlüsü, Hazar Hanı 
Bulan Han’ı ve maiyetini Musevi dinine geçi-
ren Sakaryalı bir Bizans Musevisi olan “İsak Ben 
Sanghari”’dir. M.S.750 yılları civarı başkent İtil’e 
giden Sanghari, hak din arayışı içinde olan Şama-
nist Bulan Han’ı, Museviliğin Karay mezhebine 
girmeye ikna eder. Bu sırada gösterdiği taktik ze-
ka, bazılarına göre rakiplerini aldatarak hatta öl-
dürtmekle suçlansa bile çarpıcıdır. Bulan Han’ın, 
Sanghari’ye inanması yanında ince bir diploma-
si yürüttüğü de belirtilmektedir. Bulunduğu coğ-
rafyada, hanlığını sıkıştıran Hıristiyan-Bizans ile 
Müslüman –Araplara karşı, üçüncü bir hak dinini 
kabul etmesi, hassas bir denge siyasetini güttüğü 
ve ülkesini istilalara karşı koruduğunu gösterir. 
Han bu hassas siyaseti güderken halkını da inanç 
yönünden serbest bırakmıştır. Musevilik, Hazar 
halkının dini olmamıştır. Yönetici sınıfın dini ol-
muştur. Bu denge siyaseti Hazarlara 4 yüzyıl ka-
zandırmıştır.

Han mezarları, ne yazık ki SSCB ‘nin baraj-
larının suları altında kalmıştır. Ama büyük mis-
yoner Sanghari’nin mezarı, yüzyıllar sonra, ünlü 
Baltatiğmez mezarlığında bulunmuştur. Bu kut-
sal mezarlık ve etrafındaki Çıfıtkale bölgesi, Ka-
rayların Kudüs’ten sonraki ikinci kutsal mekan-
larıdır. Arkeolojik hırsızlık ve Ortodoks Yahudi-
lerin saldırılarına karşı koruma altına alınmıştır 
(Karay mezar taşlarında Siyon yıldızı bulunmaz 
ve İbrani harfleriyle Karay Türkçesi kazınmıştır).

Karaylar, Hazar Hanlığı döneminde, Bizans 
imparatorluğu ile de iyi geçinmişler, Bizans or-
dusunda koruyucu askerlik görevi yapmışlar ve 
İstanbul’a iki sonradan imparatoriçe olacak gelin 
göndermişlerdir (Theodora ve Çiçek Hatun ki bu 
sonuncu prensesin oğlu olan 4. Leon , Bizans tah-
tına geçtiği zaman Hazar Leon olarak anılacaktır).

Hazar hanlığının 11.yy.da yıkılışından son-
ra gerileme yaşayan Karaylık, Kırım hanlığı ve 
Osmanlı imparatorluğu zamanlarında kültürü-
nü ve dinini korur. Kırım hanlığının mali işleri-
ni ve ticaret hayatını Karay’lar yönetir (özellikle 
inci-mücevher ve tütün işinden çok iyi anlamak-
tadırlar).

18.yy.da Kaynarca antlaşması sonrası Kırım 
Bölgesini ele geçiren Ruslar bile, ticaret hayatının 
düzenlenmesindeki başarıları nedeniyle Karayla-
ra dokunmamışlardır. Hatta Çariçe 2. Katerina, 
o zaman ki cemaat başkanı Hacı Ağa Baboviç’e 
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bir isteği olup olmadığını sorduğunda aldığı ce-
vap, Türklük hissiyatı açısından gözyaşartıcı-
dır. Hacı Ağa, cemaatinin Türk topraklarına gö-
çü için yardım edilmesini istemiştir. Bunun üze-
rine Çariçe’nin “-Kurdu ne kadar beslersen bes-
le sonunda ormana kaçar” sözünü sarf etmiştir.

Karay Türklerinin kullandıkları Türkçenin 
lehçesi, Göktürklerin bir kolu olan Kıpçak Türk-
çesidir. İlk yazılı kaynakları 1528-1529 yılları ara-
sında Venedik’te basılan İbrani harfli Karayca 
dua kitaplarıdır. 

Tarihte İstanbul cemaatinin 2 koldan gelişti-
ği belirtilmektedir. Fetih öncesi Bizans’ta yaşayan 
ve dönem itibariyle Rumca konuşan Bizanslı Ka-
raylar ve Rus imparatorluğunun gelişmesi sonu-
cu Osmanlıya göç eden Kırımlı Karaylar…

Bu farklılık, dönemin ünlü seyyahlarının se-
yahatnamelerinde de gözlemlenir. Örneğin 
1685’te İstanbul’a gelen Toledolu Benjamen B.Eli 
Yeruşalmi (ki kendisi de Karay mezhebinden-
dir) geldiğinde “İstanbul” isimli bir Karay Ke-
nesasında ibadet ettiğini,seyahat dönüşü ise yi-
ne İstanbul’da bu sefer “Cosdina (Constantinopo-
lis)” Karay Kenesasında ibadet ettiğini yazmakta-
dır. Yine sayın Haldun Hürel’in “Anlat İstanbul” 
adlı kitabında “Karay” kelimesinin “İkra(oku)” 
kökünden geldiğini, okuyanlar anlamına geldiği-
ni, Bizans’a yerleşen Karayların, Bizans kültürüy-
le kaynaştığını, kendi aralarında Rumca konuş-
tuklarını ifade eder.

Musevi cemaatinin ünlü tarihçisi sayın Naim 
Güleryüz ise Karay kelimesinin kökünün İbrani-
ce “MİKRA (Kutsal yazılar)” dan geldiğini belirt-
mektedir. 

Hasköy Karayları (Bizans kökenli) ve Kırım 
Karayları arasında ibadethane ve dil farklıkla-
rı olduğu gibi sayın Tülay Çulha’nın makalesin-
de belirttiği gibi yemekler, adetler ve törenler yö-
nünden de farklılıklar mevcuttur.Örneğin ölü 
evinde kara helva pişirilmesi ve dağıtılması adeti 
Kırım Karaylarında var iken Hasköy Karayların-
da bulunmamaktadır.

Osmanlı dönemi İstan-
bul’unda ise Karaylar, bugün-
kü Karaköy semtinde (ki bu 
semtin asıl isminin Karay-köy 
olduğu belirtilir) bir kenesa-
ları (Kemankeş Mustafa Paşa 
camii civarında) ve yazıcı so-
kakta bir mezarlıkları mev-
cuttu. Ayrıca Galata köprü-
sünün Eminönü tarafında ise 
Bahçekapı-Arpacılar mevki-
inde bir mahalleleri, 4. Vakıf 
Han karşında ise yine bir ke-
nesaları ve mezarlıkları mev-
cuttu.

1597 yılında gördüğü bir 
rüya üzerine Yeni Cami’yi in-
şa ettirmeye karar veren Vali-
de Safiye Sultan, Karay’ların 
mahallesinde kamulaştırma 
yapar ,cemaatin mağdur olmaması içinde 40 evlik 
bir konut kompleksini Hasköy’de inşa ettirir. Bu 
aileleri kaydı hayat şartıyla vergiden muaf kılar. 
Ayrıca vakıf arazisi olması nedeniyle satın alama-
dığı bu yerlerin yıllık 2660 akçe tutan kirasını da 
Hazine-i Hümayun’dan öder.

Yeni camii inşaatı nedeniyle taşınan cemaat, 
Hasköy’de büyür, 10 adet mezarlıkları (ikisi Eyüp 
ilçemizde), Sütlüce’de hastaneleri, 7 adet kenesa-
ları olur. Ancak 1908 Martında Hasköy’de yaşa-
nan büyük yangında cemaat ağır zararlara uğrar. 
Hasköy’ü terkederek İstanbul içine yayılırlar. Ce-
maatin parçalanma süreci başlar. Bugün geride 
Hasköy kenesası ve Çıksalın mezarlığından baş-
ka hiçbir şey günümüze gelememiştir.

KARAYLARIN DİNİ RİTÜELLERİ

Karay kenesaları,Yahudi sinagoglarından 
pek çok yönden farklıdır. Kenesalar,Mezmur 
emri gereği yer altına inşa edildiği gibi, Ka-
ray dini Bayramları da Yahudilerden farklı-
dır.Karaylar,Tevrat’ta yazılı bayramlardan(Roş 

Karay Cemaatı ibadethanesi 
Hasköy Kenesasında Kaybo-
lan bir kültürün izlerini sak-
layan kitaplar

Karay Cemaatı İbadethane 
(Kenesa) ve Karaim cemaatı 
mensupları 
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Aşana,Yom Kippur,Pesah,Şavuot ve Sukhot) baş-
kasını kabul etmezler.İbadethaneye ayakkabıları-
nı çıkartarak ve başları örtülü olarak girerler.Ka-
dın ve erkekler ayrı yerlerde ibadet ederler.İbadet-
hanede oturma sıraları yoktur.Dua sırasında mut-
laka diz çökülür ve alta seccadeye benzer kilim-
lik konur.Dua edenler başlarına kavuk benzeri bir 
başlık takarlar.Litvanya Karayları ise kırmızı fesin 
üzerine beyaz örtü bağlayarak dua ederler.

İbadet öncesi,eller ve ayaklar yıkanır(abdest?).
İbadetler gün doğumu ve batımı arasında yapılır.
Kurban kesimi için özel yerler oluşturmuşlardır.
her yıl 21 ağustos ta Baran (KOÇ) gününde kur-
ban keserler.Allah rızasını kazanmak için kıbleye 
(Kudüs’e) dönülerek kurban keserler.

Dualarında Allaha yakarırken “shema israel” 
demezler “Shema Karai” derler.

Gelirlerinin 1/10 unu fakirlere verirler(zekat?).
bu amaçla oluşturdukları yardım sandığına her 
gün elde ettikleri gelirin 1/10 unu atarlar.

Karaylarda Hacc farizası da mevcuttur.Eski-
den ilk mabed Kudüs’e gidilirken güvenlik ve İsra-
illi Ortodoks Yahudilerle yaşanana sıkıntılar nede-
niyle Çıfıtkale-Kırım’a gidilir.Tüm dünya Karayla-
rı ayrıca yılda bir Kırım ın Gözleve (Evpatoriya) 
ilinde buluşurlar.Burada bilinçli  bir cemaat,okul 
ve kenesa mevcutur.Karay Akademisi buradadır.

Karaylarda 5 tür oruç mevcuttur.Su içi-
lerek tutulan,gündüz su içilmeyen ve yemek 
yenilmeyen,adak oruçları,10 günler oruçları ve et 
yemedikleri oruçları vardır.

İbadet ve cenaze törenlerinde müzik yoktur.
Türk geleneği olan ağıtlar yakılır.Cenaze evinde 
yas tutulur.7 gün evden çıkılmaz.Ölüler,defin es-
nasında tabuttan çıkartılarak kefenle gömülür ve 
ölünün yüzü açılarak yüzü toprakla doldurulur.

Tüm bu adetler Ortodoks Yahudilerden 
farklıdır,Türk kültürünün ve İslam Kültürünün 
adetlerinin bu cemaat içinde ne kadar fazla yer 
edindiğini gösterir.

İSTANBUL KARAYLARININ SIKINTILARI

Yaşadıkları en önemli sıkıntı, nüfus cüzdan-
larının din hanesine “Karaim” yazdıramamala-
rıdır.Oysa 193-“1940 yıllarda nüfus cüzdanları-
nın din hanesinde Karaim ibaresinin mevcut ol-
duğunu vakıf başkanı sayın Mihail Örme söyle-
mektedir.

İkinci önemli sıkıntı,cemaat içinde Karay-
ca bilen bir ferdin olmamasıdır.Bu husus,ibadet 
ve cenaze törenlerini derinden etkilemektedir.
Gençlerin mezheplerine ilgisizliği,cemaati yok 
olma aşamasına getirmiştir.Belki bu kuşaktan 
sonra,Karaylık İstanbul’da yok olacaktır.

Cemaati bize birinci elden tanıtacak,ifade 
edecek bir bilim ve kültür adamlarının olmayışı 
ayrı bir sıkıntıdır.Cemaatin basın sözcüsü olabi-
lecek tek kişi olan Çağatay Bedii Avramoğlu ne 
yazık ki 30 ‘lu yaşlarında aramızdan ayrılmıştır.

İstanbul cemaati ile ilgili olarak benim eleş-
tirmek istediğim en önemli husus ise; kardeşle-
rimizin öz be öz Türk olmalarına rağmen halen 
azınlık statüsünde olmalarıdır.Bu konuda Va-
kıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak kendile-
rini bu azınlık vakıfları listesinden çıkarmaları 
ve Türk vakfı olarak tescil ettirmeleri gerektiği-
dir.Din farklılığı ayrışma gerekçesi olamaz ka-
naatindeyim.

Cemaatin yok olmaması için yazılı ve sözlü 
kültür unsurlarını gerçek Karay kültürü araştır-
macılarına açmaları gerekmektedir.

Son sözüm ise Kırım Karaylar derneğinin bir 
açıklamasıdır

““Önümüzde olan bütün zorluklara ve prob-
lemlere bakmazdan, biz eminimiz ki eger devlet 
ve diger taraflardan yardım olursa, biz bunları 
çöze biliriz. Kısmet olursa, kocamanTürk ağacı 
üzerinde bizim küçük fidanımız kurumaz.”

A-KİTAPLAR
1- Hazar ve Karay Türkle-

ri - Doç.Dr. Şaban Kuz-
gun-1993

2- Aykırı Serüven - İrfan 
Unutmaz - Nokta Ki-
tap-2005

3- Tarih Boyunca Yahudi-
ler ve Tükler-c.1-Prof.
Hikmet Tanyu-Bilge Ya-
yınevi

4- İstanbul Sinagogları - Na-
im Güleryüz-1992

5- Kırım-kuzey Kafkasya - 
Dr. Yaşar Kalafat - Asam 
yayını-1999

6- Türk Dilinin Yurtları - 
Doç.Dr. Nevzat Özkan 
-Akağaç yayını

7- 13.Kabile - Arthur Koest-
ler - Say yayınevi

8- Şehri İstanbulun Seyir 
Defteri - L.P.Dabağyan - 
Karadağ yayınevi-2006

9- Hazarlar ve Musevilik - 
Golden ve Karam yayı-
nevi-2005

10- Türkiyede Etnik Gruplar 
- P.A.Andrews -Tüm Za-
manlar yayıncılık

11- Yahudi dini, Yahudi Ta-
rihi - İsrael Shahak - An-
ka yayınevi-2002

12- Hazar tarihi-Dunlop
13-Haldun Hürel-Anlat İs-

tanbul
14-İstanbul Karay Cemaati-

dr.Tülay Çulha
15-10.Eyüp Sultan 

S e m p o z y u m u - S e d a t 
Balkan-Eyüpte Ka-
ray Mezarlıkları bildiri-
si-2006

16-Araplar ve Hazarlar-
dr.Ahmet Susa-Selenge 
yy.2009

B-DİĞER YAYINLAR
1- Atlas Dergisi - Ekim 2003 

- sayı 127
2- Tarih ve Düşünce Der-

gisi - Nisan 2005 - sa-
yı 2005/3

3-FocusDergisi
C-İNTERNET
Anahtar Kelime : Karaim
1- Karaimi.org (Polonya Ka-

rayları)
2-karaimica.org
3-sota.net

Karay Cemaatının dünyada 
çeşitli yerlere dağılmış kül-
türel izleri


