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Giriş
Kamu diplomasisi toplumdan toplu-
ma iletişimi ve etkileşimi esas almak-
ta, yumuşak güç unsurları ile uzun 
vadeli ilişkiler inşa etmeyi hedefle-
mektedir. 21. yüzyılın öne çıkan yak-
laşımlarının başında yer alan kamu 
diplomasisi, insanların zihinlerin-
deki imajları güncellemekte, birbir-
lerine olan yakınlıklarını artırmak-
ta, yanlış anlaşılmaları düzeltmek-
te, olumlu algıları çoğaltmaktadır. 
Kamu diplomasisi bunları yaparken 
çok çeşitli araç ve yöntemleri kullan-
makta, değişik aktörlerin katkısını 
almaktadır. Kamu diplomasisi poli-
tikalarını etkili şekilde kullanabilen 
ülkeler; başka ülke ve toplumlarda 
olumlu intiba uyandırmakta, cazibe 
merkezi bir ülke haline gelmenin ka-
pılarını aralamaktadır.

Ülke markası kavramı da yeni yüz-
yılda gündemimize giren ve kamu 
diplomasisi politikalarıyla yakından 
ilişkisi olan bir olgudur. Kamu dip-
lomasisi vizyonuna sahip olan, po-
tansiyelini etkili şekilde kullanabilen 
ülkeler, başka toplumlar tarafından 
takdir edildiğinde, cazip görüldü-
ğünde, beğenildiğinde ortaya bir 
“değer” çıkmaktadır. 
Ülke markası kavramı-
na atıf yapan bu değer, 
ülkelere ekonomik, 
kültürel, sosyal ve si-
yasal yeni imkân ve iş-
birlikleri sağlamakta-
dır. Ülke markası değerini artıran ül-
keler, küreselleşen dünyada rekabet 
gücü kazanmakta, refahını artırmak-
ta, uluslararası arenada iyi ilişkiler 
geliştirme imkânına kavuşmaktadır. 

Makale, kamu diplomasisi ile ülke 
markası değerinin arasındaki ilişkiyi 
incelemekte, ülkelerin marka değer-
lerini yükseltebilmeleri için neler 
yapması gerektiğine odaklanmakta 
ve Türkiye’nin kendi ülke markası 
için nasıl bir yol haritası izlemesi ge-
rektiğini tartışmaktadır.

Yeni Yüzyılda Kamu Diplomasisi 
Olgusu
Kamu diplomasisi, ülkeler ve top-
lumlar açısından 21. yüzyılın en 
stratejik olgularının başında gel-
mektedir. Geçen yüzyılın propagan-
da anlayışı, yeni yüzyılda yerini si-
metrik iletişimi esas alan, ilişki inşa 
etmeyi önceleyen kamu diplomasisi 
yaklaşımına bırakmıştır. Toplumlar 
arasında uzun vadeli ilişkilerin inşa 
edilmesini hedefleyen kamu dip-
lomasisi, bunun için kültür, eğitim, 
bilim, spor, medya gibi yumuşak güç 
araçlarını kullanmaktadır.

Ülkelerin ve toplumların yumuşak 
güç potansiyellerini harekete ge-
çirebilme esasına dayanan kamu 
diplomasisi araçlarını etkili şekilde 
kullanmayı başarabilen ülkeler, ca-
zibe merkezi haline gelmekte, böy-

lece kendi 
politikala-
rını başka 
ü l k e l e r i 
ikna ederek 
kabul etti-
r e b i l m e k -

tedir (Nye, 2005, 2). Hükümetlerin 
ve sivil toplum örgütlerinin kendi 
görüşlerini kamuoyuna ve yabancı 
sivil toplum örgütlerine aktarmaları-
nın en etkili yolu olarak 21. yüzyılda 

Kamu diplomasisi toplumdan 
topluma iletişimi ve etkileşimi 
esas almakta, yumuşak güç 
unsurları ile uzun vadeli ilişkiler 
inşa etmeyi hedeflemektedir. 

KAMU DİPLOMASİSİ PERSPEKTİFİNDEN ÜLKE MARKASI DEĞERİ VE 
YER MARKALAMASININ STRATEJİK ÖNEMİ: 

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN - İstanbul Üniversitesi
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kamu diplomasisi öne çıkmaktadır 
(İnan, 2012, 64). Kamu diplomasi-
si, hükümetlerin yabancı kamularla 
ülkelerinin fikirlerine, ideallerine 
ve ülke çıkarlarına hizmet edecek 
şekilde sempati oluşturma amacıyla 
kurdukları iletişim sürecine vurgu 
yapmaktadır (Signitzer, 2008, 206). 
Ülkeler, kamu diplomasisi aracılığıy-
la yabancı ülke vatandaşları ile kendi 
vatandaşları ve kurumları arasında-
ki diyalogu da yaygınlaştırma imkânı 
bulmaktadır. Yabancı kamuoylarını 
bilgilendirmek ve etkilemek, bu et-
kiyi geliştirmek, yanlış anlamaları 
gidermek, kamu diplomasisinin te-
mel amaçları arasında sayılmaktadır 
(Doğan, 2012, 13).

Kamu diplomasisi çok boyutlu bir 
yapıya sahiptir; toplumlar arasında 
ilişki inşa etme potansiyeline sahip 
olduğu gibi, hükümetlerin iletişim 
politikası olma, kültürel diyaloğun 
kapısını aralama, ülkelerin imajını 
şekillendirme, algıları yönetebilme, 
doğru bilgileri yayma gibi başka 
önemli becerileri de bünyesinde ba-
rındırmaktadır  (Demir, 2012, 12). 

Kamu diplomasisinin Nye’a göre 
(2005) üç farklı boyutu vardır: Gün-
lük iletişim ve bilgilendirme boyutu, 
stratejik planlama ve ülkenin mar-
kalaşması boyutu ve uzun vadeli 
ilişkiler kurma ve geliştirme boyutu. 
“Günlük iletişim ve bilgilendirme” 
boyutunda doğru bilginin sürekli 
kılınması, zamanında aktarılması ve 
sağlıklı bir algı oluşturulması kamu 
diplomasisi yönetiminin öncelikle-
rinin başında gelmektedir. Kamu-
oyunun ilgisinin çekilmesi, bütün-
selliğin ve tutarlılığın sağlanması 
da önem taşımaktadır. İkinci boyut 
olan “stratejik planlama ve ülkenin 
markalaşması” uzun vadeli planlama 
ve stratejiye dayanmaktadır. Kamu 
diplomasisi, ülkelerin “marka” hali-
ne gelmesine de artık çok ciddi kat-
kılar yapmaktadır. Ülke markasını 

güçlendiren, kamuoyundaki algısını 
sağlamlaştıran ülkelerin ikna etme 
kapasitesi daha da artmaktadır. İti-
barlı, güvenilir, saygın ülke haline 
gelmek, verilen mesajların etkisini 
artıran bir unsur olarak değerlen-
dirilmektedir. “Uzun vadeli ilişkiler 
kurma ve geliştirme” ise kamu dip-
lomasisinin üçüncü boyutunu oluş-
turmaktadır. Kamu diplomasisi araç 
ve yöntemlerini kullanarak, hedef 
ülke ve toplumlarla çeşitli alanlarda 
kurulan ilişkiler, verilen mesajların 
kalıcılığını sağlamada önemli bir fak-
tördür. Eğitim, medya, değişim prog-
ramları, staj imkanları vb. araçlar 
kalıcı ve uzun vadeli ilişkiler kura-
bilmek için önemli imkan ve fırsatlar 
sunmaktadır. Bu ilişkiler toplumla-
rın ve ülkelerin birbirini daha yakın-
dan tanımasına yardımcı olmakta, 
tanıma arttıkça, anlama ve ikna olma 
olanakları da çoğalmaktadır (Özkan, 
2015, 7).

“Kamu diplomasisi aracılığıyla ülke-
ler hangi amaçlarına ulaşmaktadır” 
diye bakıldığında öncelikle insan-
ların zihinlerindeki imajların gün-
cellendiği, insanların birbirine olan 
yakınlıklarının arttığı, yanlış anlaşıl-
maların düzeltildiği görülmektedir. 
Böylece olumlu algılar çoğalmakta, 
insanlar arasında bağlantılar kurul-
makta; eğitim, değişim programları, 
bilimsel işbirlikleri, turizm gibi yol-
larla insanların birbirini tanıması 
ve anlamasının yolu açılmaktadır. 
İnsanlar birbirini ne kadar çok tanır 
ve anlarsa, bunun sonucu olarak da 
ekonomik, sosyal ve kültürel işbirlik-
lerinin kapısı aralanmakta, kalpler 
kazanılmakta, kalıcı ve uzun vadeli 
ilişkiler inşa edilmektedir (Leonard 
ve Alakeson, 2000, 10). 

Kamu diplomasisi politikalarını uy-
gulayan aktörlerin başında sivil top-
lum örgütleri gelmektedir. Üniver-
siteler ve okullar, kanaat önderleri, 
medya ve haber ajansları, iç hedef 
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kitle, küresel işletmeler ve özel sek-
tör kuruluşları, baskı grupları ile 
devlet üstü kuruluşlar kamu diplo-
masisinin başlıca aktörleri olarak ka-
bul edilmektedir. (Szondi, 2008, 17; 
Signitzer, 2008, 209; Sancar, 2012, 
91). Bu aktörlerin her birinin farklı 
fonksiyonları bulunmakta, ülkeler 
uyguladıkları kamu diplomasisi po-
litikalarına uygun aktörleri seçerek 
onlar üzerinden mesajlarını iletme 
yoluna gitmektedir. Aktörlerin doğru 
ve yerinde kullanımı, mesajın sağlık-
lı şekilde algılanması ve ikna edeci 
olması açısından önem taşımaktadır. 
Kamu diplomasisi, ülkelerin sahip 
oldukları bilgi birikimini, entelek-
tüel değeri, yumuşak güç unsurları-
nı, kültürel öğeleri başka ülkelere/
toplumlara aktarmada çeşitli araçlar 
kullanmaktadır. Bu araçların en ba-
şında ise kitle iletişim araçları gel-
mektedir (Sancar, 2012, 185). Çünkü 
küresel çağda toplumları en çok etki-
leyen, yönlendiren, kanaat oluşturan 
unsur iletişim araçlarıdır. Kitlesel 
bir gücü sahiptir ve kitleler üzerin-
de oluşturduğu “güven” hissinden 
yoğunlukla yararlanmaktadır. Kit-
leler güvendikleri, saygın ve itibarlı 
buldukları iletişim araçlarından elde 
ettikleri bilgilere inanmakta, kanaat-
lerini bu bilgiler çerçevesinde oluş-
turmaktadır. Dijital medyanın son 
yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesi, 
toplumları etkileme gücünü artırma-
sı, kamu diplomasisi uygulamaların-
da kullanımını da artırmıştır. Burada 
esas olan kitlelere ulaşılabilecek en 
etkili yol, yöntem ve araçların sap-
tanması, bu araçların kendi özellikle-
ri de göz önüne alınarak stratejik şe-
kilde kullanılmasıdır. Medyanın yanı 
sıra kamu diplomasisinde kültür, bi-
lim, sanat, spor, eğitim gibi yumuşak 
güç araçları, mesajların iletilmesi ve 
amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için 
kullanılmaktadır (Özkan, 2015, 11).

Kamu diplomasisi araçları “yumuşak 
güç” kavramıyla ifade edilmektedir. 

“Yumuşak güç” kavramı üzerine yap-
tığı çalışmalar ile öne çıkan Joseph 
S. Nye (2005), yumuşak güç oluş-
turmak için çekici bir kimlik taşıyan 
kültürü, siyasi değerleri ve kurum-
ları, ahlaki temellere ve meşruiyete 
dayalı politikaları gerekli görmekte, 
ancak bu şekilde bir “cazibe merke-
zi” oluşturulacağına işaret etmekte, 
ikna yoluyla da başka ülkelerin, top-
lumların tercihlerinin etkilenebile-
ceğine dikkat çekmektedir.

Kamu diplomasisi, karşılıklı anlayış 
yoluyla ülkelerin imajını ve saygın-
lığını artırmayı amaçlamaktadır (Si-
monin, 2008, 24). Çağımızda ülkeler 
açısından en önemli unsurların ba-
şında güven, saygınlık ve itibar gel-
mektedir. Bu değerlere sahip ülkeler 
kendi politikalarını başka ülke ve 
toplumlara daha rahatlıkla anlatabil-
mekte, kendini dinletebilmekte, ca-
zibe merkezi haline gelebilmektedir. 

İletişimde mesajın kendisi kadar, 
mesajın kaynağı da büyük önem ta-
şımaktadır. Kamu diplomasisinde, 
kaynak ülkelerin kendisidir. Ülkeler 
ne kadar güvenilir, itibarlı ve saygın 
olursa, kamu diplomasisi çerçevesin-
de verdikleri mesajlara da o oranda 
güvenilmekte, inanılır bulunmak-
tadır. Bu nedenle kamu diplomasisi 
stratejisi geliştirilirken yalnızca me-
saja odaklanmak tek başına yeterli 
değildir. Aynı zamanda mesajı hedef 
kitleye aktaran kaynak olarak ülke-
lerin algılarını da düzeltmeleri, inşa 
etmeleri gerekmektedir. Bunun en 
etkili yolu ise yumuşak güç araçları-
nı doğru kullanmaktan geçmektedir. 
Kültürel kapasitesini, bilimsel altya-
pısını, sportif başarılarını, entelek-
tüel değerlerini etkili şekilde öne 
çıkartabilen ülkeler, kısa sürede ca-
zibe merkezi haline gelebilmektedir 
(Özkan, 2015, 12). 

Kamu Diplomasisinin Ülke Marka-
sı Kavramı ile İlişkisi 21. yüzyılda 



15

gündeme gelen ve beraberinde yeni 
bir anlayışı da getiren ülke markası 
kavramı, ülkelerin ekonomik, kül-
türel, siyasi ve sosyal alanlarda di-
ğer ülkelerle rekabet edebilmesine 
imkân sağlamaktadır. Marka değeri 
oluşturan ülkeler “cazibe merkezi” 
haline gelmektedir. Kendi markasını 
inşa edememiş, farklılıklarını ortaya 
koyamamış ülkeler ise küresel reka-
bette geride kalmaktadır. Anholt’un 
da dikkat çektiği gibi dünya bir pa-
zar yeri ve bu pazar yerinde her 
ülke dünyanın ticaretini, politikasını, 
sosyo-kültürel olaylarını paylaşabil-
mek için rekabet etmek zorundadır. 
Böylesine bir 
pazarda mar-
ka olmak ülke-
ler için ayrı bir 
önem ve ayrı-
calık taşımakta-
dır (2008, 31). 
Marka olmayı 
b a ş a ra m aya n 
ülkeler yabancı yatırım ve turist 
çekmekte zorlanmakta, ihracatlarını 
artıramamakta, hayat standartlarını 
yükseltememektedir (Gilboa, 2008, 
67). Ülkeler sahip oldukları marka-
lar ile anılmakta, bu markalar eğer 
geniş kitleler tarafından kullanılıyor 
ve seviliyorsa, bu durumdan ülkele-
rin imajları da olumlu şekilde etki-
lenmektedir. Aynı şekilde ülkelerin 
sahip oldukları değer ve algılar da 
markalara yansımaktadır (Olins, 
2007, 172). Ülke markası ile ilgili 
yapılan çalışmalarla ülkelerin sahip 
oldukları imajlar yeniden şekillendi-
rilmekte; şekillendirilen bu imaj üze-
rinden ülke bir kimlik algısına sahip 
olmakta ve bunu dışarıya yansıtmak-
tadır. Bu süreç uzun dönemli, sabırlı 
ve kararlı bir çalışmayı gerektirmek-
tedir (Melissen, 2007, 21).

İki kutuplu soğuk savaş döneminin 
sona ermesi ve çok kutuplu yeni ulus-
lararası sistemin kurulmaya başlan-
ması, iletişim ve bilişim teknolojile-

rindeki hızlı gelişmeler, belirsizliğin 
artması, rekabetin keskinleşmesi; ül-
keleri yepyeni bir durumla karşı kar-
şıya bırakmıştır. Ülkelerin karşısında 
artık soğuk savaş döneminin görece 
“güvenli” dünyası yoktur; aksine her 
türlü gelişmeye açık, hızlı değişimler 
yaşayan, siyasal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sonuçlar doğuran, öngörül-
mesi pek mümkün olmayan, reka-
betçi bir dünya vardır. Bu dünyada 
var olmak, ayakta kalmak, rekabete 
ortak olmak, güçlü bir ülke olarak 
yola devam etmek, sanıldığı kadar 
kolay değildir. Çok üretmek, çok sat-
mak, çok kazanmak ya da büyük ve 

güçlü bir ülke ol-
mak; yeni çok ku-
tuplu uluslararası 
sistemde gelece-
ğin ve güvenliğin 
garantisi değildir. 
Çünkü koşullar her 
an değişebilmek-
te, eski dünyada 

varlığı pek hissedilmeyen ama yeni 
dünya düzeninde başat bir aktör ha-
line gelen kamuoyunu ikna etmek 
ülkeler açısından stratejik bir önem 
taşımaktadır (Özkan, 2014, 3). Bu 
nedenle ülkelerin “markalaşması” 
konusu; ülkeleri diğerlerinden ayı-
ran, rekabette, iletişim ve teknolojik 
yeniliklerde, değer üretiminde fark-
lılaştıran bir konu olarak gündeme 
gelmektedir. Stratejik iletişimin, al-
gının, imajın, itibarın ve güvenin öne 
çıktığı yeni uluslararası sistemde, 
ülkeler de tıpkı ticari markalar gibi, 
kendilerini kamuoyunun gözünde 
yeniden yapılandırma, inşa etme, ko-
numlandırma zorunluluğu ile karşı 
karşıyadır (Erzen, 2012, 115). Ka-
muoyu algısının oluşumunda doğru 
ve sağlıklı bilgilendirme, etkin ileti-
şim, geri bildirim kanallarının açık 
olması, mesajların etkili tasarımı 
önem taşımakta; güvenilir, güçlü, iti-
barlı ve saygın bir ülke algısı oluştur-
mak için stratejik iletişim yönetimi-
nin rehberliğinde bir markalama yol 

Kamu diplomasisinde, kaynak 
ülkelerin kendisidir. Ülkeler ne 
kadar güvenilir, itibarlı ve say-
gın olursa, kamu diplomasisi 
çerçevesinde verdikleri mesaj-
lara da o oranda güvenilmek-
te, inanılır bulunmaktadır.
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haritasının izlenmesi gerekmektedir 
(Özkan, 2014, 3).

Kamu diplomasisi ile ülke markası 
kavramları birbirini tamamlamak-
tadır. Kamu diplomasisi üst çatı 
kavram olarak genel vizyona işaret 
etmekte, ülke markasının oluşturu-
lacağı zemini hazırlamakta, uygula-
maların başarılı olmasını sağlayacak 
altyapıyı inşa etmektedir. Bu altyapı 
hazırlanmadan ülke markasının inşa 
edilmesi mümkün değildir. Ülkeler 
bu nedenle cazibe merkezi olma he-
deflerini mutlaka kamu diplomasisi 
politikalarıyla uyumlu yürütmeli, ba-
şarılı bir ülke markası inşasının as-
lında etkili bir kamu diplomasisi viz-
yonundan geçtiğini unutmamalıdır. 

Ülke Markasının Değeri ve Yerlerin 
Markalaşmasının Önemi
Ülke markası olgusunun önemini an-
layan ve bu konuda kamu diplomasi-
si vizyonuyla uzun vadeli çalışmalar 
yapan ülkeler, hem ekonomik, siyasal 
ve kültürel alanlarda başarı kazan-
makta hem de kendilerine itibarlı 
ve saygın bir kimlik edinmektedir. 
Bir ülkenin kendisini övmesi, takdir 
etmesi çok anlamlı değildir; asıl olan 
başka toplum ve ülkelerin düşünce-
leri, algıları ve kanaatleridir. Bu algı 
ve kanaatleri oluşturan unsurların 
başında ekonomik gelişmişlik, sosyal 
refah, demokrasi, insan hakları ve öz-
gürlükler gibi 
evrensel değer-
ler gelmektedir. 
Hukuk devleti 
ilkelerini haya-
ta geçiren, de-
mokrasiyi bir 
kültür olarak 
içse l leşt iren , 
geliri adaletli 
şekilde dağıt-
mayı başarabi-
len ülkeler, aynı 
zamanda halkının mutluluğunu da 
sağlayan ülkelerdir. Böyle bir ülke 

“yaşanabilir bir yer” olarak algılan-
makta, eğitimden turizme, yatırım-
dan kültürel ilişkilere kadar pek çok 
alanda insanların ilgisini çekmekte, 
değerli kabul edilmekte ve takdir 
edilmektedir. Marka değerini oluştu-
ran ülkeler, başka toplum ve ülkeler-
le kurduğu ilişkilerde ve çıkarlarını 
korumada önemli avantajlar elde 
etmektedir. 

Ülke markasının değeri ve ülkelere 
sağladığı avantajlarla ilgili Anholt’un 
şu değerlendirmesi önem taşımak-
tadır (2014, 296): “Yerleşim yerleri 
markalarını, pazarlamacılardan veya 
hükümetlerden değil kamuoyundan 
alırlar. Meşgul ve kalabalık bir dün-
yada, çoğumuzun başka yerlerin ger-
çekten neye benzediğini öğrenecek 
vakti yoktur. Modern dünyanın kar-
maşası içinde, bütünüyle farkında 
olmasak da ve her zaman kendimize 
bile itiraf etmesek de, birkaç basit 
klişeyi kuşanmış halde yol alırız. Bu 
yüzden Paris moda demektir, Japon-
ya teknoloji, İsviçre zenginlik ve has-
sasiyet, Rio de Janeiro karnaval ve 
futbol, Toskana iyi yaşam ve Afrika 
ülkelerinin çoğu yoksulluk, yozlaş-
ma, savaş, kıtlık ve hastalık demektir. 
Çoğumuz kendimiz ve ülkelerimiz 
için kaygı duymakla öylesine meş-
gulüz ki, geri kalan 6 milyar insan ve 
neredeyse 200 diğer ülkeye ilişkin 
tam, dengeli ve bilgiye dayalı görüş-

ler oluşturmaya çok faz-
la çaba gösteremiyoruz. 
İster olumlu ister olum-
suz, gerçek veya gerçek 
dışı olsun, bu klişeler 
ve kalıplaşmış yargılar, 
diğer yerleşim yerleri, 
insanları ve ürünlerine 
karşı tavrımızı etkiler. 
Ulusal imaj önemlidir. 
Bu önem, dünya birbiriy-
le daha fazla bağlantılı 
hale geldikçe ve toplu-

mun, iletişimin, ticaretin, eğitimin ve 
politikacıların küreselleşmesi yol al-

Kamu diplomasisi ile ülke 
markası kavramları bir-
birini tamamlamaktadır. 
Kamu diplomasisi üst çatı 
kavram olarak genel viz-
yona işaret etmekte, ülke 
markasının oluşturulacağı 
zemini hazırlamakta, uy-
gulamaların başarılı olma-
sını sağlayacak altyapıyı 
inşa etmektedir. 
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maya devam ettikçe daha da artacak-
tır. İyi bir ün kazanacak kadar şanslı 
veya hünerli olan ülkelerin, şehirle-
rin veya bölgelerin yönetimlerinin 
veya vatandaşlarının küresel sahne-
de yapmak istedikleri her şey onlar 
için daha kolaydır: Onların ülke mar-
kası, bir kartvizit gibi onlardan önce 
gider, kapıları açar, güven oluşturur, 
saygı uyandırır ve kalite, yeterlilik 
ve bütünsellik açısından beklentileri 
yükseltir.

Ülke markası kapsamında yerlerin, 
bölgelerin markalaşması da yer al-
maktadır. Yani bir şehrin marka de-
ğeri kazanması, aynı zamanda şehrin 
bulunduğu ülkenin markasına da 
olumlu yansımaktadır. Zaten ülke-
nin genel marka değerini, o ülkenin 
sahip olduğu imkan ve potansiyelin 
tümü belirlemektedir. Aynı şekilde 
ülkenin herhangi bir yer veya bölge-
siyle ilgili olumsuz algı ve kanaatler 
de ülkenin genel marka değerine 
olumsuz yansıyabilmekte, imajını 
bozabilmektedir. 

Dış dünya ile iletişim kuran ülkeler 
böylece başkalarının zihninde ken-
di imajlarını oluşturmaktadır. Ülke 
ile ilgili başka toplumların zihninde 
oluşan imaj ve algıların beslendiği 
faaliyet alanları şunlardır (Anholt, 
2014, 298):

Turizm
Turizm tanıtımı kadar insanların tu-
rist olarak veya iş gezisi nedeniyle 
ülkeyi ziyaret ederek bizzat görme-
leri önemlidir. Kendi gözüyle ülkeyi 
gören, tanıyan ve gezen insanların 
olumlu izlenimleri son derece değer-
lidir. Turizm büroları, ülkenin tanıtı-
mında ve olumlu algı oluşturulma-
sında stratejik bir öneme sahiptir.

Ürün ve hizmetlerin ihracı
Başka ülkelere ihraç edilen ürün ve 
hizmetler, o ülkenin büyükelçileri 
gibi fonksiyon üstlenebilir. Arzu edi-

len, severek kullanılan ve beğenilen 
ürün ve hizmetler, ülkelerin marka 
değerlerine çok olumlu katkı sağlar-
lar. 

Hükümet politikası
Ulusal ve uluslararası alanda hükü-
metlerin izlediği sağduyulu, barışa 
katkı veren, etik ilkelere ve hukuka 
uygun, meşru politikalar kamuoyları 
tarafından ilgiyle ve takdirle izlenir. 
Medyanın da bu politikalara ilgi duy-
ması, gündemine alması, yansıtması 
marka değerine olumlu katkı yapar.

Yabancı Yatırım
Bir ülkenin yabancı sermayeyi yatı-
rım yapmaya ikna etmesi, yabancı 
yetenekleri ülkesine çekmesi çok 
olumlu bir gelişmedir. Yabancı ser-
mayenin ve çalışanların bir ülkeyi 
tercih etmesi, o ülkedeki ekonomik, 
siyasal ve sosyal göstergelerin iyi ol-
duğu anlamı taşır. Bu olumlu algı, ül-
kenin marka değerinin pozitif olarak 
algılanmasını sağlar. 

Kültür
Kültürel faaliyetler ülkelerin tanın-
ması, sempati ve yakınlık oluşturul-
ması için önemli alanlardır. Kültürel 
değerlerini başka ülkelere ihraç ede-
bilen toplumlar, sağlam bir bağ ku-
rarlar. Kurulan bu bağ aynı zamanda 
ortak anlayışı da geliştirir, marka de-
ğerini de artırır. 

İnsan
Bir ülkenin insan kaynakları, dünya-
ca tanınan sanatçısı, sporcusu, bilim 
adamı, kültür insanı o ülkenin çok 
olumlu algılanmasını sağlar, saygın-
lık ve itibar oluşturur. Bu değerler de 
dolayısıyla marka değerine pozitif 
şekilde yansır. 

Görüldüğü gibi başka ülke ve top-
lumların algılarını besleyen çok çe-
şitli faaliyet alanları bulunmaktadır. 
Önemli olan ülkelerin bu faaliyet 
alanlarındaki potansiyellerini na-
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sıl kullandıkları, bu alanlarda hangi 
faaliyetleri nasıl yürüttükleridir. Bu 
konudaki başarı ya da başarısızlık, 
ülkenin marka değeriyle yakından 
ilişkilidir. Potansiyelin bulunması 
ülkeler açısından tek başına yeterli 
olmamakta, bu potansiyelin keşfi ile 
birlikte etkili şekilde kullanılabilme-
si de önem taşımaktadır. 

Türkiye’nin Ülke Markası Potansi-
yeli ve Geleceğe Yönelik Bazı Öne-
riler
Türkiye marka değeri oluşturabilme 
açısından sahip olduğu tarihi, kültü-
rel değerler ve insan kaynağı ile çok 
önemli bir potansiyel taşımaktadır. 
Ancak bu potansiyelin yeterli ölçü-
de kullanıldığını söylemek, geleceğe 
yönelik uzun vadeli stratejik planla-
maların ve çalışmaların yapıldığını 
söyleyebilmek güçtür. Mevcut tablo; 
Türkiye’nin ülke imajının stratejik ve 
bütüncül bir bakış açısıyla yönetil-
mediği gerçeğine işaret etmektedir 
(Özkan, 2015). 

Ülke ve şehir imajı/markası üzerine 
çalışan Saffron Brand Consultants’ın 
kurucu başkanı Wally Olins, “Türki-
ye Markası” üzerine ‘The Brand Age’ 
dergisine verdiği söyleşide, “Türki-
ye’nin marka değerini artırmak için 
bazı çalışmalar yaptığını ama bu ça-
lışmaları anlamlı bir çerçeveye otur-
tamadığını” söylemektedir. Olins’in 
bu konudaki ilginç saptamaları şu 
şekildedir: “Türkiye’nin politik ve 
ekonomik gelişmesini görüyorsunuz. 
Ancak yaptıklarında bir bütünlük 
yok, ulusal bir markalaşma politikası 
yok. Turizm çok farklı bir konudur, 
politika başka bir konu. Türkiye’nin 
tutarlılığa ve ulusal bir markalaşma 
politikasına ciddi anlamda ihtiyacı 
var. Türkiye, herkesin dini görüşle-
rine veya etnik geçmişine geçmiş-
ten günümüze hoşgörü göstermiş 
Müslüman bir ülke olduğu fikrini 
vurgulamalı. Bir ayağı Avrupa’da, bir 
ayağı Orta Doğu’da olan bir ülkeden 

bahsediyoruz. Türkiye turizmi veya 
ekonomi politikaları aracılığıyla ken-
dini anlatmayı başarabilirse, şu anda 
olduğundan daha anlaşılır ve net bir 
Türkiye algısı ortaya çıkacaktır. Ül-
keniz hızlı bir değişim içinde ve algı-
ları yönlendirme fırsatı var. Türkiye 
gerçeği değişiyor, ancak algılar bu 
hıza ayak uyduramıyor. Türkiye’nin 
yapması gereken anlaşılır bir marka 
politikası oluşturmaktır” (The Brand 
Age, 2015).

Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve 
sosyal alanlarda ortaya koyduğu iler-
leme ve gelişme tek başına yeterli 
olmamakta, bu değişim ve dönüşüm-
lerin en iyi şekilde, belirli bir kon-
sept içerisinde anlatılması da gerek-
mektedir. Çünkü ancak bu anlatım 
sayesinde başka ülke ve toplumların 
zihinlerinde oluşan Türkiye algısını 
etkileme imkânı bulunmaktadır. Bu 
algı eğer olumsuz ise olumluya dön-
dürülebilmekte, olumlu ise daha da 
pekiştirilebilmektedir. 

Wally Olins, Türkiye’nin ülke mar-
kasını inşa ederken öncelikli olarak 
ihtiyaç duyduğu şeyleri ise şöyle sı-
ralamaktadır: “Yer markalamada ön-
celikle hedef kitlenizin bilincinde ol-
malısınız. Başka yerlerde, ülkelerde 
olmayan ve sizi çekici kılan özellikle-
rinizin farkında olmalısınız. Bir yer-
de bahsettiğiniz bir konunun, farklı 
bir yerde yanlış anlaşılmamasını 
sağlamalısınız. Türkiye örneğinde, 
ne yazık ki anlaşılır ve net bir ‘mar-
ka iletişimi’ mevcut değil. Turizm 
alanında ya da kültürel unsurlar 
için uyguladığınız iletişim ile ürün 
ihracatıyla ilgili yapacağınız iletişim 
aynı değildir. Türkiye’nin asıl ihtiya-
cı olan da budur. Bir fikre ve netliğe 
ihtiyacı var. Türkiye kendini çekici 
kılan fikirleri dile getirebilirse, tüm 
dünyanın gözü üzerine çevrilir” (The 
Brand Age, 2015). 

Olins’in altını çizdiği “büyük ve çeki-
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ci bir fikir” ile bu fikri açık, anlaşılır 
ve net bir şekilde kitlelere aktarabil-
me becerisi; Türkiye’nin kendi ülke 
markasını nasıl 
inşa etmesi ge-
rektiği konusun-
da önemli ipuç-
ları vermektedir. 

Açıktır ki, Türkiye’nin marka değeri 
oluşturabilecek önemli bir potan-
siyeli bulunmaktadır; önemli olan 
daha önce de ifade edildiği gibi, bu 
potansiyelin stratejik bir akıl ile de-
ğerlendirilmesi ve katılımcı bir bakış 
acısıyla ele alınmasıdır. 

Türkiye kendi “hikayesi”ni yazma-
lıdır; bu hikayenin içerisinde sahip 
olduğu potansiyelin tüm renkleri, 
söylemleri ve düşünceleri olmalıdır. 
Türkiye oluşturacağı bu esaslı hika-
yenin dünyaya nasıl aktarılacağı/
anlatılacağı konusunda da bir fikir 
birliği oluşturmalıdır. 

Kuşkusuz ülke markası oluşturulur-
ken, ülkenin öne çıkan şehirlerine, 
ilçe ve yerleşim yerlerine öncelik ve-
rilmesi, oluşturulacak ve anlatılacak 
“hikaye”de bu unsurlara kapsam-
lı şekilde yer verilmesi gereklidir. 
Türkiye için öne çıkan şehir; İstan-
bul’dur. İstanbul’un tarihi, kültürü, 
eşsiz doğası, sahip olduğu değerleri 
hem şehrin markalaşması için müt-
hiş bir potansiyel sunmakta, hem de 
Türkiye’nin ülke markasının oluşma-
sına stratejik katkılar sunmaktadır. 
Araştırmalar da bu saptamayı doğ-
rulamaktadır; doktora tezi kapsa-
mında “Kentsel Markalaşmada Rek-
lamın Önemi; İstanbul 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti Projesi” başlıklı te-
zinin verilerini yazdığı bir makalede 
paylaşan Fatma Kamiloğlu, İstanbul-
lulara ilk akıllarına gelen şehrin han-
gisi olduğunun sorulduğunu, %37 ile 
İstanbul’un birinci çıktığını ifade et-
mektedir (http://thebrandage.com/
istanbul-marka-algisi). 

İstanbul halkının, yaşadığı şehirle il-
gili algısı olumludur ve sorulduğun-
da dünya çapında marka şehir de-

nildiğinde ilk aklına gelen 
şehir İstanbul olmaktadır. 

Yine aynı araştırma veri-
lerine göre; ticaret, iş im-
kânları, sanat, kültür, ta-

rih, eğlence, yeme-içme ve alışveriş 
konularında İstanbul ilk akla gelen 
şehir olmakta ve başarılı bir algıya 
sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 
İstanbul’a gelen turistlere “neden 
İstanbul’a geldikleri” de sorulmuş 
ve %88’i tarihi ve kültürel değerleri 
için İstanbul’a geldiklerini ifade et-
mişlerdir (http://thebrandage.com/
istanbul-marka-algisi). 

Türkiye’nin ve şehirlerinin taşıdığı 
marka potansiyeli konusunda elimiz-
de çok az araştırma bulunmaktadır, 
oysa bu konuda önümüzü aydınla-
tacak, yol haritamızı çizmemize yar-
dımcı olacak en önemli unsur kap-
samlı bilimsel araştırmalardır. Var 
olan araştırma sonuçlarından çıkan 
sonuç ise açıktır: Türkiye önemli bir 
marka değeri potansiyeli taşımak-
tadır. Şehirler içerisinde de İstanbul 
öne çıkmakta, özellikle kültür ve ta-
rih üzerine odaklanılması gerektiği 
anlaşılmaktadır. 

İstanbul’un tarih ve kültür birikimi 
açısından öne çıkan yerleşim yerle-
rinden biri Eyüp ilçesidir. Eyüp ya-
pılacak kapsamlı bilimsel araştırma 
ve faaliyetlerle İstanbul için örnek 
bir yer markalaşması prototipi ha-
line getirilebilir. Bunun için bilinen 
klasik faaliyetlerin dışına çıkılması 
şarttır. Öncelikle Eyüp ilçesinin sahip 
olduğu kültürel ve tarihi birikim tüm 
yönleriyle araştırılmalı, potansiyeli 
ortaya konulmalıdır. Daha sonra ye-
rel yönetim birimlerinin öncülüğün-
de Eyüp’ün tarihi ve kültürel potan-
siyelinin dünyaya nasıl aktırılacağı, 
anlatılacağı ve değer oluşturulacağı 

İstanbul’un tarih ve kültür 
birikimi açısından öne çı-
kan yerleşim yerlerinden 

biri Eyüp ilçesidir.
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konusunda çalışmalar yapılmalı, bu 
çalışmalara sivil toplum örgütleri, 
uzmanlar, bilim insanları, kanaat ön-
derleri, medya temsilcileri gibi toplu-
mun değişik kesimlerinin katkı sun-
ması da sağlanmalıdır. Tarih ve kül-
tür konularına odaklanan hikâyeler 
oluşturulmalı, insanların deneyimle-
yeceği şekilde tasarlanmalı, içerikle-
ri ilgi çekici, bilgilendirici, eğlenceli 
olmalıdır. Yapılan faaliyetlerin bir 
felsefesi olmalı, mutlaka duygulara 
seslenmelidir. Yapılan tüm faaliyet-
lere Eyüp halkı, esnafı katkı sunmalı, 
sahiplenmesi sağlanmalı, öncelikli 
olarak onların bu konuya inanmala-
rı temin edilmelidir. Tüm markalaş-
ma ve iletişim faaliyetleri belirli bir 
konsept ve planlama çerçevesinde 
yürütülmeli, uzun vadeli çalışmalar 
olduğu unutulmamalı, başarının sa-
bırlı ve kararlı çalışmalar sonucunda 
elde edileceği bilinmelidir. 

Sonuç ve Değerlendirme
21. yüzyılda ülkeler yumuşak güç 
unsurlarının etkin şekilde kullanıl-
dığı kamu diplomasisi anlayışını be-
nimsemekte, başka toplumlarla uzun 
vadeli işbirliği ve ilişkiler inşa ede-
rek rekabet üstünlüğü elde etmeyi 
amaçlamaktadır. Ülkeleri rekabette 
öne çıkartacak olguların başında ise 
marka değeri gelmektedir. Marka de-
ğerlerini güçlendiren, olumlu algı ve 
imaj oluşturan, cazibe merkezi haline 
gelen ülkeler, ekonomik, siyasal, kül-
türel alanlarda da önemli kazanımlar 
elde etmektedir. Ülkelerin güçlü bir 
marka değerine sahip olması sadece 
teknik bazı yöntemlerin uygulanma-
sıyla başarılabilecek bir konu değil-
dir. Ülkelerin demokrasi, hukuk dev-
leti, insan hakları ve özgürlükler gibi 
evrensel değerlere sahip olması; bu 
değerleri hem kendi ülkesinde içsel-
leştirmesi, hem de başka toplumlara 
yaygınlaştırma arzusunun olması da 
marka değeri açısından büyük önem 
taşımaktadır. Başarılı bir ülke mar-
kası ancak bu evrensel değerler üze-

rine inşa edilebilmekte, bu değerler 
stratejik iletişim yönetimi ile başka 
toplumlara aktarılabilmekte, onların 
etkilenmesi sağlanmaktadır. 

Ülkelerin kendi markalarını inşa et-
melerinde ‘Kamu Diplomasisi Viz-
yonu’ ve ‘Stratejik İletişim Yönetimi’ 
anlayışı onlara yol göstermektedir. 
Kamu diplomasisi vizyonuyla here-
ket eden ülkeler, kamuoylarını ikna 
edebilecek yumuşak güç unsurları-
nın farkına varmakta, sahip oldukla-
rı potansiyeli harekete geçirebilecek 
farkındalık elde etmektedir. Stratejik 
iletişim yönetimi ise ülkelere doğru 
planlama, akıllı taktikler geliştirme, 
etkili mesajlar tasarlama, bunları en 
sağlıklı şekilde hedef kitlelere ulaş-
tırma konularında yol göstermek-
te, rehberlik etmektedir. İletişimini 
stratejik bir bakış açısıyla yönetebi-
len ülkeler; kendilerini başka ülkele-
re/toplumlara daha kolay anlatabil-
mekte, daha doğru tanıtabilmekte, 
kendi istediği şekilde algılamalar 
oluşturabilmektedir. Sağlıklı ve etkili 
bir iletişim köprüsü, tanımayı, anla-
mayı, anlaşmayı, dostluğu ve işbirli-
ğini de beraberinde getirmektedir

Yeni yüzyılda bölgesinde saygın ve 
güvenilir bir ülke olmayı amaçlayan, 
yumuşak gücünü etkili şekilde kulla-
narak başka toplumlarla kalıcı ilişki-
ler geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, 
mutlaka gündeminin en üst sırasına 
“marka değerini” inşa etmeyi almalı-
dır. Değerli ve güçlü bir ülke markası-
nın pek çok kapıyı kolaylıkla açan bir 
anahtar olduğunun farkına varılmalı, 
Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli 
harekete geçirebilecek stratejik bir 
vizyon ortaya konulmalıdır. 

Ülke markası inşası ve ülke imajı-
nın iyileştirilmesi konularında Tür-
kiye öncelikle şimdiye kadar neleri 
yanlış yaptığını, neleri eksik bırak-
tığını, dünya kamuoyunda nasıl al-
gılandığını öğrenmek için kapsamlı 
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bir çalışma başlatmalı; yani bir nevi 
“hasar tespit çalışması” yapmalıdır. 
Bu hasar tespit çalışması yapılırken 
samimi, dürüst davranılmalı, tüm za-
fiyet, eksiklik, yanlışlık ve hatalar or-
taya bütünüyle konulmalıdır. Sadece 
hatalar ve eksiklikler değil, bu konuda 
doğru yapılanlar, başarılı çalışmalar 
da tespit edilmelidir. Bu “hasar tespit 
çalışması” soruna “teşhis konulması” 
açısından önem taşımaktadır. Çok bo-
yutlu ve kapsamlı bir çalışmayla sorun 
saptandıktan sonra, Türkiye’nin ülke 
markasının oluşturulmasının sadece 
“devlet kurumlarının ya da siyasal ik-
tidarın” görevi olmadığı gerçeğinden 
hareketle, bu konuya toplumun bütün 
katmanlarını dahil edecek bir vizyon 
ortaya konulmalıdır. Kuşkusuz Türki-
ye’nin dünya kamuoyunda doğru al-
gılanmasında, etkili ve güçlü bir ülke 
markası inşa etmesinde sanatçıların 
da akademisyenlerin de, sporcuların 
da, sivil toplum örgütlerinin de önemli 
katkıları olacaktır. Türkiye sahip oldu-
ğu insan kaynağı potansiyelini hare-
kete geçirerek, doğru algılanacağı bir 
çerçeve oluşturmalıdır (Özkan, 2015).

Türkiye “ülke markasını” inşa ederken 
bütüncül bir yaklaşımı benimsemeli, 
marka inşasının temeli olan stratejik 
iletişim yönetimini tek elden yönete-
cek bir yapılanma kurmalıdır. Bu ya-
pılanma “İletişim Bakanlığı” şeklinde 
olabilir. İletişim yönetiminin bakanlık 
düzeyinde ele alınması, stratejik ça-
lışmaların daha planlı, düzenli, etkili 
ve kalıcı şekilde yapılmasına yardımcı 
olacaktır. Bugün Türkiye’nin iletişim 
faaliyetleri ile ilgili pek çok kurum 
görevli ve sorumludur. Ama bazen bu 
kurumlar ve yapılar arasında iletişim-
sizlik yaşanmakta, farklı görüş ve ba-
kış açıları ortaya çıkabilmektedir. Bu 
karmaşanın, belirsizliğin ve farklı söy-
lemlerin önüne geçmek için üst çatı 
olarak “İletişim Bakanlığı” kurulabilir 
ve tüm iletişim faaliyetleri bakanlığın 
diğer paydaşlarla birlikte (sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler, 

medya, uzmanlar, kanaat önderleri 
vb.) belirleyeceği stratejik plan çerçe-
vesinde gerçekleştirilebilir. 

Türkiye marka iletişimini kendi oluş-
turacağı kapsamlı bir hikâye üzerine 
oturtmalıdır. Büyük ve çekici/cazip 
fikir, bu hikâyenin içerisinde olacak-
tır. Türkiye’nin hikâyesi; Türkiye’nin 
tarihinden, medeniyet değerlerinden, 
kültüründen, edebiyatından, şiirinden, 
inancından, hoşgörüsünden, insanlığa 
kattığı evrensel değerlerinden beslen-
meli, bu değerler büyük ve cazip fikri 
oluşturmalıdır. 

İstanbul sahip olduğu imkân ve po-
tansiyel açısından büyük ve cazip fikri 
oluşturabilecek bir nitelik taşımakta-
dır. Araştırma sonuçları İstanbul’un 
bir dünya şehri olduğunu, hem İstan-
bul’da yaşayanların hem de ülke dışın-
dan İstanbul’a gelenlerin bu şehre hay-
ranlık duyduklarını ortaya koymakta-
dır. Yurt dışından İstanbul’a gelenlerin 
çok büyük çoğunluğunun tarih ve kül-
tür potansiyeli için geldiği yine araş-
tırma sonuçlarından anlaşılmaktadır. 
Yapılması gereken İstanbul’un tarihi 
ve kültürel imkanlarının ilgi çekici, 
bilgilendirici, eğlenceli, duygulara ses-
lenen bir konsept içerisinde yeniden 
tasarlanması ve markalaştırılması için 
kapsamlı bir faaliyetin hemen başlatıl-
masıdır. İstanbul içerisinde bu nitelik-
lere sahip yerlerden birini Eyüp ilçesi 
oluşturmaktadır. Eyüp örnek yerleşim 
yeri olarak seçilerek, sahip olduğu 
marka değeri potansiyeli katılımcı bir 
anlayışla harekete geçirilebilir.

Türkiye kendi marka hikâyesini yazar-
ken sahip olduğu zenginliklerden ya-
rarlanmalı; farklı görüşler, etnik kim-
likler, farklı inanç ve kültürler bu hikâ-
yenin içerisinde özgürce kendilerini 
ifade edebilme imkânı bulabilmelidir. 
Evrensel değerleri gözeten bu hikâye-
nin içerisinde barış, adalet, özgürlük, 
kardeşlik, sevgi, hoşgörü ve merhamet 
yer almalıdır. 

ABDULLAH ÖZKAN / TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
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Eyüp Sultan tarih boyunca; camileri, 
medreseleri, tekke, türbe ve hazire-
leri; sokak dokusu, sosyal yaşantısı, 
sanatsal yönü ile önemli bir kültürel 
odak ve manevi merkez olmuştur. 

İstanbul’un fethinden sonra Müslü-
manların yerleştiği ilk yerleşke olan 
Eyüp Sultan, cülus merasimi ile fetih 
ve devlet geleneklerinin yaşandığı ve 
bu tarihsel niteliği ile İslam medeni-
yet unsurlarının temsillerinin oluş-
tuğu bir mekân haline dönüşmüş-
tür.                                                                                                                                                                                        

Camiler, tekkeler, medreseler, çeşme-
ler, mezarlıklar, bu yapıların sanatsal 
nitelikleri, simge ve izleri, kullanım 
fonksiyonları tamamen bu medeni-
yet izdüşümlerinin göstergesidir. Mi-
mari unsurlara yansıyan bu sanatsal 
izler mekânda var olan sanatsal faa-
liyetlerden ilham alır. Eyüp Sultan da 
tarihinde önemli musiki, hat, tezhip, 
çini, resim, ahşap ustalarına ev sa-
hipliği yapmıştır. Eyüp Sultan’ın hem 
İslam medeniyet ahlakı ve mimari 
yansımalarını içinde barındırması, 
hem de Eyyub El Ensari ile birlikte 
yedi sahabenin burada metfun ol-

ması bölgenin sadece bu coğrafyada 
yaşayanlara değil tüm İslam coğraf-
yasının ziyaretgâh merkezi olmasına 
sebep olmuştur. 

Değişen yaşam şartları, sanayileşme 
ve nüfus yoğunluğunun artışı ile ge-
lişen ulaşım sistemi Eyüp Sultan’ın 
kimlik ve dokusuna uygun olmayan 
müdahalelerin gerekçesi olmuş-
tur. Tarihi merkezin koruma odaklı 
mekânsal, sosyal, kültürel gelişimi-
ni öngören master plan yaklaşımı-
nın olmaması; Eyüp Sultan Camii, 
türbe ve yakın çevresini buluşturan 
meydanın kentsel tasarım kullanım 
sorunları; kültürel mirasın yorumla-
narak bilinir kılınmasına yönelik ro-
talama eksikliği; algılama ve iletişim 
problemleri, mezarlıkların ve hazire-
lerin korunma ve bilinirlik eksikliği, 
Haliç kıyısı ile buluşamayan tarihi 
doku ve mekânsal kimlik problem-
leri… 

Tüm bu eksiklikler değişen yaşam 
şartlarının mekâna yansımaları ile 
ortaya çıkan ve bugün Eyüp Sultan 
Tarihi Merkez Alan Yönetimi’nin iki 
senedir süregelen planlama ve yö-
netim çalışmasının oluşturulmasına 
etken olan mekâna dair sorunlardır. 

Bir yaşam alanının, bir şehrin kim-
lik problemi; orada yaşayan halkın 
yaşam şeklini etkiliyorken bu yaşa-
yış biçiminin oluşturduğu davranış 
usulleri mekânda var olacak yeni ih-
tiyaçların da vesilesi haline dönüşür. 
Bu ihtiyaçlar yanlış yaşam şartların-
dan mevcudiyet bulan bir ihtiyaç ise 
bu yerleşkenin yani şehrin ahlakı bu 
doğrultuda değişime uğrar. 

EYÜP’TE TARİHİ MERKEZ ALAN YÖNETİMİ SÜREÇ HİKÂYESİ: 
GÜZELLEŞTİRME VE KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMASI
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Ahmet Turan KOÇER - Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı

Ziyaretgah
Eyüp Sultan Türbesı ve 

diğer türbeler, sahabeler, 
camıler, tekkeler, 

mezarlıklar
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Bilge Mimar Turgut Cansever “Ahire-
tin Sorumluluğunu Taşımak ve Dün-
yayı Güzelleştirmek” adlı makalesin-
de bu konuyu şu şekilde dile getirir;

“Şehir, insanları terbiye edecek esas-
lara göre kurulmuş olması halinde 
insanları terbiye eder. Şehir insanları 
terbiye ettiği gibi, kötü şehir de insa-
nı ahlaksızlaştırır.” (Cansever, 2002) 
Şehirleri güzelleştirmek, onlara ait 
oldukları asıl kimliği kazandırmak 
bireysel mesuliyetle birlikte toplum-
sal mesuliyet arz etmektedir. 

Bu sorumluluk hissiyatı ile Eyüp’te, 
huzurlu bir ibadet ve ziyareti sağla-
mak, burada yaşayan halkın yaşam 
kalitesini yükseltmek, ziyaret ve iba-
det için gelenleri mutlu anılarla yolcu 
edebilmek adına ESTAM projesinin 
1. aşaması olan planlama safhasına 
24 Haziran 2014 tarihinde başlanıl-
mıştır. 11 Temmuz ve 7 Ağustos’ta 
2 ve 3’üncüsü gerçekleşen arama 
toplantılarına müteakiben 3 Ara-
lık’ta başlayıp 25 Şubat 2015 tarihi-
ne kadar devam eden toplam 5 adet 
paydaş toplantısı ve Mart 2015 tari-
hinde başlayıp hala 
devam eden yak-
laşık 20’ye varan 
İBB koordinasyon 
toplantıları tertip 
edilmiştir. Bu süreç 
içerisinde kadınlar, 
merkezde yaşayanlar ve gençlerle 3 
ayrı odak grup toplantıları düzenle-
nip mekânı kullananların mekândan 
beklentileri ve yaşadıkları sorunlar 
kayda düşürülüp, tespitler ve yakla-
şımlar geliştirme fırsatı ile katılımcı 
planlama yaklaşımı çalışmalara yan-
sımıştır. 

Bölge ile alakalı 2 zamanlı 3 ayrı 
ziyaretçi, esnaf ve mukim anketle-
ri yapılmış ve anketler neticesinde 
ziyaretçinin alanda ortalama 2 saat 
13 dakika geçirdiği; bölgeyi huzur, 
maneviyat, tefekkür ve ibadet mak-

satlı ziyaret ettiği; hafta içi ziyaret-
çilerinin daha çok kadın ve arkadaş 
grupları; cuma günleri daha çok gelir 
düzeyi düşük, namaz amaçlı, yaş or-
talaması 40 olan erkek ziyaretçilerin 
geldiği; hafta sonu ise özel otomo-

bil ile gelir düzeyi yüksek, ailesi ile 
Eyüp’e gelip daha çok mezarlıklar ve 
Piyerloti’yi tercih eden ziyaretçilerin 
geldiği tespit edilmiştir. 

Ramazanda ise ziyaretçilerin Eyüp 
Sultan’da ortalama harcadıkları süre 
iki katına çıkmış ve 4 saat 17 dakika 
olarak tespit edilmiştir. Yapılan an-

ketler neticesinde 
Eyüp Sultan’ın en 
büyük sorununun 
%15 ile otopark 
problemi olduğu, 
ziyaretçinin en çok 
hediyelik eşya satış-

larının, çiçeklendirme ve güzelleştirme 
çalışmalarının artırılması ile kaldırım 
ve yaya yollarının yetersizliği sorunu-
nun çözülmesini talep ettikleri gözlem-
lenmiştir.

Cuma Ziyaretçileri
• Erkek ağırlıklı 
• Yalnız 
• Namaz 
• Orta yaş ve üstü (ortalama 40) 
• Türkiye kent geneli (% 30.4) 
• Görece daha fazla de (% 24) 
• Türkiye kent geneli (% 30)

Yaşam ve  
yerleşim kültürü 
Çeşme, konut, iskeleler, 
mesire alanları, 
zanaatkarlık, kahveler, su  
ve şifa kültürü, oyuncakçılık, 
çömlekçilik, yeme-ıçme, 
çiçekçilik, ramazan 
etkinlikleri 

Şehirleri güzelleştirmek, onlara 
ait oldukları asıl kimliği ka-
zandırmak bireysel mesuliyetle 
birlikte toplumsal mesuliyet arz 
etmektedir. 
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Cumartesi Ziyaretçileri
• Erkek ağırlıklı 
• Yaş ortalaması (34.7) 
• Türkiye kent geneli (30.4) 
• Görece daha fazla orta sınıf (% 71) 
• Türkiye kent geneli (% 55) 
• Şehir dışından gelenler 
• Turistik 

Pazar Ziyaretçileri
• Aile ile 
• Özel otomobil 
• Mezarlık ve Pierre Loti 
• Turistik 
• Görece daha fazla AB (% 26) 
• Türkiye kent geneli (% 15) 

Haftaiçi Ziyaretçileri
• Kadınlar 
• Arkadaş grupları

Ziyaretçilerin Eyüp Sultan’da yaptık-
ları harcama tutarı Ağustos ayında 
ortalama 24 TL iken Ramazan ayın-
da bu rakam 46 TL’ye çıkmaktadır. 
Bölgenin daha iyi anlaşılabilmesi 
için neler yapılması gerekir sorusu-
na verilen yanıt ise gezi haritaları ve 
tanıtıcı broşürlerin oluşturulması 
yanıtı olmuştur. 

2016/ Ziyaretçi Anketi / (440 Kişi 
Üzerinden)
Bugün tarihten referans alınarak 
Eyüp Sultan’ın sahip olduğu özgün 
kimliğin mekânsal olarak ifade edile-

bilmesi ve içinde bulunduğu kentsel 
sit alanına uygun tasarı yaklaşımları 
ile aidiyet hissinin artırılması hedef-
lenip ziyaretçilerin ve kullanıcıların 
da talepleri değerlendirilmiş, bu 
yönde güzelleştirme ve sağlıklaştır-
ma çalışmaları geliştirilmiştir. Bu 
çalışmalarda kadim değerlere sadık 
kalmak, bölgeyi yaşamdan arındı-
rıp, insansızlaştırıp kült bir turistik 
müze haline dönüştürmemek, koru-
mayı esas almak, kaotik görünümü 
ve kirliliği önlemek, yaya erişimini 
teşvik edip servis ve hizmetlerde 
memnuniyet elde edebilmek temel 
ilkelerimizden olmuştur. Bu ilkeler 
yapılan arama toplantıları ve akade-
misyen hocalar ile istişareler netice-
sinde belirlenmiştir.

Planlama safhası süresince; İTÜ, 
YTÜ, FSMVÜ, Mimar Sinan Üniversi-
tesi gibi planlama ve tasarım alan-
larında seçkin üniversitelerde görev 
yapan akademisyenlere danışılmış, 
Bilgi Üniversitesi & Eyüp Belediyesi 
iş birliği ile Kültürel Alan Yönetimi 
kapsamında Süreç Hikâyesi, Durum 
Tespiti, Vizyon ve Stratejiler ve Yö-
netim Plan Raporu elde edilmiştir.

Alana dair yapılan tüm bu çalışma-
lar neticesinde Eyüp Sultan Tarihi 
Merkezde bir kurumsal kimliğin be-
lirlenmesi ve Kentsel Tasarım Fikir 
Projesi’nin düzenlenmesi hedefler 
arasında belirlenmiş ve bu yönde iki 
ayrı yarışma tertip edilmiştir. Yarış-
malara 10 ayrı firma katılmış olup 
her iki kategoride de iki ayrı öncül 
çalışma seçilmiştir.

Kurumsal kimlik çalışması ile eri-
şilmek istenen temel hedef: Alanı 
birbirinden bağımsız, bir düzen ve 
harmoni temsil etmeyen kent mo-
bilyaları, tabelalar ve bilgilendirme 
materyallerinden temizleyip; tüm 
bunlar yerine harmoni ifade eden, 
tarihi yapıları mimari olarak ezme-
yip insan ölçeğini aşmayan ve dün-

Eğitim ve
Öğrenim Sembolü

Medrese,
Okul Kütüphane, 

Mevlevihane, Sıbyan 
Mektepleri 
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ya standartlarının altında kalmayan 
tasarım ve teknolojiler geliştirerek 
Eyüp Sultan Tarihi Merkezde kul-
lanılacak tüm malzemelerin tarihi 
meydan niteliğine uygun ve sadece 
Eyüp Sultan’a özel tasarım ve mater-
yaller olmasının sağlanmasıdır.

Kentsel tasarım fikir yarışması ile 
de elde edilmek istenen temel gaye: 
Eyüp Sultan Meydan ve çevresinde 
vuku bulan çeşitli sorunlara yönelik 
-meydanın cuma namazı vakitlerinde 
ve Ramazan ayında yetersiz kalması, 
zemin problemleri, peyzaj problem-
leri, hanımlara yönelik tuvalet ve 
abdesthane yetersizliği, meydan ve 
çevresinin ziyaretçiyi yönlendirici 
kentsel unsurlardan yoksun olması, 
Arasta Meydanı girişinin kimliksiz 
ve Eyüp Sultan Camii yönünde yön-
lendirici aks niteliği oluşturamama-
sı, meydanın ziyaretçi ve kalabalık 
yönetimine dair tasarım ve yönetim 
ihtiyaçlarına cevap verememesi- çö-
züm önerileri geliştirmektir.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetim 
ve Planlama sınırı Haliç Köprüsü’n-
den Piyerlotiye kadar 90 hektarlık 
bir alanı kapsamaktadır. Bu alan Ha-
liç kültür ve eğitim aksı ile bütüncül 
değerlendirilmekte ve 7 ayrı bölge 
tariflemektedir. Bu bölgeler: 1. Mer-
kez Bölgesi, 2. İkincil Merkez Bölgesi, 
3. Rekreasyon Bölgesi, 4. Amcazade 
Park ve Bakı Bölgesi, 5. Kültür Adası, 
6. Otopark Bölgesi, 7. Mezarlık Böl-
geleridir.

Bu 7 ayrı bölgede yaklaşık 70 adet 
proje yürütülmekte olup projeler 
İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlı-
ğı ve Eyüp Belediyesi ESTAM Birimi 
koordinasyonunda yürütülmektedir.

Planlama ve tasarım safhası tamamla-
nan projenin 2017 Ocak ayı itibari ile 
2. aşaması olan uygulama safhasına 
geçilecektir. Uygulama safhasında ta-
sarım ve planları tamamlanan proje-

lerin uygulanması hedeflenmektedir.

Hülasa, Eyüp Sultan Meydan ve çev-
resini ifade eden 90 hektarlık alanın 
tasarım, yönetim ve planlanmasına 
yönelik her türlü müdahaleyi yöne-
ten ve takip eden ESTAM (Eyüp Sul-
tan Tarihi Merkez Yönetimi) birimi 
kurulmuştur. Bu birim; Tasarım ve 
Planlama Grubu, Uygulama ve Hiz-
metler Grubu, Tanıtım Grubu ve bu 
grupları yöneten bir koordinatör ya-
pılanmasını tariflemektedir. 

Tarihi bir şehrin yönetimi, tasar-
lanması, planlanması ve bir şehre 
iz katmanın oluşturduğu mesuliyet; 
Eyüp Sultan gibi köklü bir tarihe sa-
hip şehirlerde ağır bir yük hissi oluş-
turmaktadır. Bu gibi tarihi alanlarda 
yapılan çalışmalar, alanı yalnızca ge-
lişen planlama yaklaşımları ile ya da 
yapısal ve sosyo-ekonomik normlar 
çerçevesinde tasarlamakla yeterli ol-
mayıp, alanın geçmişine ve aslına uy-
gunluğu ifa ederek ve bu müdahale 
ile ortaya çıkabilecek tüm ihtimalleri 
hem fiziksel hem de sosyal boyutta 
hesaba katarak çalışmayı gerektirir. 

İşte iki buçuk senedir süregelen Eyüp 
Sultan Tarihi Alan Merkezi Yöne-
tim ve Planlama Çalışması’nın temel 
amaçlarından biri bu hassasiyeti gö-
zeterek güzelleştirmek, iyileştirmek 
ve kimlik kazandırmak olmuştur.

Sanat Ve Kültür Hayatı 

Müzik, Edebiyat, Hat, 
Tezhip, Çinicilik, Ressamlar, 
Mimarlık 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 
“le tüftehanne’l-Kostantiniyye ve le 
ni’me’l-emîru emîruhâ zâlike’l-cey-
şü’l-ceyş” (Kostantiniyye elbet bir 
gün fethedilecektir, onu fetheden 
kumandan ne güzel kumandan, onun 
askerleri ne güzel askerler!) hadîsi ile 
müjdelenen askerlerden biri olmak 
üzere, seksen yaşlarında, Yezîd’in 
kumandasındaki Emevî (Muâviye) 
ordusuyla 669 yılında İstanbul mu-
hasarasına katılan Mihmandâr-ı 
Resulullah Hz. Hâlid Ebû Eyyub el-
Ensârî, muhasaranın uzaması, kışın 
âniden gelmesi üzerine hastalanır ve 
vefat eder, cenazesi surların yakınına 
defnedilir. Aradan asırlar geçtikten 
sonra bu defa İstanbul’un Osman-
lı orduları tarafından muhasarası 
sırasında Fatih Sultan Mehmed’in 
hocası Akşemseddin Hazretleri tara-
fından, uzun süredir kaybolan kabri-
nin keşfedilmesi, daha sonra padişah 
tarafından üzerine bir türbe, yanına 
da bir cami inşa edilmesiyle birlikte 
Eyüp Sultan adını alan semt, zaman-
la kutsal bir hüviyet kazanır.
Fetih’ten itibaren, orada yatan zata 
hürmeten, adı geçen semt İstanbul 
halkınca, hatta bütün Türkler tara-
fından kutsal kabul edilir. Bu yüzden 
Ayvansaray’a kadar olan mıntıka 
içinde meyhanelerle kumar oynatan 
kahveler ve ortaoyunu mahalleri 
açılması yasaktır. Ramazan ayların-
da, İstanbul halkının yegâne eğlen-
cesi olan Karagöz oyunlarıyla med-
dah gösterileri yapılması da burada 
mümkün değildir. Eyüp Sultan Tür-
besi’ni ziyaret etmeyecek olsa bile, 
orada metfun zata hürmeten, kimse 
bu semte abdestsiz ayak basmaz. Bu 
muhit, halk için yarı Mekke kabul 
edilir, türbenin içindeki kuyuya da 
zemzem kuyusu denirdi.

Fatih’ten sonra tahta geçen Osmanlı 
padişahlarının kılıç kuşanma, tahta 
cülûs ve biat merasimlerinin burada 
yapılması; cuma günleriyle kandil ge-
celeri ve Ramazan aylarında, ayrıca 
sünnet, evlenme ve hacca gitmeden 
önce ziyaret edilen bir mevki olması 
dolayısıyla zamanla giderek önemi 
artar. Peygamberimizin sahabelerin-
den birine, Hz. Hâlid Ebû Eyyub el-
Ensârî’ye âhiret komşusu olmak için 
onun yakınlarına gömülmek isteyen 
kadın-erkek hânedan mensuplarıyla 
devlet adamları, hattat, şair, musiki-
şinas ve edebiyatçıların kabirleriyle 
Eyüp Sultan Mezarlığı zamanla, ya-
bancı yazarların tabiriyle, bir “İslâm 
nekropolü” hâlini alır. Ayrıca zaman 
içinde inşa edilen çeşitli imaret, se-
bil, dergâh, kütüphane ve türbelerle 
Eyüp giderek ayrıcalıklı bir yerleşim 
mevkisi olur. Suriçi İstanbul’u dı-
şında Üsküdar ve Galata ile birlikte 
“bilâd-ı selâse” denilen üç yerleşim 
mevkisinden birini meydana geti-
ren Eyüp, zamanla kazandığı ruhanî 
atmosferi günümüze kadar korur. 
Eyüp’ün özellikle Haliç’e bakan tepe-
lerinden şehrin kuşbakışı manzarası 
da buraya bambaşka bir güzellik ka-
tar. Fransız gravür ressamı A. İ. Mel-
ling’in (1763-1831) “cennetten bir 
köşe” dediği ve birçok resmini çiz-
diği Eyüp Sultan’ı yerli-yabancı daha 
birçok sanatçı ve yazar eserlerine 
konu edinir.
Bu ve buna benzer daha birçok özel-
liğiyle Eyüp, fetihten itibaren devrin 
önde gelen şair ve edebiyatçılarının 
da anlata anlata bitiremedikleri bir 
ziyaret mahalli hüviyeti kazanır.  XV. 
yüzyılda Tâcizâde Cafer Çelebi’den 
başlayarak Âdile Sultan, Fasih Dede, 
Beliğ, Nedim, Leylâ Hanım, Keçe-
cizâde İzzet Molla, Âşık Ömer; daha 

EDEBİYATÇILARIN GÖZÜYLE

EYÜP SULTAN
Abdullah UÇMAN

1 Dünden Bugüne Eyüp 
Şiirleri (haz. Cemil Çiftçi), 

İstanbul 2010.
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yakın zamanlarda Eşref, 
Mehmed Âkif, Necip Fazıl, 
Bedri Rahmi, Attila İlhan 
ve Hüsrev Hâtemi’ye ka-
dar daha birçok şairin şi-
irlerine konu olur. 

Ben burada çok eskilere gitmeden, 
Yahya Kemal’den başlayarak XIX. 
yüzyılın sonu ile XX. yüzyılda yaşa-
mış Halid Ziya Uşaklıgil, Halide Edip 
Adıvar, Ahmet Rasim, Nahit Sırrı 
Örik, Ruşen Eşref Ünaydın, Refik Ha-
lid Karay, Sermet Muhtar Alus, Meh-
med Âkif Ersoy, Halit Fahri Ozansoy, 
Necip Fazıl Kısakürek, Sâmiha Ay-
verdi, Orhan Okay ve İlber Ortaylı 
gibi bazı yazarların gözüyle Eyüp’ü 
tanıtmaya çalışacağım.
-Yahya Kemal (1884-1958), ölümün-
den sonra, Aziz İstanbul adı altında 
toplanan İstanbul’la ilgili makaleleri 
arasında yer alan “Bir Rüyada Gör-
düğümüz Eyüp” adlı yazısına “Türk-
lerin ölüm şehri Eyüp, Avrupa topra-
ğının bittiği sahilde İslâm cennetinin 
bir bahçesi gibi yeşil duruyor. Bu 
ölüm şehrine bir defa girenler, ken-
dilerini bir servi ve çini rüyası içinde 
kaybolmuş gibi hissettikleri zaman 
biliyorlar mı ki hakikaten bir rüyada 
bulunuyorlar.” cümleleriyle başlar. 
Yahya Kemal burada, Hz. Hâlid Ebâ 
Eyyub el-Ensârî’nin Hicret sırasında 
Peygamberimizi evinde misafir edi-
şinden başlayarak İstanbul surları 
önünde şehit düşmesine kadar ge-
çen hayat hikâyesini, arkasından Fa-
tih’in hocası Akşemseddin Hazretleri 
tarafından kabrinin keşfini ve semtin 
uhrevî bir “ölüm şehri” olarak asırlar 
içinde nasıl teşekkül ettiğini anlat-
tıktan sonra şunları söyler: 
“Bütün o kabirlerin aralarından geç-
tiğim bir gün sahabî Hâlid’in yanında 
Fetih askerlerinden birinin burma 
kavuklu taşına vecidle uzun uzun 
baktım; tiryaki bir ocak ihtiyarının 
vücudunu haber veren o metin taş, 
ölümün ortasında kavuğu yıkmış, 
hâlâ Fetih rüyasını görüyor gibi dal-

gın duruyordu. Zaten Eyüp, o rüya-
nın toprakta mücessem bir devamı 
değil mi?” 
-Türk edebiyatı tarihinde Servet-i 
Fünun döneminin tanınmış ismi, 
Aşk-ı Memnû ve Mâi ve Siyah roman-
larının yazarı Halid Ziya Uşaklıgil 
(1866-1945), Kırk Yıl adlı hâtırâtın-
da, dünyaya gözlerini açtığı bu semti 
bize şu satırlarla anlatır:
 “Ben Eyüp’te Balcılar Yokuşu’nda 
doğmuşum. İzmir’den gelince baba-
mı Eyüp’e sürükleyen sebebi onun 
iç temayüllerinde aramak gerekir. O, 
daha sonraları meydana çıktı, bir iş 
adamı olmaktan çok bir fikir ve duy-
gu adamı idi. (…) Babamın Eyüp’te 
eski bir ahbabı vardı ki Mehmet Bey 
adında, ağır başlı, soylu, kibar, her 
suretle muhterem bir zat idi. İşte 
Eyüp’te oturmaya sebep olan bu ola-
cak. Ben doğunca babamın pek derin 
duygularla sevdiği bu ahbabının ku-
cağına verilmişim; kulağıma o ezan 
okumuş ve parmağını dudaklarıma 
bastırarak bana “Mehmed Halid Zi-
yaeddin” adını vermiş.
Sonraları bu zatı gördüm; o, gerçek-
ten duygularının yükseklik ve halis-
liği ilâhî bir nur ile parıldar gibi ışıklı 
görünen yüzünden taşan, daha ilk 
bakışta insana derin bir saygı duy-
gusu veren yüksek boylu, geniş alınlı 
bir zat idi. Adımı ondan almış olma-
ya, ilk defa ondan kulaklarıma mâ-
nevî bir sesin gelmesine her zaman 
mesut bir uğur olarak baktım.” 

-Müslümanlarda olduğu gibi öldük-
ten sonra mezarının başına sarıklı 
bir taşın dikilemeyeceğine hayıf-
lanan Henri de Régnier’nin (1864-
1936), “İstanbul, müminlerinin o 
kadar sevdiği Eyüp servilerinin al-

2   Azîz İstanbul, İstanbul 
1969, s. 127-132.

3   Kırk Yıl, İstanbul 1969, s. 
10-11.

Fransız gravür ressamı A. İ. Melling’in 
(1763-1831) “cennetten bir köşe” dediği ve 

birçok resmini çizdiği Eyüp Sultan’ı yer-
li-yabancı daha birçok sanatçı ve yazar 

eserlerine konu edinir.
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tında kendimi senin ölülerinle kar-
deş hissediyorum!” demesi, özellikle 
kabristanı ile ruhanî bir atmosfer ka-
zanan Eyüp’ü anlamak için yeterlidir 
sanırım.

-II. Abdülhamid devrini en güzel 
anlatan romanlarından biri olan Si-
nekli Bakkal’ı yazan Halide Edip Adı-
var (1884-1964) da, Halid Ziya gibi, 
adının Hâlid Ebû Eyyüb el Ensarî’ye 
nisbet edilerek konulmuş olduğunu 
Mor Salkımlı Ev adlı hâtıralarında şu 
satırlarla nakleder:
“Kurban Bayramı’ndan bir gün önce 
Haminne beni Eyüpsultan’a götürdü. 
Oraya bağlı idim. Babam bir erkek 
çocuğu beklemiş, adını henüz doğ-
madan Halid koymuştu. Rahmetli, 
ölünceye kadar bana Halid derdi. 
Her sene Kurban Bayramı’ndan evvel 
beni ya babam ya da Haminne orada-
ki türbeye götürür ve orada bir de 
kurban keserlerdi. Eyüp’e giderken 
Haminne, Hacıbekir’in önünde ara-
bayı durdurur, lokum alırdı. Şeker-
ciye: “Çok yumuşak olsun, yüz on üç 
yaşında bir ihtiyar hanım için!” der-
di. Arabada kim olduğunu sorunca: 
“Hocam, bugünlerde onun duasına 
çok muhtacım!” derdi. Eyüpsultan’da 
ilk işimiz belki en eski bir evde en 
yaşlı bir kadını ziyaret olurdu. (…)
Ondan sonra, ikindi namazını ca-
mide kıldıktan sonra türbeye gittik. 
Geniş avlunun güvercinleri sıralan-
mış ötüşüyor, sıra ile dizilen ihtiyar 
dilenciler o tatlı havaya âdeta basso 
tutuyorlar gibi.
Türbenin serin ve yeşil loşluğunda 
türbedar beni üç defa tesbihten ge-
çirdi. Türbenin süpür-
gesinden parçalar kopa-
rarak yakıp bana tütsü 
vermelerini tavsiye etti. 
Haminne makberin ayak 
ucuna diz çökerek demir 
parmaklığına sarılmıştı. 
Dudakları titriyor, gözle-
rinden mütemadiyen yaş 
akıyordu. Haminneyi bu 

andaki kadar güzel görmemiştim. 
Türbeden çıkarken niçin ağladığını 
sorduğumda, Kemal Dayı ölmesin 
diye ağladığını söyledi.” 

-Haliç’ten çıkan killi toprak dolayı-
sıyla bu topraktan çocuklar için çe-
şitli oyuncaklar yapılan Eyüp, yakın 
zamanlara kadar kuş lokumu, kay-
mağı ve kebabı ile de ün yapmıştır. 
Balıkhâne Nâzırı Ali Rıza Bey (1842-
1928), Eski Zamanlarda İstanbul Ha-
yatı adıyla bir araya getirilen yazıla-
rında Eyüp semtinin bu tarafı, ama 
özellikle oyuncakların çeşitliliği üze-
rinde durur:
“Eyüp’ün kebap ve kaymağı gibi 
vaktiyle oyuncakçıları da meşhur-
du. Vapur iskelesinden Câmi-i Kebîr 
iskelesine sapılınca türbe bahçesine 
değin sıra sıra dükkânların hepsi 
oyuncakçı idi. Bu dükkânlarda oyun-
cak nâmına teşhir olunan kırmızı 
tüylü koyun, kuzu, ağaç parçalarının 
içleri oyulmak suretiyle vücuda geti-
rilmiş ve üzerlerine al ve yeşil kaba 
saba boyalar sürülmüş, sandallar, 
hünkâr kayıkları, boyalı aynalar, be-
şikler, fırıldaklar, ikişer üçer şerefeli 
camisiz minareler, tahta kılıçlar, ka-
mış tüfekler, davullar, tefler, düdüklü 
fırıldaklar, çekirgeler, hacıyatmazlar, 
kaynana zırıltıları, aynalı toprak tes-
tiler, bardaklar gibi şeylerdi.” 

-Eyüp denince adı onunla özdeşle-
şen isimlerden biri de Pierre Loti’dir 
(1850-1923). Bağlı bulunduğu Fran-
sız gemisi İstanbul’a gelip Boğaz’da 
demirledikçe soluğu Eyüp Sultan te-
pelerindeki Rabia Hatun Kahvesi’n-

de alan bu Fransız suba-
yını Eyüp’e çeken ne idi 
acaba? I. Dünya Savaşı 
sırasında düvel-i muaz-
zamaya karşı Osmanlı 
Devleti’ni tek başına 
müdafaa edecek kadar 
cesur ve vefakâr bir 
Türk dostu ve İstanbul 
hayranı olan Pierre Lo-

4 Mor Salkımlı Ev, İstanbul 
1996, s. 77-780

5 Eski Zamanlarda İstanbul 
Hayatı (haz. Ali Şükrü 

Çoruk), İstanbul 2007, s. 
104-105.

6 Sennur Sezer-Adnan 
Özyalçıner, Öyküleriyle 

İstanbul Anıtları, C. I, 
İstanbul 2010, s. 133.104-

105.

Osmanlı Devleti’ni 
tek başına müdafaa 
edecek kadar cesur 
ve vefakâr bir Türk 
dostu ve İstanbul 
hayranı olan Pierre 
Loti’ye göre Eyüp, 
“aradığı huzuru bul-
duğu” bir yerdi.
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ti’ye göre Eyüp, “aradığı huzuru bul-
duğu” bir yerdi. Pierre Loti, tepedeki 
kahvehaneden seyrettiği manzarayı 
şöyle dile getirir: 
“Haliç’in nihayetinde Eyüp’ün mu-
azzam peyzajı… Çok eski ağaçlar-
dan oluşan bir ormandan, mermer 
beyazlığı ile çıkan kutsal bir cami ve 
sonra karanlık renkler taşıyan ve içi-
ne mermer parçaları serpilmiş koca-
man mezarlıkları ile hakiki bir ölüm 
şehri olan hazin tepeler… Sağda üze-
rinde binlerce yaldızlı kayıklı Haliç, 
küçültülmüş bir şekilde bütün İs-
tanbul, kubbe ve minarelerini birbi-
rine karıştıran camiler. (…) Eyüp’ten 
Topkapı Sarayı’na kadar bütün Haliç 
boyunca kubbeler, minareler berrak 
pembe ya da gökkuşağı renkleriyle 
yansıyorlar… 
 Osmanlı Devleti’ne meşrutiyeti ge-
tirme sevdasıyla mücadelelerini sür-
dürmek üzere Avrupa’ya kaçan Jön 
Türklerin, Paris’i bir nevi “medeni-
yetin Kâbe’si” gördüğü günlerde o, 
Osmanlı erkekleri gibi başına bir fes 
geçirip Âzâde adlı muhayyel bir sev-
gilinin peşinde Eyüp’ün eğri büğrü 
sokaklarında dolaşır, buradaki mis-
tik havayı teneffüs eder.

-1918 yılında yayımlanan Diyorlar ki 
adlı eseriyle bir devrin gerçek anlam-
da edebî panoramasını ortaya koyan 
Ruşen Eşref Ünaydın (1892-1959) 
da, “Eyüp Sultan” ve “Eyüp Sultan’da 
Ramazan” başlıklı yazılarında, mü-
tareke senelerinde işgal acısını ya-
şayan milletimizi bütün felâketlere 
rağmen ayakta tutan değerleri vur-
gulayarak şunları söyler:
“Kavuklu bir taşa yaslanıp Eyüp’ten 
Sultanahmet’e kadar yüzlerce mina-
re ve birçok mahya! Bütün sefalet 
manzaralarını, içindeki bütün acı-
ları, yabancı varlıkları örten, yalnız 
Türk’ün ve İslâm’ın şânını,  zaferini 
karanlıklarda ışıktan birer dağ hey-
betinde göklere doğru ilân eden İs-
tanbul! Türklerin bir ufuktan öbür 
ufka kadar kendileri için nurlarla 

çizdiği lâyemut İstanbul! Âh o İstan-
bul’u kucaklayabilseydim, öpseydim, 
tekrar öpseydim. O kavuklu taşın di-
binde bu İstanbul için birkaç gözya-
şım kaldı.” 

-Batılı birçok benzeri gibi İtalyan 
seyyah Edmond de Amicis (1846-
1908) de, Pierre Loti Tepesi’nden 
görünen muhteşem manzarayı şu sa-
tırlarla tasvir eder: 
“Ya Eyüp Mezarlığı nasıl unutulur? 
Oraya bir akşam gurup vaktinde 
gittik ve hafızamda hep o gün gör-
düğüm gibi güneşin son ışıklarıyla 
aydınlanmış olarak kaldı. Hafif bir 
kayık bizi Haliç’in nihayetine götür-
dü ve Osmanlılar’ın “mukaddes top-
rak”ına, iki yanı kabirlerle çevrilmiş 
pek meyilli bir yoldan çıktık. Bu sa-
atte bütün gün mezarlarda çalışan ve 
büyük kabristanı çekiç sesiyle dol-
duran taş yontucuları bırakıp gitmiş-
lerdi, ortalık sessizdi… Bu fevkalâde 
bir sessizliğe gömülmüş aristokratik 
bir mahalle gibi, uhrevî bir hüzünle 
beraber dünyevî bir hürmet hissini 
ilham eden bembeyaz, gölgeli ve şa-
hane bir güzelliğe sahip bir mezar 
şehridir. Mezarlık bahçelerindeki ye-
şilliğin çelenkler ve demetler halinde 
sarktığı ve üzerinden akasya, meşe, 
mersin dallarının yükseldiği beyaz 
duvarların ve parmaklıkların içine 
geçiyor ve türbelerin kemerli pen-
cerelerini yaldızlı demir dantellerin 
arasından, tatlı bir ziyaret içinde, 
ağaçların yeşil gölgeleriyle boyan-
mış mermer lahitleri görüyoruz. İs-
tanbul’un başka hiçbir yerinde ölüm 
tasvirini güzelleştiren ve korkmadan 
seyrettiren Müslüman sanatı, bu ka-
dar zarafetle gözler önüne serilemez. 
Dudaklarda hem dua hem tebessüm 
uyandıran hüzün ve zarafet dolu bir 
kabristan, bir saray, bir bahçe, bir 
mabettir bu. Her tarafta asırlık ser-
vilerin gölgelediği, içinden yılankavi 
yolların geçtiği sulara dalmak için 
yol boyunca toplanıyormuş gibi ge-
len mezar taşlarıyla beyazlaşmış 

7   Ayrılıklar, İstanbul 1923, 
s. ???

8    Edmond de Amicis, 
İstanbul 1874 (çev. 
Prof. Dr. Beynun 
Akyavaş), Ankara 1981, 
s. 444-451; ayrıca 
bk. Nezih Başgelen, 
“Kartpostallarda 
Yaşayan Eski İstanbul: 
Eyüp”, İstanbul Armağanı 
3: Gündelik Hayatın 
Renkleri (haz. Mustafa 
Armağan), İstanbul 1997, 
s. 219-220. 
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mezarlıklar uzanır. Birçok köşeden 
çalıları aralayınca, sağ kolda birbi-
rinden aynı bir sıra mavimsi şehir 
gibi görünen uzaklardaki İstanbul, 
aşağıda, güneşin son ışığının parladı-
ğı Altınboynuz; karşıda Sütlüce, Halı-
cıoğlu, Pîrî Paşa, Hasköy semtleri ve 
daha uzakta bu dünyanın renklerine 
pek benzemeyen belirsiz ve ölgün 
sonsuz bir renk tatlılığı içinde kay-
bolmuş büyük Kasımpaşa semti ve 
hayal meyal Galata görülür.”  

-1908’de II. Meşrutiyet’in ilânından 
sonra İstanbul’da hemen her gün 
yaşanan olayları Şehir Mektupları 
(1910-1911) adlı dört ciltlik eserin-
de, günü gününe nakleden Ahmet 
Rasim (1864-1932) de “Eyüp’te Bir 
Kahvehane” adlı yazısında şunları 
anlatır:
“İcat fikri mahalle kahvelerinde de 
bulunmaktaydı. Eyüp’te karşısında 
koca çınar dikili olan bir kahve vardı. 
O çınarın tepesine koca bir çan asıl-
mıştı. Çan asılmasının sebebi ora-
larda güvercinlerin çok olmasıydı. 
Kuşlar gelip bu ağaca kondukların-
da, ağacın altında oturan müşterile-
rin fesine, paltosuna beyaz, sıvışık 
bir benek konduruyorlardı. Kahveci 
müşterileri rahatsız eden bu kuşları 
defetmek için bu çanı ağaca asmış-
tı. Kuşlar gelip buraya konunca çan 
ötüyor ve kuşlar da havalanıp kaçı-
yorlardı.” 

-II. Meşrutiyet ve mütareke İstan-
bul’unun bir tür kroniğini kaleme 
alan Refik Halid Karay da “Eski Ra-
mazanları Yâd” adını taşıyan yazı-
sında Eyüp’le ilgili olarak şunları dile 
getirir:
“Arife günü erkekler bir taraftan, ka-
dınlar öbür taraftan, muhakkak, Haz-
ret-i Hâlid’i ziyarete gitmek mutattı. 
Türbeden evvel mezaristana uğrar-
dık; Edirnekapısı haricinde aile me-
zarlığı… Öyle hatırlıyorum ki yalnız 
başıma oracığı, elan, bulmaya imkân 
yoktur.  Mezar taşı ormanının kuytu, 

uğultulu, ücra bir kenarında imar 
ve tezyin görmemiş yosunlu kırlar… 
Orada okur, üfler, yüreğimizde aynı 
zamanda bir genişlik ve kasvet du-
yarak, galiba vazifemizi yapmaktan 
mütevellit bir ferah ve ölüme yakın 
bulunmaktan gelen bir melâl, âheste 
âheste arabalarımıza binerdik. Bu ne 
büyük, ne ucu bucağı bulunmaz bir 
servistandı… Ta Eyüp’e kadar loşluk, 
uğultu ve yalnızlık içinde, konuşmak 
cesaretini bulamazdık. Orada bizi 
hayat yeniden karşılar, kucaklardı: 
Oyuncakçı dükkânları, şekerciler, 
kahveler ve dilenci kafileleri… Tür-
benin avlusuna ne güçlükle, itişe ka-
kışa girilirdi… İğne atsan yere düş-
mezdi, fakat kumrularla güvercinler 
gene dolaşacak yer bulur, o gün darı 
yemekten kursakları heybe gibi şi-
şerdi. Hanımlar türbeye girmezlerdi, 
dışarıda hâcet penceresinde okuyup 
geri dönerlerdi. Erkeklerle gittiğim 
zaman ta gümüş işlemeli sandukaya 
kadar, pür-hürmet yürür, inleye inle-
ye, hattâ gözümüzden yaşlar gelerek 
Allah’a yalvarır, şükreder ve geri geri 
giderek dışarı öyle çıkardık. O zaman 
sadaka sırası gelmiş olur, etrafımızı 
kocakarılar, kadınlar ve çocuklar sa-
rar, hepsine çil kuruşlar dağıtılırdı. 
En’am satan ihtiyar bir hacıya, tes-
pihçiye ve darı dağıtanlara da uğrar, 
onların da gönüllerini alırdık. Sonra, 
Unkapanı Caddesi’nden, Cibali’yi, 
Balat’ı geçerek bir eğlenceli kalaba-
lık yol başlardı. Ben en çok orada eğ-
lenirdim: Kürklü Yahudiler ve atkılı 
kızları seyrederek…
Geçen sene, on yıllık bir fâsıladan 
sonra, arife günü gene Türbe-i Hâ-
lid’i ziyarete gittim. Avlu bomboştu, 
şadırvanda suların sesi ve kovuklar-
da kumruların dem çekişi işitiliyor, 
kapıda bir tek araba, benim arabam 
bekliyordu. Gönlüm hüzün ile öksüz-
lükle doldu. Bu kadar az zamanda 
bu ne büyük tebeddüldü. Biz oraya 
kar fırtınaları içinde koşar, giderdik; 
şimdi bahar ve güneş içinde bile ge-
len yoktu! Ne diyeyim: Ağla çeşmim 

9 Zehra Hamarat, Ahmet 
Rasim’in Gözüyle İstanbul 

Folkloru, İstanbul 2010, 
s. 110.

10 Guguklu Saat, İstanbul 
2009, s. 62-63.
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ağla, durma!..” 
-İstanbul’la ilgili ya-
zılarının bir kısmını 
İstanbul Kazan, Ben 
Kepçe adıyla bir araya 
getiren ve eski İstan-
bul sosyal hayatının 
bir nevi aynası kabul 
edilen Sermet Muhtar 
Alus (1887-1952) ise, 
1939 yılında kaleme 
aldığı biraz oryanta-
lizm kokan bir yazısında, Hz. Hâlid 
Eyyub el-Ensârî’den, onun ileri bir 
yaşta İstanbul muhasarasına katıl-
masından ve bu sırada vefatından 
bahsettikten sonra, Eyüp’te artık 
çocukluk günlerinden izler kalmadı-
ğından yakınır:
 “Evet, Eyüp sofular, sulehalar mer-
keziydi. Orada göze çarpanlar hep 
camiye, türbeye, kırlara gidip gelen, 
sırtları abalı veya cübbeli, elleri tes-
pihli, mest pabuçlu, hacıyağı kokulu, 
abdestli, oruçlu kimselerdi. Eyüp’te 
duyulan yalnız ezan, naat, ilâhi idi. 
Sokaklarında erkek olsun, kadın ol-
sun hiçbir gence tesadüf edilmezdi.
Geçen sene ölmüşlerimizi ziyaret 
dolayısıyla oralara yolumuz düştü. 
Kebapçılardan, kaymakçılardan kim-
seler arama; ilâç için bir oyuncakçı 
dükkânı kalmamış. Mostrasına bak-
tım. Eski oyuncaklardan bir tane ol-
sun yok. Nerede o arabalar, beşikler, 
davullar, kocakarı zırıltıları, kursak 
düdükler?.. Adamcağız zamaneye 
uymak için otomobil, otobüs, kayık 
şeklinde şeyler doldurmuş. Zürafayı 
andıran atlar, denizaygırına benze-
yen inekler koymuş. Bir tarafta da 
“Made in Germany”  markalı teneke 
oyuncaklar. Etraftaki bakkalların, tü-
tüncülerin, hattâ zerzevatçıların ve 
manavların rafları rakı, şarap şişele-
riyle dopdolu… Kahvelerden gramo-
fonlar, radyolar haykırıyor. Sokak-
larda monşer baylar, tango bayanlar 
fink atıyor.” 
Sermet Muhtar Alus, “Eski Niyet Ku-
yuları” adını taşıyan başka bir yazı-

sında ise, Eyüp Sul-
tan’daki niyet kuyusu-
nu; ne tür bir niyetle 
olursa olsun buraya 
gelen kadınların nasıl 
bir seremoni ile dilek-
lerine nail olduklarını 
biraz mizahî bir üslûp-
la hikâye eder.  
-II. Abdülhamid dev-
rinin sonlarına doğru 
dünyaya gelen, ancak 

eski İstanbul hayatının bütün özel-
likleriyle varlığını sürdürdüğü gün-
leri yaşayan Nahid Sırrı Örik (1895-
1960) de, İstanbul Yazıları adı altın-
da bir araya getirilen makaleleri ara-
sında yer alan 1938 yılına ait “Eyüp” 
yazısında, Sermet Muhtar Alus gibi o 
da, çocukluk günlerini renklendiren 
Eyüp’ün kayboluşundan duyduğu 
hüznü dile getirir: 
“Eyüp’ün tamamen ortadan kalkan 
şeyi ise oyuncakçıları. Bu sefer çarşı-
da tek oyuncakçı dükkânına ve hiçbir 
dükkânda oyuncağa tesadüf etme-
dim. Ve yıllar, uzun yıllar önce büyü-
kannem ve ablamla buraya ziyaret 
için bir gelişimizde kupa arabasının 
içine doldurduğum oyuncaklar, aca-
yip şekil ve türlü türlü renkleriyle 
gözümün önüne geldiler.” 
-Nahid Sırrı, 1954 yılında kaleme 
aldığı “Eyüp Sultan” adlı başka bir 
yazısında ise, Eyüp Sultan Türbesi 
avlusundaki I. Abdülhamid’in hanımı 
Ayşe Sîneperver Hatun ile Şapur Çe-
lebi lâkaplı Küçük Said Paşa’nın ka-
birlerinden söz ettikten sonra, biraz 
hayıflanarak, tarihle iç içe olan böyle 
bir semtte yol açma bahanesiyle yok 
edilen eski mezarlardan bahseder:
“İskeleden camiye doğru gidilirken 
geçilen dar yolun genişletilmekte ol-
duğunu, gazetelerden okumuştum. 
Kısmen de genişletilmiş. Ne çare ki 
bu iş, bir hayli mezarın şimdiden 
yerle bir edilmesi pahasına olmuş… 
Yolun tamamen genişletilmesi için 
daha bir hayli mezar ortadan kalka-
cak, bir iki türbe de aynı âkıbete uğ-

11   İstanbul Kazan, Ben 
Kepçe (haz. Necdet 
Sakaoğlu), İstanbul 
1993, s. 150-151.

12   Masal Olanlar (haz. Nuri 
Akbayar), İstanbul 1997, 
s. 177-179. Armağan), 
İstanbul 1997, s. 219-
220. 

13   İstanbul Yazıları (haz. 
Bahriye Çeri), Ankara 
2011, s. 8.

14   İstanbul Yazıları, s. 155. 
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Sermet Muhtar Alus, 
“Eski Niyet Kuyuları” 
adını taşıyan başka bir 
yazısında ise, Eyüp Sul-
tan’daki niyet kuyusunu; 
ne tür bir niyetle olursa 
olsun buraya gelen ka-
dınların nasıl bir sere-
moni ile dileklerine nail 
olduklarını biraz mizahî 
bir üslûpla hikâye eder. 
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rayacak mı diye düşünüp endişelen-
dim. Milyonlar harç edilerek yapılan 
Fen ve Edebiyat Fakülteleri binasının 
önünü sakil bir yapı harâbesi, için-
de tellâk Patrona Halil’in peştamal 
kuşanması hürmetine kapatmakta 
devam ederken, Eyüp’ün emsalsiz 
ziynet ve kıymetini, on binlerce eski 
mezarını ve sayısını bilmediğim tür-
belerini büyük bir titizlikle korumalı 
değil miyiz?” 

-Şair, romancı ve seyyah Julie Pardoe 
(1806-1862), hâtıralarında İstan-
bul’un Eyüp sırtlarından görünüşü-
nü büyük bir hayranlıkla anlatırken, 
İngiliz ressam W. H. Bartlett (1809-
1854) de, hemen hemen aynı tarih-
lerde, tepede kahvehanenin bulun-
duğu yerden Haliç’in eşsiz manzara-
sını tablolaştırır.

-Bir takım hurafelerle karışık folk-
lorik davranışların İslâmiyet’in aslî 
unsurları gibi algılandığı için türbe 
ve kabir ziyaretlerine pek sıcak bak-
mayan Mehmed Âkif ’in (1873-1936) 
de, Safahât’ta yer alan “Mezarlık” 
adlı şiirinin bir bölümünde Eyüp Sul-
tan Kabristanı’nı ve oradaki uhrevî 
havayı anlattığını görüyoruz: 

Geçen sabah idi Eyyûb’a doğru çıkmıştım
Aşıp da sûrunu şehrin atınca birkaç adım,
Ufuk değişti, önümden çekildi eski cihân,
Göründü karşıda füshat-serâ-yı kabristan.
Fakat o bir koca deryâ-yı sermediyyet idi,
Ki her hazîre-i sengîni mevc-i müncemîdi!
Kenarda durmayarak girdim en derin yerine
Oturdum arkamı verdim de taşların birine.
Ridâ-yı samta bürünmüş bütün yesâr ü yemîn,
Huzûr içinde ağaçlar, sükûn içinde zemîn.
Bütün o yükselen emvâc, o bî-nihâye deniz,
Derin bir uykuya dalmıştı, her taraf sessiz.
Yavaş yavaş açılıp perde-i lika-yı muhît,
Harîm-i rûhumu doldurdu Kibriyâ-yı muhît.

-Edebiyat tarihimizde adı Beş He-
ceciler grubu arasında anılan Ha-
lit Fahri Ozansoy da Eski İstanbul 
Ramazanları adlı eserinde yer alan 

“Eyüp Sultan Türbesini Ziyaret” adlı 
yazısında, adının orada metfun zatın 
maneviyatına bağlanmak üzere Ha-
lid konduğundan söz ettikten sonra 
şunları söyler:
“Her ziyaretimizde hâcet pencere-
sinden dua eder, fukaraya sadaka 
dağıtırdık. Türbenin içine girdiğim 
zaman, kalbime tatlı bir huzur ge-
lirdi. Arkadaki demir çubuklu pen-
cerelerden giren öğle güneşi, nakışlı 
duvarlardaki dinî levhalar üzerinde 
parıltılar yapar, cami avlusundaki 
güvercinlerin kanat çırpmaları tür-
benin açık duran kapısından hafif 
de olsa duyulurdu. Sonra, o tarihte 
henüz okumasını bilmediğimden, 
merkadin üzerindeki güzel dinî ya-
zıları ile gözüme pek hoş görünen o 
işlemeli örtüye dalar giderdim. Orta 
yaşta, yuvarlak sakallı bir türbedar 
efendi, sandukanın önünde duadan 
sonra, beni halının üzerinde diz çök-
türüp birkaç defa kocaman beş yüz-
lük bir tespihten geçirirdi.”
Yazının devamında çocukluk günle-
rinin hatıralarına dalan Halit Fahri, 
caminin bahçesinde hacı baba leyleği 
seyredişini, güvercinlere yem atışı-
nı, koşup gülüştüğünü hatırladıktan 
sonra şu cümlelerle yazısını bitirir:
“Annem, babam, teyzem, kardeşim 
Mâide, yengem, büyük annelerim ve 
dedem, hepsi Eyüp Sultan Camii ve 
Türbesi’nin yukarısındaki tepede, 
bir asırlık mezarlıkta yatıyorlar. Her 
ziyaretimde Hazret-i Hâlid’in türbesi 
üstünden uçan kuşların bu aile me-
zarlığı üstünden de geçtiklerini dü-
şünürüm. Demek ki, birçok mezar-
lıklardaki gibi, ziyaretçileri her gün 
bu kuşlar. Ahmet Haşim’in sevdiği 
leylekler. Onlar da ne kadar vefalı!..” 

-1939 yılından başlayarak, hususi 
hayatında, fikirlerinde ve sanatın-
da kendisine yeni bir yön verecek 
olan Nakşibendî Şeyhi Abdülhakîm 
Arvasî’nin, Eyüp Kabristanı’nın zir-
vesindeki Kaşgarî Dergâhı’na sık sık 
giden Necip Fazıl’ın (1905-1983) 

15 Safahât (haz. M. 
Ertuğrul Düzdağ), İstanbul 

2009, s.  38-39.

16 Eski İstanbul 
Ramazanları-Bütün 

Âdetleri, Eğlenceleri, 
Hâtıraları, Fıkraları, 

İstanbul 1968, s. 44-45.
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hayatında da Eyüp’ün farklı bir yeri 
vardır. Necip Fazıl, Bâbıâli adlı hâtı-
ralarında bu hususta şunları yazar: 
“Yaz sabahı... Boğaz suları dipsiz bir 
ayna…  Annesiyle bir sandala binip 
karşıya geçtiler… Araba, Haliç vapu-
ru ve Eyüp… Caminin önünden kıv-
rıldılar ve Gümüşsuyu’na tırmanan 
yokuşu çıkmaya başladılar… Genç 
şair, efendisinin kapısına yaklaştıkça 
fenalığının arttığını ve nihayet daya-
nılmaz bir hale geldiğini hissediyor. 
Bir mezar taşına oturdu. Tek adım 
atmaya mecali yok… Annesinin, 
ayakta, mahzun ve korkulu gözlerle 
oğluna bir bakışı var… 
-Buraya sık sık geliniz! Sohbet sizi 
açar. Bu hâlin ilacı ziyaret ve sohbet-
tir. Ne zaman isterseniz buyurun!
O temkin, vakar ve sır heykelinin, 
istenilen imdada karşı karşılığı bu 
kadar…
Ana-oğul yine mezarlık yolundan ini-
yorlar… Ne cilve… Genç şair ferahlar 
gibi… Birkaç dakika önce çıldırmak 
üzereydi. Artık kat’iyetle inanmış-
tır ki, çocukluğundan beri gördüğü 
renklerin, işittiği seslerin ötesinden 
alâmetler çaktığına şahit olduğu giz-
li hayatın anahtarı bu zatın ellerin-
de ve “pasaparola”sı dudaklarında. 
Onda, alışılmış hoca tavırlarından 
hiçbir eser yok… Ne okuma, üfleme, 
ne yersiz dua, ne telâş, ne iddia…” 
“Canım İstanbul” şiirinde bu semtin 
öksüzlüğünden bahseden Necip Fa-
zıl’ın cenazesi de, vasiyeti üzerine, 
26 Mayıs 1983 günü Fatih Camii’n-
de kılınan ikindi namazından sonra 
mahşerî bir kalabalığın elleri üzerin-
de Edirnekapı’ya ka-
dar götürülmüş; orada 
emniyet mensupları 
tarafından cenaze ara-
basına konularak Eyüp 
Sultan’a getirilip, kab-
ristanın hemen girişin-
de Mareşal Fevzi Çak-
mak’ın mezarı yanına 
defnedilmiştir.

-Türk kadın yazarların dikkate değer 
isimlerinden biri olan Sâmiha Ayver-
di de İstanbul Geceleri adını taşıyan 
hatıralarında Eyüp’ü şu satırlarda 
dile getirir:
“Eyüp, merkezden muhite doğru yel-
paze gibi açılan şehrin içinde, yarı 
müstakil ve karakteristik hayatı or-
tasında, her şeyi kendi çatısı altında 
arayıp bulan kimselerin merdüm-
girizliği içinde, kendi kendine yeten 
bir semt sayılırdı. Avlusunda, kışın 
bile bir topal leyleği, durup dinlen-
meden yağan bir güvercin sağanağı 
bulunan câmiinden ve memleketin 
dört köşesinden ziyaretçi toplayan 
türbesinden, sükût işareti veren zen-
ci parmakları gibi, havaya kalkmış 
hesapsız servilerinden başka, oyun-
cakçıları, kebapçıları, kaymakçıları, 
aşçıları, bahçeli bahçesiz sıra sıra 
kahvehâneleriyle nam almış bir çar-
şısı da vardı.
İstanbul şehrinin bu katışıksız sem-
tini, sınırları kırlara ve dağlara da-
yandığı için biraz da köy saymak 
mümkündü. Belki de kaymağının 
dillere destan oluşu, civar köylerin 
mandıralarından indirilen köpüklü 
ve halis sütler yüzündendi. Oyuncak-
çı ise, göbeğine ayna kırığı yerleşti-
rip üstünü kırmızıya boyadığı mini-
cik testileri, saksıları, komşu tuğla 
harmanlarının ağdalı çamurundan 
yoğururdu.
Hele asırlarca evvel bu semtin 
“Eser-i İstanbul” damgası vurulmuş 
porselen işleri, belki yeryüzünün en 
ileri sanat örneklerinden sayılırken, 
o zamanlar kim bilir hangi madde 

ve ruh terkibinin 
kıvâmından fayda-
lanarak, dünya por-
selen sanayi ile boy 
ölçüşür olmuştu?” 

-Şu anda hayatta 
olan Türk edebiyatı 
sahasının duayen 
hocası Orhan Okay, 
Bir Başka İstanbul 

17  Bâbıâli, İstanbul 1976,  
     s. 193-194.

18   İstanbul Geceleri, 
İstanbul 2012, s. 146-
147.
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“Eyüp, merkezden mu-
hite doğru yelpaze gibi 
açılan şehrin içinde, yarı 
müstakil ve karakteristik 
hayatı ortasında, her şeyi 
kendi çatısı altında arayıp 
bulan kimselerin mer-
dümgirizliği içinde, kendi 
kendine yeten bir semt 
sayılırdı. 
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adıyla bir araya getirdiği hâtıraları-
nın “Oyunlar ve Oyuncaklar” başlık-
lı bölümünde, çocukluğunda sık sık 
gittiği Eyüp’teki oyuncakçılardan ve 
oyuncaklardan hasretle bahseder:
“Bizim imalât oyuncaklarımızın 
semti ise Eyüp’tü. Cuma günleri, 
hem Eyüp Sultan ziyareti için, hem 
de pazarı olduğundan birçok vesile-
yi de bir araya getirdiği için müsait 
bir gündü. O gün türbeyi ziyaretten 
sonra, kuşlara yem atılır, sakat oldu-
ğu için kışları da göçemeyen ve bir 
ağaç kovuğunda yaşayan emektar to-
pal leylek seyredilir, hemen caminin 
karşısındaki dükkânlarda paça ya-
hut kebap yenir, yine epeyce meşhur 
olan Eyüp halkası alınırdı. Oyuncak-
çılar, Eyüp halka fırınının yanından 
başlar ve içeriye doğru uzanan dar 
bir sokağın iki tarafında devam eder-
di. Bunların çoğu tahta oyuncaklar 
yapardı. Kapılarının önünde renkli 
beşikler, dört tekerlekli çekçek ara-
baları, avuç içi kadar büyüklükte atlı 
araba, sandal, fayton bazen bunla-
rın yine tahtadan atları, faytonların 
kumaştan yapılma kapıları, kayık-
ların, Haliç’teki asıllarında çok sık 
görüldüğü gibi güneşlik tenteleri. Bu 
oyuncakçı dükkânlarından birisinin 
kapısından içeri başınızı uzattığınız 
zaman içeride bıçak, keser, rende ve 
torna gibi aletlerle ağaç parçalarının 
nasıl şekillendiğini seyredebilirdi-
niz. Tahtadan yapılma ve dönerken 
takırdayan rüzgâr fırıldakları, iki 
çubuk arasında gerilmiş ipe bağlı 
ve çubukları sıkıştırınca takla atan 
kartondan hokkabaz, çubuğunu avuç 
içinde yuvarladığınız zaman ipe bağlı 
küçük tokmaklarıyla gürültü çıkaran 
davul, biraz daha yakın dönemin ge-
liştirilmiş oyuncaklarıydı. Bunlardan 
bana bir tahta tramvay alındığını ve 
senelerce kırılmadan kullandığımı 

biliyorum. Kalın ve muhkem 
tekerlekleri, pencereleri, hattâ 
tepesinde telden yapılmış ar-
şesiyle bayağı güzel bir tram-
vaydı. Eyüp oyuncakçılarından 

hatırlanmaya değer bir de düdüklü 
testiler vardı. Bunlar da bir karıştan 
küçük, üflendiği zaman su ile dolu 
veya boşken farklı şekilde ses çıka-
ran ve çok defa üzerinde Eyüp yazılı 
testilerdi. Bu oyuncakçıların vitrin-
lerinde ise deve derisinden yahut 
kantondan yapılmış Karagöz figürleri 
sıralanırdı.
Bu satırları yazarken yeni İstanbul 
rehberine baktım. Eyüp’te Oyuncak-
çılar Çıkmazı hâlâ görünüyor. Ama 
artık o ustalarla beraber bu gibi 
oyuncaklardan hoşlanacak çocuklar 
da kalmadı.” 

-Entelektüel çevrelerde daha çok bir 
tarihçi olarak tanınmakla beraber, 
İstanbul’dan Sayfalar (1986) kita-
bının yazarı İlber Ortaylı da, İstan-
bul’un başka semtleri gibi, buradaki 
Osmanlı devlet ricaline ait türbeler 
ve tarihî yapılar dolayısıyla Eyüp 
üzerinde de durur:
“Mâzide Eyüp Bahariyesi’ndeki Ba-
hariye Mevlevî Dergâhı, bir musiki ve 
edebiyat merkeziydi. Burada padi-
şah kızlarının, sultanların yalıları yer 
alırdı. Haliç, XVI. ve XIX. asırdan beri 
Kâğıthane gibi tesislerin kurulmasıy-
la sanayileşmeye ve kirlenmeye baş-
ladı. Bugün bu gelişme durmuştur ve 
Eyüp tekrar eski kültürel önemine 
kavuşacak gibidir. Eyüp’teki tek pa-
dişah türbesi, Sultan V. Mehmed Re-
şad Han’ınkidir.
Eyüp, büyük şehrin gürültü ve telâ-
şından bunalanların sığındığı, müte-
vazı, hâmuş İstanbul’dur. Bu bölgeyi 
gezmeyi alışkanlık hâline getiren 
İstanbullular vardır. Âdeta Bursa’da 
Emir Sultan burada da yeni orta-
ya çıkmış, büyümüş ve yayılmıştır. 
Eyüp Sultan’da Osmanlı padişahları 
kılıç kuşanırlardı. Bu törenle de halk 
indinde tahta çıkmaları kutsanmış 

19 Bir Başka İstanbul, 
İstanbul 2002, s. 106-107.

Eyüp türbelerinin hepsi görülecek 
eserlerdir; içlerinde en ilginç olanı ise 
Sokullu Mehmed Paşa Türbesi’dir.” 
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olurdu. 1580 yılında vefat eden II. 
Selim’in kız kardeşi Şah Sultan ve 
kocası Zal Mahmud Paşa, 1551’de 
ünlü Mimar Sinan’a Eyüp’teki ca-
miini yaptırmıştır. Âdeta bir sandık 
şeklinde kubbesiyle, örtülmüş gibi 
duran bu cami etraftaki tepelerden 
bakıldığında mimarının dâhi bir şe-
hirci olduğunu ve çevreyle eseri ne 
kadar maharetle bütünleştirebildiği-
ni gösterir.

Cezerî Kasım Paşa Camii (1515) ve 
Defterdar Mehmed Efendi Camii, 
diğer görülecek eserlerdir. Feshâne, 
Osmanlı sanayiinin bu mühim tarihî 
eseri restore edilerek bir hâtıra eşya 
alışveriş alanı, çeşitli etkinlikler ve 
konferans merkezi olarak değerlen-
dirilmektedir.
Eyüp türbelerinin hepsi görülecek 
eserlerdir; içlerinde en ilginç olanı 
ise Sokullu Mehmed Paşa Türbe-
si’dir.” 

-İstanbul halkı zaman içinde pey-
gamberinin mihmandarı Hz. Hâlid’e 
duyduğu saygı ve sevginin bir nişa-
nesi olarak ona dünyevî pâyelerin en 
büyüğü olan “sultanlık” pâyesini ver-
miş ve artık o Müslüman-Türk halkı-
nın dilinde Eyüp Sultan olmuştur.
-Eyüp Sultan semti ve semtin ruhanî 

atmosferi hakkında bir kısım tanın-
mış edebiyatçılarımızın yaptığı de-
ğerlendirmelerden naklettiğim yazı-
mı, bir şiirinde “Anamın toprağı Eyüp 
Sultan” mısraı ile belirten, çocukluk 
hâtıralarında önemli bir yeri olan 
ve Eyüp Sultan Kabristanı’nda yatan 
Ziya Osman Saba’nın (1910-1957), 
“Toprağım” adlı şiiriyle bitirmek is-
tiyorum:

Ne kadar istiyorum akşamleyin, ezanda,
Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultan’da
Bir yanda ölmüşlerim, bir yanda kalanlarım
Duyayım: Gece, gündüz, hayat, ölüm iç içe
Dallara konan karga, camıma vuran serçe,
Toprakta yatan annem, eli dizimde karım.
Ahret dolsun içime kumruların “Hû”sundan
Diyeyim, caminin geçerken avlusundan
Şu musalla taşında bir namaz yatacağım.
Bir tabutun içinde sır vermeden gidenler;
Orda beyaz taşlarla yıllardır beni bekler,
Benim de gözlerime yakın olsun toprağım.
Benim de gözlerime yakın olsun toprağım.

“Toprağım”  Şiiri
Ziya Osman SABA (1910-1957) 

20  “İstanbul’da Tarihi     
      Yaşamak”, Şehir ve  
      Kültür-İstanbul (ed.  
      Ahmet Emre Bilgili),  
      İstanbul 2012, s. 92.

21   Mustafa Miyasoğlu, 
Ziya Osman Saba, 
Ankara 1988, s. 67.  
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Toplumların zihniyetini, kültürü-
nü yansıtan en önemli göstergeler 
maddi kültür unsurlarıdır. Somut 
varlıklar olması nedeniyle herkesin 
doğrudan temasının olmasına imkân 
tanımaktadır. Her çeşit Fiziki yapıyı, 
Mimari eseri bu bağlamda değerlen-
dirmek mümkündür. 

Günümüze ulaşan örnekleri üzerin-
den bakıldığı zaman Osmanlı döne-
mi çeşme, sebil, kabir, hazire alanları 

ve sadaka taşları daha küçük ölçekli 
olarak şehir içinde sürekli karşılaş-
tığımız bizlerin yaşam anlayışını ge-
liştiren, onlarca kitaptan öğrenilecek 
bir durumu kolayca yaşanabilir hale 
getiren unsurlar olarak dikkati çek-
mektedir. Bu bağlamda Sadaka taş-
ları, Osmanlı toplumunun zihniyet 
dünyasını yansıtan çok özel bir uy-
gulama olarak dikkati çekmektedir.
Sadaka sözlükte; “Karşılık beklen-
meden sâdece Allah rızâsı için fa-
kirlere verilen para, mal vb. Yardım 
amacıyla karşılıksız verilen şey” 
olarak tanımlanmaktadır. Karşılık 
beklemeden insanlara yardım etme 
farklı kültürlerde kendine yer bulan 
evrensel bir fiildir. İslam kültüründe 

sadaka verme eylemi önemsenmiş 
ve teşvik edilmiştir. Dini kültürde 
sadaka Zekât, Sadaka-i cariye, Sa-
daka-i Fıtr ve Hayır gibi farklı baş-
lıklarda sınıflandırılmıştır. Bireyleri 
hayırseverliğe yönlendiren neden-
ler arasında dini,  kültürel ve insani 
pek çok başlık sayılabilir. Hayır yap-
mak dini bir görev olmanın yanı sıra 
aynı zamanda yaşanılan aile, toplum 
içerisinde öğrenilen ve yapılagelen 
bir alışkanlıktır. Geleneksel kültür-
de dini bir emirle başlayan pek çok 
eylem zaman içinde kültürel bir 
alışkanlık haline de dönüşmektedir. 
Kültürel alışkanlık haline gelen ey-
lemler de zaman içerisinde kendine 
ait ritüelleri, fiziksel mekân veya ya-
pıları ortaya çıkararak sosyal olgula-
rın oluşumunu sağlamışlardır. 

Konumuz olan Sadaka Taşları söz-
lüklerde İhtiyaçlı olup da sadaka is-
teyemeyen onurlu kimselerin kimse 
görmeden almaları için hayır sâhip-
lerinin gizlice para bıraktıkları yer 
olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda 
belirtildiği üzere toplum içerisinde 
başka türlü de devam etmekte olan 
bir sadaka veriş ve alışının insanları 
incitmeden yapılabilmesi için zaman 
içerisinde ortaya çıkmış fiziksel ya-
pıları olarak değerlendirmek müm-
kündür. 

Osmanlı toplumunda “sadaka taşı”, 
“sadaka çukuru”, “zekât kuyusu”, 
“zekât taşı”, “dilenci mihrabı” ve “hay-
rat deliği”  gibi farklı isimlerle anıl-
maktadır. Dış görünüşü genelde çok 
sade olan sadaka taşları genel olarak 
bir - bir buçuk metre yüksekliğinde, 
otuz-kırk cm çapında, kare ya da si-
lindirik formda, en üstünde sadaka-
nın bırakılacağı bir çukur bulunan 

BİR KÜLTÜREL MİRAS OLARAK 

SADAKATAŞLARI:
Yrd. Doç. Dr. Alidost Ertuğrul - FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Kazlıçeşme yanındaki 
Sadaka Taşı
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genelde mermer, granit vb. taşlardan 
yapılmaktadırlar. Kullanıldığı dönem 
itibariyle metal malzemeden üretil-
miş paralar sadaka taşları üzerin-
deki oyuklara bırakılmaktaydı. Öte 
yandan cami, imaret gibi yapıların 
duvarlarına açılan oyuklar da ben-
zer bir görevi üstlenmektedir (Ki-
raz, 2007, S.14). Sadaka taşları kimi 
zaman biçim benzerliği açısından 
mola taşları ile karıştırılmaktadır. 
Çeşme başları ve yol kenarlarında 
konumlanmış olan mola taşları yol-
cuların, yük taşıyanların dinlenmesi 
için konulmuş taşlardır. Mola taşları 
oturma amaçlı olarak yapıldığı için 
daha düşüktür. Ancak günümüzde 
yol kotlarının aşırı yükselmesi nede-
niyle bazı mola taşları gömülmüştür, 
benzer şekilde geçmişte sadaka taşı 
olarak kullanılan taşlar ise etrafı dol-
durulduğu için günümüzde mola taşı 
olarak tanımlanmaktadır. 

Sadaka Taşları veya sadaka oyukları; 
yol güzergâhları ve yolların kesişim 
noktaları (anayollar ve semtlerin ke-
siştiği yerler),  çeşme başları, fakir, 
muhtaç, hasta insanların barındığı 
yapıların önü, ziyaret, yardım, adak 

niyetiyle gidilen bazı tekke, zaviye, 
mezarlık, türbe gibi yerlerin yakın 
çevresi, bulaşıcı hastalığa sahip olan-
ların bulundukları yerde, (Karacaah-
met Cüzzamhanesi- Miskinler Tekke-
si vb.), Cami, Mescid gibi dini yapıla-
rın giriş kapıları yanı veya bahçeleri 
içine konumlandırılmıştır. Sadaka 
Taşı ve Sadaka Oyukları geçmişte 

başta İstanbul 
olmak üzere 
K a s t a m o n u , 
Konya, Bilecik, 
Yozgat, Çankı-

rı, Kayseri, Ankara ve Sivas gibi pek 
çok Anadolu kentin de görülebilen 
örnekleri yer almaktadır. Ancak, bir 
sıralama yapmak gerekirse İstan-
bul’da daha fazla sayıda sadaka taşı-
nın yer aldığını söylemek mümkün-

dür. 

Sadaka Taşlarının Kül-
türel Miras Olarak      De-
ğeri Ve Koruma
Ülkemizde halen geçerli 
olan Kültürel Varlıkla-
rı Koruma Kanununda 
“Kültür Varlıkları”; tarih 
öncesi ve tarihi devirle-
re ait bilim, kültür, din 
ve güzel sanatlarla ilgili 
bulunan veya tarih önce-
si ya da tarihi devirlerde 
sosyal yaşama konu ol-
muş bilimsel ve kültürel 
açıdan özgün değer taşı-

Eyüp Belediyesi 
Tarafından yaptırılan 
yeni Sadaka Taşları 

Hekimoğlu Alipaşa Cami Avlu içindeki Sadaka Taşı

Osmanlı toplumunda “sadaka taşı”, “sadaka çukuru”, 
“zekât kuyusu”, “zekât taşı”, “dilenci mihrabı” ve
“hayrat deliği” gibi farklı isimlerle anılmaktadır.
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yan yer üstünde, yer altında veya su 
altındaki bütün taşınır ve taşınmaz 
varlıklardır şeklinde tanımlanmak-
tadır.   “Kültürel miras geçmişten bu-
güne ulaşmış, insanoğlunun değişim 
halindeki değerlerinin, inançlarının, 
bilgilerinin ve gelenek-
lerinin yansımaları ola-
rak somut ve soyut tüm 
varlıklardır.” Şeklinde de 
tanımlanmaktadır. İster 
çeşitli kültürel, yasal ta-
nımlar isterse toplumsal 
değerler açısından bakılsın Sadaka 
taşları günümüz insanı için işlevsiz 
olarak algılansa da önemli birer kül-
türel miras olması nedeniyle dikkate 
alınmalıdır. Korunması gerekli kültü-
rel varlıklar önceleri somut fiziksel 
varlıkları üzerinden dikkate değer 
bulunmasına karşın günümüzde or-
taya çıkan koruma yaklaşımı fiziksel- 
somut varlıkların yanı sıra elle tutu-
lamayan, soyut kültürel değerlerinde 
korunmasını kapsayacak şekilde an-
lam zenginleşmesine uğramıştır. Ge-
niş açılı bir yaklaşımla bakıldığı za-
man fiziksel varlıkları olan kültürel 
varlıkların ortaya çıkmasını sağlayan 
soyut kültürel değerlerin de dikkate 
alınması açıkçası olması gereken bir 
yaklaşımdır. Fiziksel yapılar yaşayan 
bir toplumun kültürel ürünleri oldu-
ğu gibi o toplumun ortaya çıkmasını 

sağlayan soyut kültürel değerlerde 
işin görünmeyen ancak, ruhu dene-
bilecek bir değere sahiptir. Bu açı-
lardan bakıldığı zaman sadaka taşla-
rı- sadaka oyukları fiziksel varlıkları 
ile korunması gerekli birer kültürel 

varlık olarak değerlendirilmedir. Öte 
yandan sadaka taşları toplum içeri-
sinde sosyal dayanışmanın bir parça-
sı olarak sadak eylemi sonucu ortaya 
çıktığı için soyut bir kültürel değer 
olan sadaka-hayır kültürünün sem-
bolü olması açısından da önem taşı-
maktadır. Sadaka taşları bu yönüyle 
sadaka-hayır kültürünün anıtlarıdır 
demek yanlış olmayacaktır. Sadak 
Taşları belgesel değerleri, estetik ve 
sanatsal değerleri, enderlik değeri, 
kullanım değeri ve folklorik-sosyal 
değeri gibi pek çok kültürel miras 
değerlendirme ölçütleri ile günümüz 
koruma değerlendirme yaklaşımları 
açısından da dikkate değerdir.  

Sadaka Taşlarının Günümüzdeki 
Durumu
Günümüz İstanbul’unda Sadaka Taş-
larının varlığından pek az kişinin ha-
berdar olduğunu söylemek gerekir. 
Sadaka taşlarının ne işe yaradığı ile 
ilgili bir fikir sahibi olanlar az sayı-
dadır. Sadaka taşlarının herhangi bir 
yapıdan kalan bir kalıntı olduğu fikri 
oldukça yaygındır. Çeşitli kaynaklar 
ve saha araştırmalarında yaklaşık 30 
civarında sadaka taşının varlığından 
söz edilebilmektedir. Ancak, bu ra-
kam yapılacak saha araştırmalarıyla 
50-60 üzerinde bir rakama ulaşabilir. 
İstanbul’da bulunan sadaka taşların-
dan Üsküdar İmrahor’da bulunan sa-
daka taşı haricinde bilindiği kadarıy-
la bir bilgilendirme levhası ve çevre 
düzenlemesinin yapılmadığı görül-

Üsküdar Aşçıbaşı Camisi Avlu duvarı 
kenarında yer alan taş

“Kültürel miras geçmişten bugüne ulaşmış, 
insanoğlunun değişim halindeki değerle-
rinin, inançlarının, bilgilerinin ve gelenek-
lerinin yansımaları olarak somut ve soyut 
tüm varlıklardır.”

1  1983 yılında çıkarılan 
2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını                
Koruma Kanunu
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mektedir. Taşların bir kısmı kolayca 
algılanamayacak biçimde duvar ke-
narında veya bir kısmı toprak altın-
dadır. Eski fotoğraf ve hatıratlarda 
varlığından söz edilen bir kısım taş 
ise ya toprak altında kalmış ya da 
yok olmuştur. İstanbul’da Günümüze 
Ulaşan Sadaka Taşları’na ilişkin saha 
çalışmaları ile tespit edilebilen ve çe-
şitli kaynaklarda sözü edilen taşlara 
ilişkin aşağıda belirtilen bir listele-
me çalışması yapılmıştır. Ancak, bazı 
kaynaklarda sözü edilen taşların bir 
kısmı yapılan saha araştırmalarında 
yerlerinde bulunamamıştır.

1. Üsküdar Doğancılar İmrahor Cami 
2. Üsküdar Karacaahmet Ahmet Fethi  
     Paşa Cami Yanı
3. Üsküdar Karacaahmet Aşçıbaşı      
    Cami Avlusu
4. Fatih Çarşamba Mehmed Ağa Cami  
    Giriş Kapısı Yanı
5. Aksaray Gazi Süleyman Paşa 
    Çeşmesi Sofular Ragıp Paşa 
6. Kocamustafa Paşa Sümbül Efendi  
7. Kocamustafa Paşa Hekimoğlu Ali  
     Paşa Caddesi 
8. Kocamustafa Paşa Kürkçübaşı Ma 
     hallesi Yokuş Çeşme Sokağı,
9. Kocamustafa Paşa Bala Tekkesi
10. Kocamustafa Paşa Silivrikapısı Yakını 
11. Edirnekapı Hoca Kasım Günani          
       Cami Karşısı
12. Süleymaniye Cami Avlusu  
13. Eminönü Yenicami, Sultanhamam  
       Yönü
14. Sultanahmet Cami Bahçe Kapısı  
       Yanı Oyuklar
15. Ayasofya cami girişi avluda 
16. Şehzadebaşı Cami Avlu Duvarı       
       Üzerinde Yer Alan Oyuklar
17. Şehzadebaşı Onsekiz                     
       Sekbanlar Cami Civarı
18. Laleli Cami Aksaray Girişi
19. Nuruosmaniye Cami Cağaloğlu Girişi
20. Coğaloğlu Alayköşkü Caddesi,      
       Hacıbeşir Ağa Çeşmesi Karşı Köşesi
21. Karaköy Arap Cami Etrafı
22. Karaköy Kemankeş Mustafa Paşa  
       Cami Yanı

23. Zeytinburnu Kazlı Çeşme Yanı
24. Eyüpsultan Kaşgari Dergâhı Civarı
25. Eyüpsultan Zal Mahmet Paşa           
       Külliyesi Avlusu
26. Eyüpsultan Cafer paşa medresesi Avlusu

27. Eyüpsultan Zalpaşa Caddesi Zal  
       Mahmud Paşa Medresesi yanı    
       Nakkaş Hasan Paşa Haziresi
28. Eyüpsultan Gümüşsuyu Caddesi  
       Hatuniye Dergâhı
29. Eyüpsultan Nişancı Mustafa Paşa  
       Cami Bitişiği 
30. Eyüpsultan Piyerloti kahvesi Cellat  
       mezar taşları yanı ( )

Günümüze ulaşan Sadaka Taşları-
nın bazılarının güncel durumu 
Bu başlık altında Günümüze ulaşa-
bilen bazı sadaka taşlarının konum-
ları, malzemeleri ve korunmuşluk 
durumları hakkında kısa bilgilendir-
meler yapılacaktır. Üsküdar Doğancı-
lar İmrahor Cami İstanbul’da günü-
müze ulaşabilmiş sadaka taşlarının 
en bilineni diyebileceğimiz bu taş 
bilinirliğini Ahmet Yüksel Emre’nin 
“Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” adlı 
kitabında yer alan bölümden dolayı 
kazanmıştır.  Söz konusu taş İmrahor 
Camii’nin mihrap duvarı önünde yer 
almaktadır, granit malzemeden imal 
edilmiştir. Günümüzde ilgili beledi-
yesi tarafından çevre düzenlemesi 

ALİDOST ERTUĞRUL / BİR KÜLTÜREL MİRAS OLARAK SADAKATAŞLARI

Zal Mahmud Paşa 
Medrese Avlusundaki 
Sadaka Taşı

2 Icomos Türkiye Mimari    
  Mirası Koruma Bildirgesi   
 “2013”
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yapılmış, bilgilendirme levhaları 
yerleştirilmiş olup fiziksel olarak iyi 
durumdadır. Üsküdar Karacaahmet 
Ahmet Fethi Paşa Cami Mermer mal-
zemeden imal edilmiş olan taş Fethi 
Ahmet Paşa Caminin Mihrap duvarı 
önünde sonradan inşa edilmiş kabir-

lerle bitişik vaziyet-
tedir. Kabirle mihrap 
duvarı arasına sıkış-
tığı için algılanması 
güç olmaktadır. Ko-
num olarak tarihi bir 
anayol üzerinde yer 
almaktadır.

Üsküdar Karacaahmet 
Aşçıbaşı Cami Avlusu 
Aşçıbaşı Camisi Avlu 
içerisinde hazireler 
arasında yer alan taş 
granit malzemeden 
imal edilmiştir. Taş 
günümüzde sağlam 
durumdadır, ancak 
caminin bahçe duvarı 
yenilendiği için taşın 
özgün konumunun 
değişme ihtimali bu-
lunmaktadır. Yoldan 
geçenlerin sadakala-

rını bırakmaları için yapıldığı düşü-
nülebilir.

Fatih Çarşamba Kâtip Mehmed Ağa 
Cami Avlu Girişi Çarşamba Mehmed 
Ağa Cami girişinde yer alan taş mer-
mer malzemeden yapılmıştır. Yol ko-
tunun değişmesi dolayısıyla alçakta 
kaldığı düşünülebilir. Caminin mih-
rap yönündeki çeşme yanında ben-
zer nitelikte bir taş daha bulunmak-
tadır, ancak bu taşın mola taşı olma 
ihtimali yüksektir.

Edirnekapı Hoca Kasım Günani Cami 
karşısında yer alan taş Karagümrük 
stadı yanından aşağı inilirken Hoca 
Kasım Günani Camisinin karşısında 
yol kenarında yer almaktadır. Ana 
yol ve merdivenin kesişim nokta-

sında yer alan taş hem yol üzerin-
de hem de cami avlu giriş kapısının 
karşısında sadaka veren ve alanların 
kolaylıkla erişebileceği bir konuma 
sahiptir.

Fatih Hekimoğlu Alipaşa Cami Avlu 
içerisinde yer alan taş Hekimoğlu 
Alipaşa Cami giriş kapısı üzerinde 
yer alan sıbyan mektebinin yanında 
yer almaktadır. Taşın özgün yerinin 
zaman içerisinde değiştirilme ih-
timali bulunmaktadır, günümüzde 
diğer hazire taşlarının yanında çok 
dikkat çekmemektedir.

Fatih Onsekiz Sekbanlar Cami Civarı
Şehzadebaşı’nda Onsekiz Sekbanlar 
cami yakınında yer alan taş mermer 
malzemeden imal edilmiştir. Osmanlı 
döneminde önemli bir yol güzergâhı 
üzerinde yer alan cami yakınına yer-
leştirilmiştir. Günümüzde üzerinde 
betondan bir çiçeklik yer almaktadır.
Eyüp Cafer Paşa Medrese bahçesi 
içerisinde yer alan taş Cafer Paşa 
Medresesi bahçesi içerisinde kireç 
taşında kare formlu olarak imal edil-
miştir. Üzerinde para koyma oyuğu 
olan taş iyi durumdadır. 

Eyüp Zal Mahmud Paşa Cami Medre-
se Avlusunda yer alan Sadaka Taşı
Zal Mahmud Paşa Medrese avlusun-
da yer alan taş üst kotta yer alan 
camiye giden yol üzerinde yer al-
maktadır. Günümüzde yere gömülü 
vaziyetteki taşın özgün konumu hak-
kında bilgiye sahip değiliz. Granitten 
imal edilen taş gömülü olduğu için 
iyi algılanmamaktadır.
Zeytinburnu Kazlı Çeşme yanındaki 
taş Kazlı Çeşmenin hemen yanında 
yer alan Sadaka taşı Bizans ve Os-
manlı döneminde İstanbul’un önemli 
kapılarından başlayarak devam eden 
yolun üzerindeki çeşmenin bitişiğine 
yerleştirilmiştir. Granitten imal edil-
miş taş günümüzde iyi vaziyettedir.
Galata’da Arap Cami Köşesinde yer 
alan Sadaka Taşı Arap Cami dışında 

Şehzadebaşı Onsekiz 
Sekbanlar Cami Civarı 

Sadaka Taşı

3  Sadaka taşları 
için hazırlanan 

liste Nidayi Sevim 
tarafından yayınlanan 

“Medeniyetimizde 
Toplumsal Dayanışma ve 

Sadaka Taşları” adlı kitap 
ve saha araştırmaları 

dikkate alınarak 
hazırlanmıştır.
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köşede yer alan taş sokakların kesi-
şim noktasındadır, üzeri yağlı boya 
ile boyanmıştır. Sadaka Taşlarının 
yeni yorumu Eyüp Belediyesi tara-
fından günümüzde unutulmaya yüz 
tutmuş olan bir kültürel mirasımız 
olan Sadaka Taşlarına ve bu gelene-
ğe dikkati çekmek üzere Eyüp Cami 
ve çevresine taşlar yerleştirilmiştir. 
Bir çeşit kumbara olarak tasarlanan 
sadaka taşlarının dış kısmı traverten 
taş ile kaplanmıştır. Eyüp Cami giri-
şi ve Cafer Paşa Medresesi girişinde 
iki güzel örnek yer almaktadır. Sonuç 
Yerine; Sadaka Taşlarının Korunması 
İçin Yapılması Gerekenler Koruma 
öncelikli olarak farkındalık yaratı-
larak ve kıymet bilerek yapılacak 
bir eylemdir. Bu anlamda öncelikli 
olarak Sadaka taşları tescil edilerek 
çizim, fotoğraf vb. tekniklerle bel-
gelenmeli, fiziki korunmaları sağ-
lanmalıdır. Bu amaçla Sadaka Taşla-
rı’nın etrafları açılmalı ve çevre dü-
zenlemeleri yapılarak görünürlüğü 
arttırılmalıdır. Bu anlamda bilgilen-
dirme panolarıyla desteklenmelidir. 
Özellikle bir kısmı toprak altında 
kalmış olan taşlar gerekli izinler 
alındıktan sonra kazılmalı ve ortaya 
çıkarılmalıdır. Ortaya çıkarılan taş-
ların araç ve yaya trafiğinden zarar 
görmemesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

Sadaka taşları kent içinde düşünülen 
diğer turizm rotalarıyla birlikte ele 
alınmalıdır. Sadaka Kültürünü sür-
dürmeyi amaçlayan Sadaka Taşı Der-
neği gibi dernekler ve vakıflar aracı-
lığıyla Sadaka Taşlarının korunması 
için çalışmalar yürütülmelidir.

Günümüzde sadaka taşlarının ve be-
raberindeki kültürün sürdürülme-
si amacıyla Eyüp Belediyesi güncel 
kullanıma uygun sadaka taşları imal 
ettirerek İlçenin farklı noktalarına 
yerleştirerek bu kültürü yaşatmak ve 
konuya dikkati çekmeye çalışmaya 
çalışmaktadır. Eyüp Belediyesi’nin 

yaptığı çalışmalara benzer faaliyet-
lerle bu kültürün devamlılığı düşü-
nülebilir.

Şehirlerimizin eski alanlarında sa-
daka anıtları olarak değerlendirebi-
leceğimiz sadaka taşlarının ortaya 
çıkarılmasının yanı sıra bu geleneğin 
aktarılması ve sürdürülmesi açısın-
dan yeni sadaka taşları şehirlerimi-
zin eski ve yeni alanlarına yerleştiri-
lebilir, günümüz teknolojisi bu amaç-
la kullanılabilir.

Yardımlaşma, Sadaka kültürü farklı 
biçimlerde kendini göstermektedir. 
Günümüz insanı için sürekliliğini 
sağlayacak yeni yaklaşımların ol-
duğu görülmektedir. Bu bağlamda 
çocuklara bu güzel alışkanlığı kazan-
dırmak için kumbaralar, Kıyafet Yar-
dım kutularından bu bağlamda söz 
etmek mümkündür. 

Kaynaklar:
Kiraz, S. (2007). “Osmanlı’da Sada-
ka Taşları”, Balkan Sentezi Bülteni, 5 
(51), ss.11- 16.

Sevim, Nidayi; Medeniyetimizde Top-
lumsal Dayanışma ve Sadaka Taşları, 
Kitapdostu Yayınları, İstanbul, 2009.

Eyüp Cafer Paşa 
Medresesi Bahçesinde 
yer alan Sadaka Taşı

4 Ahmet Yüksel Özemre, 
“Üsküdar’da Bir Attar 
Dükkânı” , Kubbealtı 
Neşriyatı, 1996, İstanbul.



Ahmet Bilgin TURNALI

EYÜP 
MEZARLIKLARI İLE 
İLGİLİ İNTİBALAR





54

13. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU

Dede ocağımız olan Eyüp’ten ayrı-
lalı uzun yıllar geçti değerli okurlar. 
Ancak yurt içinde ve dışında nerede 
olursam olayım bu sevgili semt ile 
ilgim ve ilişkim hiç kesilmedi. Maka-
lelerim, yazılarım, konferanslarım ve 
tebliğlerimle eski Eyüp’ü ve onda ye-
tişen değerli kişilerin anılarını yan-
sıtmaya çalıştım hiç durmadan.
Rahmetli gümrük komisyoncusu 
Turhan Doğu dostumuz, kaleme alan 
kişiyi bilmediğini vurgulayarak şu iki 
dizeyi sık sık tekrarlardı:

“Tâ subha kadar oturup kevkeb-i eflâke ba-
karlar”
“Buraya belde-i Eyyub derler, yumurtaya kulp 
takarlar!”

Ben, elimden geldiği kadar –yumur-
taya kulp takmadan- son senelerde 
Eyüp mezarlıklarında yaşanan üzü-
cü olayları, birkaç yazı çerçevesinde 
okurlarıma duyurmak istiyorum.
Uygun görülürse, önce beldenin 
adından başlıyalım. Ben, klâsik Türk 
müziğinin son büyük bestekârı sayı-
lan Zekâi Dede Efendi’nin dip torunu 
olarak, üç katlı, konak yavrusu ahşap 
evimizde büyüklerimizden ve özel-
likle anneannemden “Eyüp Sultan” 
adını hiç duymadım. Adı geçen de-
demizin gelini olarak evimize gelen 
anneannem (o sıralarda Dede rah-
metli imiş) başı sıkışıp feryat edeceği 
zaman, en üst kattaki, Eyüp Câmii’ne 
bakan pencerelerden birine gider ve 
yüksek sesle “Yetiş yâ Hazret-i Hâ-
lid!” diye seslenirdi.
Biz, ağabeyim rahmetli 
Tevhit Turnalı ile birlikte, 
bu çok ünlü yatırı “Eyüp 
Sultan” olarak değil, “Haz-
ret-i Hâlid” diye belledik. 
Aslında, Medine’de Hz. 

Muhammed’e mihmandarlık ve ev-
sahipliği yapan bu zât’ın yedinci yüz-
yıldaki künyesi şöyle idi:
“Hz. Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyub El-
Ensârî”. O zamanda erkekler, en bü-
yük oğlan çocuklarının adı ile künye 
alırlardı. Eyyûb, Hz. Hâlid’in oğludur; 
Zeyd ise babasıdır. “Ensar” kökü, 
Arapça Nusret’ten gelir. Yardım 
edenler, yurt açanlar demektir. Kısa-
ca bütün Medineliler “Ensar” adını 
almışlardır. Mekke’den gelenlere ise 
“Muhâcirîn-Göçmenler” denilmekte 
idi.
Kısaca, kendisi “Zeyd’in oğlu, Ey-
yub’un babası, Medineli Hz. Hâlid” 
diye anılmalıdır.
Eskiden beri, hattâ afacan denile-
bilecek yaşlarımda iken de, bu ünlü 
yatırı ziyarete gelenlerden göz kararı 
ile seçtiklerime “Efendim, acaba bu 
yatır kimdir? Dua edersek Yüce Tan-
rı katında bu duamız acaba makbul 
olur mu?” gibilerden sorular sorar-
dım. Bazıları doğru cevap verirdi, 
ama çoğu zaman, hattâ şimdilerde de 
çok komik cevaplar aldığım vârittir:
“Vücudunda çıkan kötü yara veya çı-
banlara yıllarca tahammül gösteren, 
sabrı ile ünlü Eyyub (İng. St. Job) 
Peygamber!?” veya…
“İslâm’a karşı en keskin kılıç olarak 
ünlenip sonra Müslüman olan Hz. 
Hâlid bin Velid !?”… Bilindiği gibi, bu 
zât, Uhud Savaşı’nın kaybedilmesin-
de birinci derecede etkili olan kişi 
idi. Suriye’nin Humus şehrindeki 
câmii ve türbesi maalesef iç savaşta 

tahrip edilmiştir.
Bu sütunlarda bahis ko-
nusu edilemiyecek kadar 
uzun olan, Hz. Hâlid’in 
Eyüp civarında şehid olma-
sıyla ilgili öyküyü şimdilik 
bir kenara bırakarak, biraz 

EYÜP MEZARLIKLARI İLE İLGİLİ 

İNTİBALAR
Ahmet Bilgin TURNALI

Allah’ın, “Es-
mâ-i Hüsnâ” 
denilen 99 güzel 
isminden bir 
tanesi de “Ga-
fur”dur.
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“Gufran Toprağından” söz edelim.
Allah’ın, “Esmâ-i Hüs-
nâ” denilen 99 güzel 
isminden bir tanesi 
de “Gafur”dur. Gafur, 
mağfiret eden, kusur-
ları örten, kabahatleri 
bağışlayan, affeden de-
mektir. İşte bu yüzden 
Eyüp ve yakın çevre-
sine “Gufran Toprağı” 
denilirdi. Hz. Hâlid’in 
yakınına defnedilmek, 
işlenmiş olası günah, 
kusur ve kabahatlerin örtülmesi, ba-
ğışlanması için bu çok değerli yatırın 
muavenetini sağlar diye düşünülürdü.
İşte bu düşünce ve inancın sevkiy-
ledir ki, Eyüp semtinin içi, civarları, 
eski adı Horasanî Karyağdı Ali Baba 
Tepesi olup da sonradan Türk dostu 
Piyer Loti’ye çevrilen tepeden tâ aşa-
ğılara kadar uzanan koskoca bayırın 
her iki kanadı sayısız mezarlar ve 
türbelerle dolmuştu.
Eyüp’te ilkokul ve ortaokul sıraların-
da iken, geçtiğimiz yollar, oyun oyna-
dığımız alanlar hep mezar taşları ile 
dolu olduğundan, bizlerin bunlardan 
en ufak bir korkumuz ve çekinmemiz 
olmazdı. Onlar âdetâ hayatımızın bi-
rer parçası idiler. Bazılarının kırık ol-
duğunu gördüğümüz zaman, hemen 
mezarlık bekçilerine koşar ve haber 
verirdik. Belki bu ihbarlar bir işe ya-
ramazdı, ama biz bu yüzden çocuksu 
bir tatmin duygusu ediniyorduk. Hat 
ve süsleme sanatları bakımından 
değerli bazı taşların kazınarak yeni 
mezar taşlarına dönüştürüldüğü 
veya büyük hurçların içine sokulup 
Amerikan Ordu Postası vasıtasıyla 
yurt dışına taşındığı günlere henüz 
erişmemiştik.
Günümüzde Karyağdı Ali Baba Tepe-
si’nden şöyle aşağıya, Eyüp Câmii’ne 
doğru bir yürüyüş yapınız. Eski taş-
ların, nasılsa kalabilmiş olan bazıla-
rının arasında, gösterişli mermerler-
den örülmüş yeni ve büyük aile mak-
bereleri göreceksiniz. Bunların, sa-

hipsiz kalmış belki çok kıymetli han-
gi kişilerin mezar 
taşlarının yerine 
yapıldığı bilinemez 
ve saptanamaz… 
Mesai arkadaşımız, 
eski eserler uzma-
nı rahmetli Şina-
si Akbatu’nun bu 
yeni makbereler 
için yakıştırdığı bir 
sözü burada tekrar 
etmek istemiyoruz 
– kırıcı olabilir-  an-

cak şu kadarını belirtmek isteriz ki 
pek de haksız değildi…
Bu tip tahriplere eklenen bazı garip-
likler de son yıllarda adamakıllı hız 
kazanmış bulunmaktadır. Cehaletin 
ve gösterişçiliğin verdiği üzüntüler 
bir yana bırakılırsa, Amerikalı yazar 
Erskine Caldwell’in (1903-1987) bir 
romanında yer verdiği ticâret erbabı 
da gömülü bulunan kişilerin adlarını 
değiştirip bazılarına aslında olma-
yan nitelikler kazandırmaya çalış-
maktadırlar.
Bu konuda elimizde çok örnekler 
vardır, ancak bir yazı serisi olarak ta-
sarladığımız bu yayında hepsini bir-
den anmak çok yer kaplayacağı için, 
oldukça gülünç çizgiler taşıyan bu 
yeni ad yüklemelerini azar azar sun-
mak uygun düşecektir kanısındayız.
Bunların bir tanesi, Eyüp Câmii’nin 
eski Bostaniskelesi tarafına bakan 
doğu kapısından çıkınca hemen sağ 
taraftan eski Eyüp Karakolu ve Reşâ-
diye Mektebi’ne doğru uzanan, da-
racık ancak neredeyse bir Pantheon 
manzarası arz eden türbeler ve me-
zarlarla dolu Beybaba Sokağı’ndadır.
Niçin Beybaba Sokağı? Gençler bunu 
bilemez. Beybaba lâkaplı Kayma-
kam (=Yarbay) Eyüplü ressam Şük-
rü Bey’in adı bu sokağa verilmiştir. 
20 Ekim 1827 tarihindeki Yunan 
isyanı sırasında, Navarin’de Osman-
lı-Mısır donanmasını bir bahane 
uydurarak ikiyüzlülükle yakan İngi-
liz-Fransız-Rus donanmalarının ne-

İşte bu düşünce ve inan-
cın sevkiyledir ki, Eyüp 
semtinin içi, civarları, eski 
adı Horasanî Karyağdı 
Ali Baba Tepesi olup da 
sonradan Türk dostu Piyer 
Loti’ye çevrilen tepeden tâ 
aşağılara kadar uzanan 
koskoca bayırın her iki 
kanadı sayısız mezarlar 
ve türbelerle dolmuştu.
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den olduğu felâketi bir tablo hâlinde 
resmeden sanatkâr bir zattır. Ünlü 
ressamlarımızdan Ali Sami Boyar ‘ın 
(1880-1967) Bahriye Mektebi’nde 
hocalığını yapmıştır.
Bu çok ilginç ve ruhâniyetini hâlâ 
muhafaza eden dar sokakta kimler 
yoktur ki? İlk akla gelenler Sadrazam 
Ayas Paşa, İnebahtı (=Lepanto) mağ-
lubu Pertev Paşa, Nişancı Feridun 
Ahmed Paşa ve Mîr-i Mîran Mehmed 
Paşa türbeleridir. Üç şeyhülislâm, 
diğer bazı vezirler, küçüklü büyüklü 
müellifler (=yazarlar) âdeta koyun 
koyuna orada yatmaktadırlar.
Geçmişte bir ara, bahis konusu tica-
ret erbabı, Hz. Hâlid Türbesi’nin av-
luya çıkış koridorunun ucunda yer 
alan, 1’inci Mahmud’un (1730-1754) 
ünlü Kızlarağası Hacı Beşir Ağa’nın 
türbe ve sebilinin kapısına para ya-
pıştırmak şeklinde bir sapkınlık icât 
etmişti; şimdi bu sona erdirildi.
Beybaba Sokağı’nın orta kısmına 
yakın sağ tarafta türbesi bulunan, 
Amasya’da müftülük yaparken orada 
vali olan,  2’nci Bayezid’in musahibli-
ğine (=Sohbet edilen, tatlı dilli ve bil-
gili kişiler) yükselmiş Seyyid Küçük 
Emîr İbrâhim Efendi’ye (v. H. 935) 
“Şimşir Dede” gibi acayip bir isim 
takarak “Eyüp Sultan Hazretleri’nin 
hocasıdır?!- onu ziyaret etmezseniz 
büyük vebâli vardır?!” saçmalıkları 
ile haksız kazançlar teminine giri-
şildiğini de hatırlıyorum. Bu saçma-
lıklar son yıllarda öyle garip sonuç-
lar doğurdu ki, Bostaniskelesi’ndeki 
Hüsrev Paşa Kütüphanesi’nin önün-
de dua eden bir kadın grubuna da-
yanamayıp ne yaptıklarını sordum. 
“Burada yatır varmış!??” dediler.
Şimdi, bu birinci yazının son kısmı-
na geliyorum. Okurun iznine sığı-
narak, Suriye ve Irak’ta antikite, din 
ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm 
eski eserlerin, heykellerin, türbele-
rin, dinî yapıların, vb. bombalarla, 
balyozlarla tahribine yeltenen gözü 
dönmüş canavarların içimizde de 
türemiş olduklarını üzülerek beyan 

etmekteyim.
Beybaba Sokağı’nın sonuna doğru, 
küçük bir kavis yapan dönemecin 
sol tarafındaki Nişancı Feridun Ah-
med Paşa Türbesi’nin tam karşısın-
da, set üzerinde son şeyhülislâmlar-
dan Mehmed Ziyâeddin Efendi’nin 
(1847-1918) mezar taşı dururdu. Bu 
yerin, kendisinin aile mezarlığı oldu-
ğu ve damadı Mehmed Selâhaddin 
Bey’in de orada metfun bulunduğu 
söylenirdi. 1950 yıllarında torunu 
Yekta Fırat Bey tarafından oraya yeni 
yazılı bir mezar taşı dikilmişti. Grupla-
rı gezdirirken bu taşı hep gösterirdim.
Aslında meşihatinin çok kısa sürdü-
ğü de söylenegelir; 2 ay 21 gün gibi…
2’nci Abdülhamid’in, 31 Mart Vak’a-
sı ve Hareket Ordusu’nun İstanbul’a 
gelişi sonrasında tahttan indirilmesi 
(yâni eski deyimle Hal’i)  bahis konu-
su olmuş ve  İttihad ve Terakki Fır-
kası’nın liderlerinden Tal’at Paşa’nın 
gerekirse padişahın katledilebileceği 
tehdidi  ile 27 Nisan 1909 tarihinde 
A’yân ve Meclis-i Meb’usân’ın birlik-
te toplanarak (Meclis-i Umûmî-i Millî 
hâlinde) oybirliği ile tahttan indiril-
me gerçekleştirilmişti.
Bundan önce, şeyhülislâmlığın ra-
portörü durumundaki Fetvâ Emî-
ni Karagümrüklü Hacı Nurî Efendi, 
Meclis’e dâvet edilip onayı istenmiş, 
o da “Bu işten hayır gelmez,” diyerek 
teklifi reddetmişti.
Hal’ fetvasının ilk metnini Elmalılı 
Hamdi Yazır Hoca kaleme almıştı. 
Burada bir noktaya çok dikkat etmek 
gerekmektedir. Mısır’da bulunan 
Emin Saraç Hoca ile sarıklı millet-
vekillerinden Mustafa Âsım Efendi, 
İttihatçıların fetva verilmezse Ab-
dülhamid’i öldürecek kadar gözle-
rinin döndüğünü bildirmişlerdir. Bu 
bakımdan, ne Yazır Hoca’yı ve ne de 
Mehmed Ziyâeddin Efendi’yi itham 
ve mahkûm etmeye hiçbir vicdan el-
vermez.
Belirli bir sıra izlemeden sunmaya 
çalışacağım bu hatâlı isimlendirme-
ler ve garip denebilecek içerikteki 
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tabelalar için belirli bir kişiyi veya 
kurumu muhatap olarak almadığı-
mı öncelikle beyan etmek istiyorum. 
Çünkü bunların büyük bir kısmı mâ-
ziden gelen ve yanlışlıklarla kabul 
edilmiş kayıtlar ve gözlemlerden 
kaynaklanmaktadır. Bunların düzel-
tilmesi için gerek benim ve gerekse 
ilgili makamların çabaları sürmekte-
dir. Ancak, bunlar o kadar karmaşık 
ve beyinlere doğru olarak yerleşmiş 
kanılara dayanmaktadırlar ki, ilgilile-
rin, çevredeki halkın ve diğerlerinin 
itirazlarını önlemeden sonuç almak 
bayağı güç bir iş hâline gelmiştir.

1-Şeyhülislâm Alâeddin El-Arâbî 
Türbesi:
Şimdi ele alacağımız çok önemli 
kalıntı, ünlü Piyer Loti Kahvesi’nin 
doğu tarafında, kahveye oldukça ya-
kın ve onun ikinci oturma kademesi-
nin hemen üzerinde 
durmaktadır. Bu, 
Eyüp’te defnedilen 
ilk şeyhülislâmın 
türbesinden arta 
kalmış olup, küfeki 
taşından hatıllı dik-
melerinden erimiş 
ikisinin ve bunlar-
dan birisinin nasılsa 
kalabilmiş köşe du-
varından ibarettir. 
Aslında açıklanan türbe, dört dikme-
li, çevresi açık ve üstü kubbeli güzel 
bir yapı idi (bkz. S. Eyice, Eyüp’te 
İlk Şeyhülislâm Türbesi, 8’inci Eyüp 
Sempozyumu, İst. 2004, s. 12-15 ve 
S. Ünver’in akvarel resmi).
Kendisi Halep doğumlu olan bu şey-
hülislâm, 2’nci Bayezid devrinden-
dir. Kendisi hakkında söylenegelen 
ilginç bir rivayet, 99 çocuğu olduğu 
ve her birine Esmâ-i Hüsnâ’dan, yâni 
Allah’ın güzel isimlerinden birini 
koyduğu yolundadır (vef. H. 901, M. 
1495-96). Hadîka’daki H. 932 ebced-
li tarih yanlıştır; İlmîyye Sâlnâmesi 
ve diğer tarih kitapları hep H. 901’i 
verirler.

1970’li yıllarda, kurduğumuz özel 
bir ekiple tarihî topoğrafya incele-
melerine başladığımız sıralarda, bu 
türbe için çevreden aldığımız gülünç 
bir bilgi “Fâtih Sultan Mehmed Haz-
retleri’nin atının mezarı” olduğu yo-
lunda idi. Bu biraz da Karacaahmed 
Mezarlığı’ndaki at mezarı hikâyesine 
benziyordu.
Biz yolumuza devam ederken, bu ta-
lihsiz türbe kalıntısının kahveye ba-
kan yüzüne bu defa daha da ilginç bir 
tabela konuldu: “Fâtih Sultan Meh-
med Hazretleri’nin Aşçı Başısı’nın 
mezarıdır”!..
Eyüp Belediyesi’nin büyük bir hiz-
met aşkı ile sürdürdüğü, Eyüp Sul-
tan Kültür ve Sanat Sempozyumla-
rının 10’uncusunda (2006) yer alan  
“Eyüp-Piyer Loti’de Çolak Hasan 
Tekkesi ve Bâli Baba Sorunu” başlıklı 
tebliğimizde, bu gerçeği yansıtma-

yan tabela hakkında 
gerekli uyarımızı 
yapmıştık. İçinde 
bulunduğumuz 2016 
yılının 17 Nisan Pa-
zar günü, kültürlü 
bir grupla Eyüp ve 
Piyer Loti’yi gezer-
ken, bu tabelanın 
nihayet kaldırılıp 
yerine sadece (Şey-
hülislâm) ibâresinin 

konulduğunu gördük. Dileğimiz odur 
ki, adamcağızın gerçek künyesi de 
orada açıklıkla belirtilsin.
Bu türbenin çok yakınında metfun 
olduğunu bildiğimiz, Kanunî devri 
başdefterdarlarından, dürüstlüğü 
ve doğruluğu ile meşhur İbrâhim 
Çelebi/Paşa’nın merkadi, bütün ara-
malarımıza rağmen bulunamamıştır. 
M. 1542-1544 yılları arasında vazife 
yapan bu ünlü başdefterdarın taşı, 
öyle görünüyor ki, eski mezarları 
kırıp atarak yerlerine mermerden 
aile makbereleri yaptıran kimselerin 
himmetine(!) mâruz kalmış bulun-
maktadır.
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Kendisi Halep doğumlu 
olan bu şeyhülislâm, 2’nci 
Bayezid devrindendir. Ken-
disi hakkında söylenegelen 
ilginç bir rivayet, 99 ço-
cuğu olduğu ve her birine 
Esmâ-i Hüsnâ’dan, yâni 
Allah’ın güzel isimlerinden 
birini koyduğu yolundadır 
(vef. H. 901, M. 1495-96).
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2- Birbirine karıştırılan üç (3) ayrı 
Hasan hakkında:
Yukarıda sözünü ettiğimiz 2006 ta-
rihli tebliğimizde tüm ayrıntıları be-
lirtilen bu kompleks sorun hakkında, 
burada daha kısa ve daha özlü bilgi-
ler vermek zorundayız. Daha etraflı 
bilgi edinmek isteyenler için, bu teb-
liğimize başvurmayı salık vermemiz 
uygun düşecektir.
a) 1711 Prut (Rus) seferinde bir kolu 
sakatlanan Çolak (=Yekdest) Hasan 
Efendi ve Tekkesi;
b) Sultanahmet’te, Sphendonea kar-
şısında mescidi ve Piyer Loti’de tür-
besi bulunan Nahilbend Hasan Ağa;
c) Çolak Hasan Efendi Tekkesi’nin 
son dönemine ilişkin İdris Köşkü 
Tekkesi’nin son şeyhi, Hariciye Ka-
leminden (Dışişleri memurlarından) 
Hasan Efendi.

Piyer Loti Tepesi üzerindeki İdris 
Köşkü Caddesi’nden, adı geçen kah-
veye (=kuzeye) doğru uzanan kısa-
cık Balmumcu Sokağı’nın köşesin-
den biraz beride, Nahilbend Hasan 
Ağa’nın türbesi ve küçük çilehânesi 
18’inci yüzyılda onarılmış hâliyle 
durmaktadır. Bu zât, Çandarlı-zâde 
İbrâhim Paşa’nın silâhdârı olup “na-
hil” denilen balmumundan ağaçlar, 
bitkiler, süsler ve heykeller yapabi-
len bir 2’nci Bayezid devri sanatkârı 
idi. Halk dilindeki, süslü nesnelere 
verilen “pürnakıl” sıfatı bu isimden 
kaynaklanmaktadır. İşte bu türbenin 
pek yakınında, ya Balmumcu Sokağı 
üzerinde veya İdris Köşkü Cadde-
si’nde vaktiyle yer alan eski polis 
noktasının karşısında, adını andığı-
mız Prut Gazisi Çolak Hasan Efen-
di’nin Halvetîyye’den tesis ettiği bir 
tekke durmuş olmalıydı. Zamanla bu 
dergâh Nakşbendîyye’den Balmum-
culara geçmiş (sokağın ismine dik-
kat buyurunuz) ve en sonunda Ka-
adirîyye’den İdris Köşkü Tekkesi’ne 
dönüşmüştü. 1925 yılında bütün 
tekke ve zâviyelerin kapatılması son-
rasında, Gülhâne Parkı karşısındaki 

eski Soğukçeşme Askerî Rüştiyesin-
de (Şehir Morg’u ve Ticaret Sicil Me-
murluğu olarak da görev yapmıştır) 
toplanan özel bir kurul, İstanbul ve 
çevresindeki bu tip vakıf eserlerinin 
sayımı ve son şeyh efendilerin isim-
lerinin tespiti için uğraş vermiştir. 

Eyüp- Bülbülderesindeki İslâmbey Be-
devî Dergâhı’nın son şeyhi Hâfız İbrâ-
him Efendi’nin oğlu, emekli öğretmen 
merhum İsmâil Hakkı Kırmızıtaçlı’dan, 
bu sorun hakkında 1976 yılında çok 
açık bilgiler edindik: “İstanbul Maarif 
(=Millî Eğitim) Müdürü Nâil Reşid 
Bey başkanlığında, Mebâni-i Hayriy-
ye İdaresi Müdürü Serezli Es’ad Bey 
ve müzelerden diğer bir zât, resmî 
bir komisyon oluşturmuştu. Şeyh-
ler ve şeyh-zâdeler (=oğulları) te-
ker teker dâvet edilmişlerdi. Beni de 
çağırdılar, gittim.” Bize çok kıymetli 
bilgiler veren rahmetli Kırmızıtaçlı, 
Çolak Hasan Efendi Tekkesi’nin son 
devrini oluşturan İdris Köşkü Dergâ-
hı’nın konumunu şöyle açıklamıştı: 
“Eski Polis Noktası’nın karşısında, 
sokak üzerinde küçük ve ahşap bir 
tekke idi. Ziyârete gelenleri ancak 
barındırabiliyordu. Son şeyhi Hari-
ciye Kaleminden ve Kaadirîyye’den 
Hasan Efendi, tekkelerin kapatıldığı 
1925 yılından önce vefat etti. Tekke 
ondan sonra harâbiyete uğradı. Biz-
ler bu küçük dergâha İdris Köşkü 
Tekkesi derdik.” Yeri gelmişken, Ço-
lak Şeyh Hasan Efendi ile halefi ve 
oğlu Şeyh Hâfız Mehmed Rızâ Efen-
di’nin mezarlarının, bu eski tekkenin 
çok yakınında değil, Hadîka’nın da 
tespitine göre yokuşun biraz daha 
aşağısında, Nakşbendîyye’den Kaş-
gârî Dergâhı’na oldukça az mesafe-
deki iki yol ağzında olduğunu ve bü-
tün aramalarımıza rağmen maalesef 
ortadan kalkmış bulunduklarını anla-
dığımızı belirtelim. İşte tam bu nok-
tada, karşımıza birdenbire herhalde 
19’uncu yüzyılın ikinci yarısında(!?) 
her nasılsa icat edilmiş bulundu-
ğunu düşündüğümüz bir Bâli Baba 
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yatırı çıkmaktadır. Bu esrarengiz ya-
tır, şimdiye kadar saydığımız tarihî 
kişiliklerle karıştırılarak çözülmesi 
oldukça güç  bir sorun hâline gelmiş 
ve resmî olması gereken kayıtları 
da –deyim yerinde ise- bir arapsa-
çına çevirmiştir. Öncelikle şunu ifa-
de edelim: Eyüp-Eskiyeni’de kendi 
mescidinin içinde metfûn (=gömülü) 
bulunan Abdullah Bâli Hoca ile bu 
Bâli’nin hiçbir ilgisi yoktur.
Eski günlerde, Bâli “Koca, eski” , Bâlâ 
ise “yüksek, yüce” anlamlarına gel-
mektedir. Yukarıda yerini belirtmeye 
çalıştığımız İdris Köşkü Caddesi ile 
kısacık Balmumcu Sokağı kavşağın-
dan biraz daha batıdaki diğer bir 
kavşak, yine İdris Köşkü Caddesi ile 
bu defa Bâli Baba Türbesi (veya daha 
sonra kısaca Türbe) Sokağı tarafın-
dan oluşturulmaktadır. 

Cumhuriyet devrinde, ancak 1928 
yılı Harf Devrimi’nden önce düzen-
lenen eski bir Şehremâneti Harita-
sında, Gümüşsuyu-Bülbülderesi ta-
rafındaki ikinci sokak gayet açık bir 
ifâde ile (Bâli Baba Türbesi Sokağı) 
olarak isimlendirilmiştir. 1934 yılın-
daki mahalleler reorganizasyonunu 
yapan Mektupçu Osman Nuri (Ergin) 
Bey’in “İstanbul Rehberi”nde ise bu 
ikinci sokak sadece (Türbe Sokağı), 
buna mukabil Piyer Loti-Karyağdı ta-
rafındaki uzantısı ise gayet garip bir 
şekilde (Ballıbaba Sokağı) adını al-
mıştır. Yararlı bir hizmet yaptığı apa-
çık bulunan Ergin’in bazen sıkılarak 
ilginç isimler uydurduğu, topoğrafya 
meraklıları tarafından iyi bilinir.
Bu türbenin, günümüzde civarda 
oturanlar tarafından, Yavuz Sultan 
Selim’in has adamlarından İdris-i 
Bitlisî’nin hanımı Zeyneb Hâtûn’un 
türbesi olarak bellendiği daha da 
acayiptir. Gerek Hadîkatül Cevâmî 
ve gerekse diğer birçok kaynakta 
Zeyneb Hâtûn’un, daha berideki, hâ-
len namaza açık mescidinin mihrabı 
önünde metfun olduğu çok açık ola-
rak belirtilmiştir. 1976-78 yıllarında 

Eyüp’ün aklı başında yaşlıları da aynı 
fikirdeydiler. Zaten kadıncağızın ka-
pak taşı orada, yerinde duruyordu 
– resmini çekmiştik. Yalnız esas me-
zar taşı sırra kadem basmıştı – günü-
müzde hiç de tuhaf değil maalesef!
Şimdi sıra, bahis konusu ettiğimiz 
bu esrarengiz ve çevresi parmaklık-
lı türbedeki taşlara gelmiştir: 1976 
senesindeki ilk tespitimizde, orada 
kitabesiz bir kuyu bileziği, şâhidesiz, 
yerden az yüksekte bir kapak taşı ile 
iki küçük, çocuk mezar taşlarını an-
dıran şâhideler ve iki selvi ağacı var-
dı. 2006 yılındaki son ziyaretimizde 
ise kuyu bileziğinin kaybolmuş,  ka-
pak taşı ile iki küçük mezar taşı ve 
parmaklığın okunamaz halde koyu 
yeşil bir boya ile boyanmış olduğunu 
görmüştük. Küçük mezar taşların-
daki yazıları Eyüp tarihi hakkında 
kapsamlı bir eser yazan merhum M. 
Nermi Haskan’dan alıyoruz:
Aynı pehle (kapak) taşı üzerinde:
-Atiyye Sultan’ın teberdârı (sehven 
türbedârı yazılmıştır) El-Hacc Ömer 
Efendi’nin oğlu Mehmed Rıf ’at Efen-
di (M.1847); -Atiyye Sultan’ın kızı 
Seniyye Hanım Sultan Hazretleri’nin 
tayasının (dadısının) oğlu İsmâil Bey 
(M. 1847). 

Sultan 2’nci Mahmud’un kızı ve 
Müze-i Hümâyûn’un ilk kurucusu 
Rodosî-zâde Ahmed Fethî Paşa’nın 
hanımı Atiyye Sultan’ın (v. 2 Şevval 
1266 – M. 1850;  pederinin türbesin-
de) bu çevre ile olan ilgisi dikkat çe-
kicidir. Üç kere tamir ve ihya edilmiş 
bulunan Zeyneb Hâtûn Mescidi’nin 
ikinci onarımı bu Hanım Sultan tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Eyüp Câ-
mii Başimamı Sâkıb Efendi’nin oğlu, 
merhum imam Rahmi Günay’dan 
04.08.1978’de alınan bilgi şöyledir: 
“İdris Köşkü’nde, Zeyneb Hâtûn Mes-
cidi civârında açık türbe şeklinde, ser-
puşlu bir mezar taşı vardı. Orada mum 
yakılır ve dua edilirdi. Kulübemsi bir 
evde oturan bir türbedar buraya ba-
kardı. Halk bu taşa Bâli Baba diyordu.”
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Eyüp’te Kırkmerdiven Caddesi No. 
14’te oturan, tornacı M. Ali Ayral’dan 
da 17.07.1976’da şöyle bir bilgi alın-
mıştı: “Bahsettiğiniz türbede sarık-
lı, yeşile boyalı bir mezar taşı vardı. 
Orada dua edilir ve mum yakılırdı. 
Çevrede oturanlar bu zâta Bâli Baba 
diyorlardı.” Bu karmakarışık ifâde-
lerden edindiğimiz izlenim, kesin ol-
mamakla birlikte, şöyledir: 
19’uncu yüzyılın herhalde ikinci 
yarısında Melâmî-meşreb bir kişi, 
belki ünlü Melâmî kutuplarından 
Bosnalı Şeyh Hamza Bâli (idâmı: M. 
1561-62) adına oraya bir makam 
taşı (=içinde naaşı olmayan itibârî 
bir mezar) dikmiş ve çevredekilere 
de bu adı benimsetmiştir. (karş. A. 
Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, 
İst. 1931, s. 72-73; Sâdık Vicdânî, 
Tarikatler ve Silsileleri, İst. 1995, s. 
40-41.)  Merhume Atiyye Sultan’ın 
meşrebi hakkında kesin bir bilgi sâ-
hibi değiliz;  ancak bu yakın çevre ile 
beliren olağanüstü ilgisi bize müp-
hem bazı ipuçları verebilmektedir.
Şimdi, okurun iznine sığınarak, 1925 
yılının öncesi ve sonrasındaki bâzı 
resmî kayıtlarla, etraflı bir incele-
me yapmadan meydana getirilmiş 
masa başı aktarmalarının yazarla-
rını hangi durumlara düşürdüğü-
nü açıkça listelemek istiyoruz. Eski 
resmî kayıtların kaynağı, Vakıflar’ın 
eski eserler uzmanı rahmetli İsmâil 
Fâzıl Ayanoğlu’nun izniyle istinsah 
edilmiş notlardır. Kendisine takılan 
(Mezarlık İşçileri Ekip Şefi) görev ta-
nımını değil kullanmak, hatırlamak 
bile içimizden gelmemektedir.
a) Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılın-
da acele ile hazırlandığı anlaşılan Va-
kıf Kayıtları; sıra no. 97:
Hasan Bâli Efendi (!?) Tekkesi- 
Eyüp’te Zeyneb Hâtûn Mahallesi’n-
de – Son Şeyh: Hasan Efendi-Evlâd-ı 
Vâkıfdan değildir; (yâni kurucunun 
soyundan değildir)- Vakfiyesi kayıtlı 
değildir.
b) Hayrat Sicil Defterleri (takriben 
110 yıllıktır); sıra no. 1316:

Bâli Yekdest (=Çolak) Hasan Efendi 
Tekkesi (!?) – Eyüp Zeyneb Hâtûn 
Mahallesi’nde- Mülhak Vakıf (=Bir 
mütevelli eliyle idare edilen vakıf)- 
Mâmur.
c) Mebâni-i Hayriyye İdâresi Defter-
leri; (takriben 110 yıllık); esas no. 
1316:
Bâli Bey – Dest Hasan Efendi Tekkesi 
(!?) (Dest el demektir, herhalde Yek-
dest=Çolak denmek isteniyordu.)
Sıra no. 486: Na’lbend (Nalbant!?) 
Hasan Efendi Türbesi- Mâmur. (Na-
hilbend Hasan Ağa burada Nalbant 
yapılmıştır; bu türbenin tekke ile 
hiçbir ilgisi yoktur.)
d) Mustafa Özdamar, Dersaadet Der-
gâhları, İst. 1994, s. 26-27.
Bu yazar anlaşıldığına göre, hiçbir 
araştırma yapmak zahmetine katlan-
madan, eski hatâlı kayıtları kitabına 
geçirmiştir:
Bâli  Bey Dost Hasan Efendi Tekke-
si (!?). (Dest=El veya daha doğrusu 
Yekdest=Çolak bu defa Dost olmuş-
tur.) 
Bundan daha da garip bir açıklama 
ile yazar, Hasan Efendi ve oğlu Hâ-
fız Mehmed Rızâ Efendi’nin, Kaşgârî 
Dergâhı yakınındaki kabirlerini, yu-
karıda gördüğümüz Nahilbend Ha-
san Ağa Türbesi’nin içine getirmiştir.
e) M. Nermi Haskan, Eyüp Sultan Tâ-
rihi, İlâveli 2’nci baskı, İst. 1996, s. 
103-104.
Büyük bir emek sarf edilerek hazır-
landığı hususunda hiçbir tereddü-
dümüz olmayan bu kapsamlı eserin 
rahmetli yazarı da, maalesef hatâlı 
eski kayıtların girdabına kapılmıştır:
Çolak Hasan Bâli Efendi Tekkesi (!?).
f) M. Mes’ud Koman, Eyüp Sultan-Lo-
ti Kahvesi ve Çevresi, İst. 1966, en 
sondaki kroki:
Rahmetli Koman da, Şeyh Hasan Tek-
ke ve Türbesi diyerek yanlışlıkla Na-
hilbend Hasan Ağa Türbesi’ni işaret 
etmiştir (!?).
Bütün bu karmakarışıklığın tam or-
tasındaki, hâlen tertemiz ve bakımlı 
olarak duran Nahilbend Hasan Ağa 
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Türbesi ve Çilehânesi’nin, Piyer Loti 
Kahvesi tarafına bakan arka cephe-
si üzerine konulmuş tabelada yine 
(Hasan Dede Türbesi) ibâresi yer 
aldığından, bu tabelanın kaldırıla-
rak, türbenin İdris Köşkü Caddesi’ne 
bakan cephesine (Nahilbend Hasan 
Ağa Türbesi) yazılı yeni bir levha ko-
nulması icap etmektedir. Bu yörede-
ki diğer tutarsızlıklara devam etmek 
kararındayız. Senelerin ihmallerin-
den ve savsaklamalarından kaynak-
lanan isimlendirme ve tabela yan-
lışlarından kurtulmak o kadar kolay 
bir iş değildir. Hattâ bazen güvenilir 
kalemlerden de sâdır olan, insan ta-
biatının kaçınılmaz hatâlarından biri 
işlenmişse, yerinde ve kaynaklarda 
yapılması gereken araştırmalardan 
da kaçınılıp masa başı aktarmaları 
yapılıyorsa bu tür yanlışlıklar pas-
lı birer çivi yerlerinde kalmaktadır. 
Aslında bu satırların yazarı da bu 
gibi yanlışlardan sâlim olmadığının 
farkında olduğu için, her türlü tenkit 
ve muahezeye açık olduğunu açıkça 
ikrar etmeyi bir borç bildiğini ifade 
etmekten kaçınamaz.

La’lî-zâde Abdülbâkî Efendi Mekte-
bi ve Türbesi:
Eyüp Sultan semtinin tam göbeğinde 
yer alan bu küçük fakat çok sevimli 
külliye, Kalender-hâne Caddesi’nin 
başında ve Yahya-zâde veya Hasib 
Efendi Tekkesi’nin tam karşısındadır. 
Adı geçen bu eski tekke, şimdilerde 
yine yanlış olarak “Saçlı Abdülkaadir 
Efendi Câmii” olarak anılmakta olup 
ileride yeniden bahis konusu edile-
cektir.
Abdülbâkî Efendi, ikinci dönem 
Melâmîlerinden olup bir ara sür-
gün cezası yemişse de sonradan affa 
mazhar olarak İstanbul Kadılığı ve 
Anadolu Kazaskerliği yapmıştır. Ve-
fatı H. 1165 (M. 1752) tarihinde olup 
yaptırdığı Sıbyan Mektebi’nin ve 
onun yanındaki Kalender-hânenin 
bahçesine defnedilmiştir. Türbesinin 
üstü açık ve ön tarafı parmaklıklıdır. 

Nakşbendîyye’den olan tekkeden 
arta kalan saha üzerinde, günümüz-
de Diyânet Sitesi bulunmaktadır. (A. 
Gölpınarlı, Melâmîlik ve Melâmîler, 
İst. 1931,s. 153-155).
Bu Sıbyan  Mektebi’nin Eyüp’ün ta-
rihçesinde unutulmaz anıları vardır. 
Klâsik sanat musikimizin son üstat 
bestekârlarından Zekâî Dede Efendi 
bu mektepte okumuştur.  Kendisi-
nin babası, sonradan hac farizasında 
vefat eden İmam Süleyman Hikmetî 
Efendi, burada hüsnühat (=güzel 
yazı) hocası idi. Amcası Pepe Hoca 
nâmıyla mâruf İbrâhim Zühdî Efen-
di de bu mektebin hocalarındandı. 
Piyer Loti Kahvesi’nin aşağısında, 
Kaşgârî Dergâhı’nın yakınındaki aile 
makberemizde, bu İbrâhim Efen-
di’nin soyundan gelenler daha fazla 
mezar taşına sahiptir. Eyüp Beledi-
yesi’nin neşri için söz verdiği kitabı-
mızda bunun nedenleri açıklanacak-
tır. Zekâi Dede’nin oğlu, Reis’ül- Kur-
râ ve bestekâr  Hâfız Ahmed İlhâmi 
(Irsoy) Efendi’nin yerinden oynatıl-
mış, yeni harfli mezar taşı sayılmaz-
sa, öbür torunların ve kızların taşları 
başka başka yerlerdedir. 

Hâfız Ahmed Efendi’nin hanımı Na-
ciye Irsoy İzmir Kokluca (Altındağ) 
Mezarlığı’nda, çocukları Mısbah Ir-
soy (hn.) Zuhûrat Baba’da, Em. Alb. 
Halim Irsoy Çekmece- Kanarya Me-
zarlığı’nda, Mısbah Hanım’ın oğlu 
ve benim ağabeyim M. Tevhid Tur-
nalı Kilyos Mezarlığı’ndadır. Zekâi 
Dede’nin kızından torunu müzisyen 
Münir Kökten’in mezarı ise Zekâi 
Dede’nin mezar taşı dibindedir; ma-
alesef taşı yoktur. Eski ailenin Zekâi 
Dede tarafının Mevlevîlikle hem-hâl 
olmasına karşı, büyük amca İbrâhim 
Zühdî Efendi Nakşbendîyye’dendir.   
Son devrin musiki üstadlarından 
merhum Rauf Yektâ Bey’in “Esâtiz-i 
Elhan – Musiki Üstadları” başlıklı 
kitabında (İst.Mahmud Bey Matbaa-
sı, H. 1318 – M. 1901), sebebi anla-
şılmaz tarzda Abdülbâki Efendi’ye 
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Abdülkaadir Efendi denildiğinden, 
bu önemli kitaptan alıntı yapan bir-
çok değerli yazar, hep aynı hataya 
düşerek “Abdülkaadir Efendi” ismini 
kullanmışlardır. Bu nokta üzerinde 
ısrarla durmamızın nedeni, asla bah-
sedilen yazarları teşhir etmek gibi 
hınzırca bir sâik yüzünden değildir. 
Ayrıca, bu affedilebilir hata o değerli 
kişilerin kıymetlerini de zedelemez. 
Biz, Eyüp ağırlıklı olarak meydana 
gelen isimlendirme ve tarih hataları-
nın nasıl oluştuğuna parmak basmak 
için aydınlatıcı bir örnek peşindeyiz. 
Bundan daha öte bir gayemiz yoktur. 
Okurların da bu husustaki iyi niyeti-
mize güvenmelerini bekliyoruz. Ab-
dülbâki Efendi yerine sehven Abdül-
kaadir Efendi ismini kullanan değerli 
müzik târihi yazarlarının isimleri 
aşağıda gösterilmiştir: Yılmaz Öztu-
na, Âsım Sönmez, Ruşen Ferit Kam, 
Refi Cevat Ulunay, İbnülemin Mah-
mud Kemal İnal ve Hayri Yenigün.

Saçlı Abdülkaadir Efendi Câmii:
Okuyucunun hayretini mûcip olacak, 
ama hemen ifade edelim ki ne böyle 
bir zât ve ne de böyle bir câmi vardır. 
Hattâ daha da ileri giderek söyleye-
lim – bahis konusu kubbeli, ufak sa-
yılabilecek mekân, mescit veya câmi 
olarak inşa edilmediği gibi, çok yakın 
bir devir hâricinde sırf namaz kıl-
mak için de kullanılmış değildir.
Bu meselenin çözümü üzerinde yaz-
dığımız uzunca bir tarihî topoğrafya 
makalesi, bilimsel Arkeoloji ve Sa-
nat Dergisi’nin Aralık 2013 tarihli 
144’üncü sayısında yayınlanmıştı. 
Başlığı da şöyle idi:
“Eyüp’te Hoca Sadeddin Efendi Dâr-
ül Kurrâsı”. Nispeten kısa olması 
gereken bu tebliğimizin metni, refe-
rans verilen makalenin bütün ayrın-
tılarını yansıtmaya maalesef elverişli 
değildir. Bu bakımdan okuyucuya, 
detaylar için, kolayca bulunabilecek 
olan o yazıya başvurmalarını öner-
mek isteriz. Kalender-hâne Cadde-
si’nin baş tarafında, yüzümüz Eyüp 

Câmii’ne çevrili olarak durduğumuz-
da, karşımızdaki nispeten ufak ha-
cimli külliyenin ön sol tarafında aşa-
ğıda isimleri verilecek olan üç önem-
li şeyhülislâmın çok iri silindirik 
mezar taşları yer almaktadır. Bunla-
rın sağında, şimdi yanlış isimle Saçlı 
Abdülkaadir Efendi (?) denilen câmi-
nin giriş kapısı vardır. Bu kapının he-
men sağ yan tarafında, babasından 
dolayı “Şeyhî” denilen Şeyhülislâm 
Abdülkaadir Efendi’nin H. 944’te (M. 
1537-38), babası ve kendisi için inşa 
ettirdiği altı türbe, üstteki ikinci katı 
mescit olan harap bina görülmekte-
dir. Bu bina duygusuz ellerde maa-
lesef hemen hemen yitip gitmiş, kat 
araları yıkılmış, müessir fiile uğra-
mış gibi duran kör gözlü pencereleri 
kalmıştır. Alt kısmındaki sandukalar 
da ortadan kalkmış, yerlerine an-
lamsız beton mezarlar konulmuştur. 
İşte bizim kesin kanaatimizce Şeyhî 
Abdülkaadir Efendi’nin yaptırdığı 
mescit bu harap binadır ve bugün 
câmi olarak kullanılan küçük sayıla-
bilecek yapının adı geçen zât ile hiç-
bir ilgisi yoktur. Burada ayrıntılarına 
girişemeyeceğimiz eski kaynakların 
hiçbirinde “Saçlı” diye bir yakıştırma 
yoktur. Bu değerli ve ünlü şeyhülis-
lâmın, babası Şeyh Abdülkerim Efen-
di’den dolayı künyesinde “Şeyhî” 
lâfzı vardır. Bu noktada, eskiden beri 
çok karıştırılan bir husus da, bu zâtın 
babası ile amcası Sivâsî Tekkesi şey-
hi Abdürrahim Efendi’nin –herhalde 
ikisi de H. 944 yılında vefat ettikle-
rinden dolayı- bazen birbirlerinin 
yerine konulmalarıdır. “Saçlı” lâfının 
nereden çıktığı konusunda aşağıda 
bir fikir ileri sürülecektir. Şimdi sıra, 
bu adı yanlış konulmuş kubbeli kü-
çük binaya gelmiştir. Fetihten son-
ra, bugünkü Ayvansaray’dan Eyüp’e 
kadar uzanan sık ağaçlı avlak yeri-
nin bu bölümü Molla Fenârî Bağçesi 
diye anılıyordu. Tâc’üt-Tevârih yaza-
rı ünlü Şeyhülislâm Hoca Sadeddin 
Efendi (vef. 1599) buradaki, altı eski 
bir Rum Ayazması olan noktaya bir 
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Dâr’ül-Kurrâ inşa ettirdi. O yıllarda 
halk arasında, Kur’an’ı usûlü ile oku-
yan üstad hâfızların (=Kurrâ Hâfızla-
rının) yetiştirildiği bu yapıya Ayaz-
ma Dâr’ül-Kurrâsı deniliyordu.
Ön taraftaki çok iri ve silindirik me-
zar taşlarına gelince, bunlar Hoca 
Sadeddin Efendi ile her 
ikisi de şeyhülislâmlık 
yapmış bulunan de-
ğerli oğullarına aittir. 
Bunlardan Şeyhülis-
lâm Mehmed Efendi M. 
1615’te taundan vefat 
etmiştir. İkinci oğul 
Mehmed Es’ad Efendi ise (vef. 1623-
1625?), babasının Dâr’ül-Kurrâ ola-
rak yaptırdığı kubbeli binâyı Kasta-
monulu Şeyh Şa’ban Efendi’ye Hal-
vetî Tekkesi’nin tevhid-hânesi olarak 
tevcih eylemiştir. Bu noktada istitrâ-
den arz edelim ki, âyinin icrâ edildi-
ği mekâna Mevlevîlerde Semâ-hâne, 
Bektaşîlerde Meydan Odası, diğer ta-
rikatlerde ise Tevhid-hâne adı verilir.
Vakıflar’ın değerli eski eserler uz-
manı rahmetli İsmâil Fâzıl Ayanoğ-
lu’nun izinleri ile bu tekkenin H. 
1032/M. 1623 tarihli vakfiye özetini 
istinsah etmek fırsatını bulmuştuk:
“Dâr’ül-Kurrâ’nın adı geçen şeyhe 
Tevhid-hâne olarak, ayrıca zâvi-
ye-derviş odaları olmak üzere 8 bâb 
(kapı) ve şeyh’in süknâsına (=otur-
masına) mahsus bir bâb hâne tevcih 
edilmiştir.”

Son devre Rifâiyye tarikatine bağlı 
olarak intikal eden bu tekkenin, ba-
kış açımıza göre en sağda kalan bu 
yapıları günümüzde ortadan kalk-
mış, yalnız bunların önündeki hazîre 
=(husûsî mezarlık) bakımsız olarak 
toz-toprak içinde durmaktadır. Be-
nim yetiştiğim devrede, bu eski tek-
ke Hasib Efendi Dergâhı olarak anı-
lıyordu.

Sözünü ettiğimiz makalemizde, bu 
tekkenin meşâyih (=şeyhler) listesi 
geniş olarak açıklandığından burada 

onların tekrarına lüzum görmüyoruz.
Eyüp Belediyesi’nin bir kültür hiz-
meti olarak inançla sürdürdüğü 
Eyüp Kültür ve Sanat Sempozyumla-
rının 11’incisinin Tebliğler Kitabında 
(Mayıs 2010, Baskı: Temmuz 2012) 
bir kapak resmi vardır ki, bu küçük 

külliye hakkındaki fi-
kirlerimizin doğrulu-
ğu hakkında bize ha-
tırı sayılır bir güven 
vermektedir:
Altı türbeli olan Mes-
cid-i Şerîf (Şeyhî Ab-
dülkaadir Efendi’ye 

ait  olan), kübik ahşap bir minare, 
ezan okuyan genç bir müezzin, ge-
rideki Dâr’ül-Kurrâ’nın kubbesi üze-
rinde eski yazı ile “Semâ-hâne” ve 
en sağda bulunan, tekkenin hizmet 
binalarının ana kapısı önünde iki 
bevvâb (=hademe, kapıcı) ve yürü-
yen şişmanca bir Zâkir Efendi. (Zâ-
kir, zikreden demektir. Ser-Zâkir ise 
Zâkirlerin başı anlamına gelir.)

2007 yılında Galata Kuledibi Mev-
levî-hânesi kitaplığından Süleyma-
niye Kütüphanesi’ne devredilen, 
tekkeler uzmanı merhum Cemalettin 
Server Revnakoğlu arşivinin 229 sa-
yılı dosyasında, konumuz olan tek-
ke geniş şekilde açıklanırken şöyle 
bir not düşülmüştü: “Bu tekkeye 
bir zamanlar Saçlı Mûsâ Tekkesi de 
denilirmiş – meşâyih listesinde adı 
geçmeyen bu zâtın belki de ünlü bir 
zâkirbaşı olması akla gelebilir.” Bu 
not, bize Şeyhî- Saçlı karışıklığı için 
müphem bir ışık tutmaktadır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz 11’inci 
Eyüp Kültür ve Sanat Sempozyu-
mu’na “Bir Mekân, Üç Zaman, Üç Şa-
hıs” başlıklı bir tebliğ ile katılan genç 
rehber meslektaşımız Talha Uğur-
luel, maalesef bütün bu gerçeklerin 
farkına varamamıştır. İşlediği hatâla-
rı üzülerek makalemizde sıralamış-
tık. Burada çok önemli bir tanesine 
değinmek istiyoruz.
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Fetihten sonra, bugünkü 
Ayvansaray’dan Eyüp’e 
kadar uzanan sık ağaçlı 
avlak yerinin bu bölü-
mü Molla Fenârî Bağçe-
si diye anılıyordu. 
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2’nci Abdülhamid devrinin ünlü ku-
renâsından (Pâdişâhın yakınların-
dan) Halepli Kazasker Ebü’l-Hüdâ 
Efendi, Rifâiyye’nin Sayyadîyye ko-
lundan bulunduğu ve son şeyhler-
den Hasib Efendi ile büyük dostluğu 
olduğu için, kubbeli tevhid-hânenin 
yan tarafına bir kütüphane ile ölen 
üç çocuğu için bir türbe yaptırmış-
tı. Bunlar zamanla harap olmuştu. 
Türbe ve kütüphanenin 2004-2005 
yıllarında Vakıflar ve Anıtlar Kurulu 
izinleriyle ihya edilmiş bulunduğu 
bildirilmektedir.

Abdülhamid tahttan indirilince, ku-
renadan Arap İzzet Holo Paşa ha-
karete uğrayacağını hesaplayarak 
yurt dışına kaçtı. Ebü’l-Hüdâ buna 
muvaffak olamadı. Çürük domates 
ve yumurta yağmuruna tutuldu, yü-
züne karşı “büyücü” diye bağırıldı. 
Büyükada’daki konağında göz hap-
sinde iken vefat etti. Beşiktaş-Seren-
cebey’deki, içinde bir de tekkesi olan 
konağında defnedildi. 1937 senesin-
de alınan özel bir izin ile Halep’te-
ki câmisinin hazîresine nakledildi. 
Edindiğim bu bilgiler, TDV İslâm An-
siklopedisi’nin 36’ncı cildindeki (İst. 
2009, s. 217-218, Sayyadîler madde-
si, Prof. Dr. Şit Tûfan Buzpınar) de-
taylı madde ile de doğrulanmaktadır.
Talha Uğurluel, Ebü’l-Hüdâ’nın mu-
azzam bir merâsim (!??) ile bahse 
konu Tevhid-hâne’nin yanına gömül-
müş bulunduğunu iddia etmektedir 
ki, biz kendisine Sempozyum’un Bi-
lim Kurulu’na derhal detaylı bir özür 
mektubu göndermek zorunda oldu-
ğunu bildirmek istiyoruz!

Öncelikle ve ehemmiyetle bildirmek 
isteriz ki, küçüklüğümüzden itibâren 
dede ocağımızdan almış olduğumuz 
terbiye ve eski eserlere karşı besle-
diğimiz muhabbet, gerçekleri ifâde 
etmekten bizi men etmemektedir.
Açıkça bir kere daha belirtelim: Saçlı 
Abdülkaadir Câmii diye bir ibâdet-
hâne yoktur, bu tabelanın oradan 

kaldırılması icap etmektedir. Eyüp 
Câmii gibi devâsâ bir mâbede sâdece 
yirmi-yirmi beş uzun fuleli adımda 
ulaşmak mümkün iken, aslı bir tev-
hid-hâne olan bu küçük ve kubbeli 
mekâna kolaylıkla başka bir fonksi-
yon verilebilir. İlk akla gelen nokta 
şudur: Bu binanın altındaki bodrum 
maalesef yüznumara yapılmıştır. Ge-
nel yüznumaralar hemen arka taraf-
ta iken, çevreye kerih kokular saçan 
bu seçimin mantığını kavramak pek 
mümkün değildir. Vakıflar’ın eski 
eserler uzmanı, rahmetli dostumuz 
Kemal Elker, 1963-64 senelerinde 
buradan çok eski ve kıymetli Kûfî 
yazılı levhaların çıktığını ve bunla-
rın Vatan Caddesi’ndeki Vakıflar’ın 
Hat Sanatları Müzesi’ne teşhir için 
kaldırıldığını söylerdi. Bu levhalar 
tasnif edilerek geri getirilebilir, mev-
cut kütüphâne ile de işbirliği yapı-
labilir. Tevhid-hâne’nin aslında bir 
Dâr’ül-Kurrâ olduğu dikkate alına-
rak Hoca Sadeddin Efendi ve oğul-
larının hayat hikâyeleri ve eserleri 
odak noktasına alınabilir. Kastamo-
nulu Halvetî Şeyhi Şa’ban Efendi’den 
başlıyarak, Yahya-zâdeler ve sonra 
Rifâiyye’den Hasib Efendi’ye ve son-
rasına kadar bütün silsile-i meşâyih 
sıra ile gösterilebilir. Yapılacak itiraz 
bellidir: Câmide çalışan hademe-i 
hayratın maaşları ve özlük hakları. 
Ancak bu mesele, maalesef bu satır-
ların yazarının çözebileceği bir şey 
değildir. Bu kadar zengin bir tarihçe-
ye sahip olan bu küçük ve zarif külli-
ye, mutlaka sahip olması gereken il-
giye ve hakkında yapılan bunca yan-
lışlıkların düzeltilmesine muhtaçtır.

Şâire Fıtnat Hanım’ın Mezar Taşı ve 
Hubbâ Mollası (=Molla Çelebi) Meh-
med Vüsûlî Efendi Türbesi:
Bu konudaki çok geniş kapsamlı ve 
bütün eski kaynakları nazar-ı dikka-
te alan bir araştırmamız, bilimsel Ar-
keoloji ve Sanat Dergisi’nin (Kış-Ba-
har 1980 tarihli, 8-9’uncu sayısında; 
s. 39-44) yayınlanmıştı.
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Tebliğimizin gereğinden fazla hacim-
li olmaması dileğiyle, adımızı bile 
anmadan bizim bu makalemizden 
yapılan intihalleri de (ne yazık ki, bir 
tanesi Eyüp Sempozyumlarındaki 
bir tebliğ ile yapılmıştır) atlayarak 
doğrudan ve özetlenmiş bir biçimde 
konuya girmek istiyoruz.

Eyüp’ten güney yönünde Defter-
dar’a uzanan Feshâne Caddesi ile 
Kızıl Değirmen Sokağı’nın kavşa-
ğında ve eski Tabakhâneler Mevkii 
karşısında, hemen hemen yan yana 
sayılabilecek iki türbe yer alır. Yeni 
düzenlemelerle bunlar şimdi birbir-
lerinden ayrılmış gibidir. Bunlardan, 
Defterdar yönündeki, altıgen plân-
lı, basık-oval kubbeli, kesme taştan 
yapılmış, kitâbesiz türbe epey bir 
zaman önceden beri Şâire Fıtnat 
Hanım’ın türbesi olarak biliniyordu. 
Alt pencereleri dikdörtgen biçimli, 
üst pencereleri ise yuvarlak olan bu 
türbenin Fıtnat Hanım’a ait olduğu 
yolundaki eski kanaatin, İhtifâlci M. 
Ziyâ Bey tarafından da paylaşıldığı, 
Tâhir’ül-Mevlevî diye bilinen Tâhir 
Olgun’un aşağıdaki notundan anla-
şılmaktadır. “Edebiyat Târihimize 
Dâir Manzum bir Muhtıra, İst. 1931, 
s. 123-124, dn. 1 ve 3.”
(Bir türbe olduğu anlaşılan bu kub-
benin kapısı, penceresi, hattâ içinde 
sanduka ve taşı kalmadığı için bazı 
saygısızlarca abdesthâne ittihaz edil-
mişti. Sonra Belediye etrâfını tahta 
ile kapattı. Burasının Fıtnat Hanım’ın 
türbesi olduğunu İhtifâlci Ziyâ Bey 
merhumdan işitmiştim.)

İkinci Dünya Savaşı yıllarında, Millî 
Eğitim Bakanlığı bu türbeyi Ord. 
Prof. Dr. İ. H. Uzunçarşılı’dan alı-
nan bilgiye dayanarak, Şâire Fıtnat 
Hanım’ın türbesi diye onartmıştır. 
Hatırladığımız zamanlardan beri bu 
türbenin üzerinde yanlış bir plâket 
duruyordu.

Tarihçi İ. H. Konyalı ile İ. H. Uzunçarşı-

lı arasında bu hususta yıllarca devam 
eden kırıcı polemiği, burada açıkla-
makta bir yarar görmüyoruz. Arzu 
edenler, bütün detaylar için referans 
verilen makalemize bakabilirler.
Eyüp türbedarlığında bulunan Ab-
dullah bin Sâlih nâmındaki bir zâtın, 
“Hazret-i Hâlid Türbesi civarında 
Medfûn Meşâhir” başlıklı, kendi el 
yazısı ile yazdığı notlarda, Fıtnat Ha-
nım’ın mezar taşının türbenin yakın 
çevresindeki hazîrede bulunduğu 
kaydedilmişti. Bunu A. C. Yöntem’in, 
(İslâm Ans. İst. 1947, Cild: 4, Cüz: 36, 
s. 626-27)’deki ansiklopedi madde-
sinden öğrenmiştik. Emekli hâkim 
dostumuz Midhat Anıl, söylenen yer-
de Fıtnat Hanım’ın taşını bulmuş ve 
bizlere de göstermişti: (Şâire’nin ve-
fat tarihi: H. 1194, M. 1780’dir.)
Dr. Sırrı Akıncı’nın Hayat Târih Mec-
muası’nın  (İst. Eylül 1969, Sayı: 8, 
s. 88-89) tarihli ve “Üç Mezar Taşı” 
başlıklı makalesinde, bu taşı Şâir 
Yahyâ Kemâl’in yakın dostu Âsım 
Sönmez’in bulduğu ifade ediliyorsa 
da bu şeref, aslında merhum hâkim 
Midhat Anıl dostumuza aittir.
Bu kesin delillerle bahis konusu tür-
benin üzerindeki plâket indirilmiş, 
ancak yerine türbenin gerçek sahibi-
nin adı bir türlü yazılmamıştır.

Eyüp Feshâne Caddesi No. 24’te, 
1980’li yıllarda, Molla Çelebi Kaa-
dirî Dergâhı’nın meşrûtasından arta 
kalmış eski evde oturan Abdülkaadir 
Gönülkırmaz, babası merhûm son 
şeyh Hâfız Hüseyin Efendi’nin kendi-
sine teslim ettiği “Berat”ı bizlere gös-
termişti. Sultan V. Mehmed Reşad’ın 
tuğrası altında, Evkaf-ı Hümâyûn 
Nezâreti damgası ile tasdik olunmuş 
bulunan bu belgede aynen şunlar ya-
zılı idi:
“Mülhak evkafdan, Galata’ya tâbî 
Fındıklı’da Molla Efendi Câmîi Şerî-
fi vakfından alınmak üzere, vâzife-i 
muayeneleri ile Eyüb El-Ensârî civâ-
rında Molla Çelebi Zâviyesinde za-
viyedâr ve yevmî iki akçe yâni şehrî 
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yirmi para vâzife ile Eyüb’de kâin 
türbe-i şerîfinde cüzhanlık cihetle-
rinin tevcihine dâir vâki’ olan istidâ 
üzerine… mutasarrıfı Hâfız Mehmed 
Eşref’in rızâsı ile… ehliyeti nümâyân 
olan dâmâdı …Hâfız Hüseyin Kâmil 
bin Mehmed uhdesine tevcihi…”

İncelediğimiz ve sözü edilen makale-
mizde ayrıntıları verilen bütün eski 
kaynaklarda Fındıklı’da Koca Sinan 
yapısı bir camii bulunduğu bildiri-
len, Molla Çelebi nâmı ile mâruf İs-
tanbul Kadısı Mehmed Vüsûlî Efendi, 
Eyüp’te Tabakhâne karşısında bir 
Kaadîri Tekkesi’ne ve bir de müs-
takil türbeye sahiptir. İşte bu türbe, 
eskiden Fıtnat Hanım’ın türbesi diye 
bilinen yapıdır ve artık bunun üzeri-
ne, hiçbir kuşkuya yer bırakmadan 
merhumun künyesi yazılmalıdır. 
Merhum Çelebi, Fındıklı’daki câmii-
nin kıble tarafında gömülmek yerine 
Gufran Toprağını, yani Eyüp semtini 
tercih etmiştir. Vefatı H. 998, M. 1590 
tarihindedir.
Tam Feshâne Caddesi ile Kızıl Değir-
men Sokağı kavşağında yer alan se-
kizgen plânlı, kesme taştan yapılmış, 
sivri kemerli alt pencere alınlıkları 
altıgen biçimli taşlarla doldurulmuş 
türbe ise, 16’ıncı yüzyılın önemli ka-
dın şairlerinden ve Molla Çelebi’nin 
kayınvalidesi Ayşe Hubbâ Hâtûn’a 
aittir. Bazı kaynaklarda adı geçenin 
refikası gibi gösteriliyorsa da bu id-
dia doğru değildir; detay için refe-
rans verilen makalemize bakılmasını 
dileriz.

Piyer Loti Kahvesi’nin yokuşa doğru 
aşağısında, iki yol ağzında yer alan 
Kaşgârî Dergâhı hakkında:
Bu eski ve ünlü Nakşbendî Tekke-
si ve Mescidi’ne giden yolun başına 
şöyle bir tabela konulmuştur:
“Kaşgârî Murtâza Efendi Tekkesi” 
Ayrıntılara hiç girmeden ifâde ede-
lim. Bu tabela yanlıştır ve hemen de-
ğiştirilmesi icap etmektedir. Dergâ-
hın bânisi Yek-çeşm el-Hacc Murtâza 

Efendi, kalemden yetişip Tophâne 
Nâzırlığından Ruznamçeci-i Evvel’li-
ğe kadar (M. 1746) yükselmiştir. Bu 
tekkeyi Kaşgârlı Abdullah Efendi için 
M. 1745’te yaptırmıştır. Adı geçen 
zât, önce Eyüp’teki Kalender-hâneye 
talip olmuşsa da mücerret (=bekâr) 
olmadığı için vakfiye şartlarına uy-
gun  bulunmadığından buraya geç-
miştir. Murtâza Efendi ve oğulları 
tekkenin hazîresinde metfundurlar. 
Kendisinin kafesî destarlı mezar taşı 
H. 1160, M. 1747 tarihini taşımakta-
dır. Murtâza Efendi Kaşgârlı değildir, 
bu tabeladaki fâhiş yanlışın süratle 
düzeltilmesi gerekmektedir.

Niyet/Can Kuyusu, Zevkî Kadın/İs-
kender Dede Namazgâhı, Dolancı 
Derviş Mehmed Mevlevî-hânesi:
Konuları birbirine karıştırmadan ve 
gereksiz dipnotlarına boğulmadan 
kurtulmak için,  bu yörede 1976 yı-
lında başlayan araştırmalarımızın ay-
rıntılı olarak açıklandığı 2006 tarihli 
tebliğimize atıf yapmak zorundayız:
“Eyüp-Piyer Loti’de Çolak Hasan 
Tekkesi ve Bâli Baba Sorunu – Eyüp 
Belediyesi 10’uncu Kültür ve Sanat 
Sempozyumu” Niyet Kuyusu diye 
anılan kuyu birçok sahtekârlıklara 
konu teşkil etmiş, son devirde bakı-
cısı olan açıkgöz kadının birkaç ev 
bile temin ederek zengin olduğu za-
manın gazetelerine yansımıştı. Bü-
tün bu olayları, anılan Tebliğimizde 
detayları ile izlemek mümkündür.
Konuları dağıtmamak için, şimdi-
lerde Belediye’nin yeni konaklama 
tesisleri ile kaplanmış olan alanda 
eskiden mevcut olan, İdris Köşkü 
Caddesi No. 16’daki evin bahçesine, 
orada oturan kısa boylu bir zâtın 
rehberliğinde tarihi topoğrafya eki-
bimizle girişimizi nakledelim. (Not-
larımızın arasında kayıtlı olan bu 
zâtın ismini maalesef bulamadık.) 
Bu notlarımız, yukarıda da değinildi-
ği gibi 1976 yılına aittir. Anılan kişi, 
çevredeki bütün eski eserler hakkın-
da hatırı sayılır bilgilere sâhipti.
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Bahçede yüzümüz kuzey yönüne, 
yâni Sütlüce- eski Karaağaç Mezba-
hası’na doğru bakarken, solda Mev-
levî İskender Dede’nin sikkeli ve des-
tarlı mezar taşı, onun sağında Üçün-
cü Osman’ın (M. 1754-1757) üçün-
cü kadını Zevkî Kadın’ın, İskender 
Dede’ye ait namazgâhı ihyâ ettiğini 
belirten namazgâh taşı, sıra ile yine 
sağda, rehberimizin ısrarla belirttiği 
üzere yazısız – hafif şekilde bombe-
li, Niyet Kuyusu’nun bilezik taşı yer 
alıyordu. Bütün bu 
ilginç taşların en so-
lunda ise, bir kuyuya 
ait olduğu belli olan, 
kitâbeli bir bilezik 
taşı gözümüze çarp-
mıştı. Yazılı olması dikkatimizi çekti 
ise de, rehberimiz olan zât, kesin bir 
ifâde ile bu taşın başka bir kuyuya 
ait olup aslâ Niyet Kuyusu ile ilgi-
li bulunmadığını beyan etmişti. Bu 
taşların arasında dikkatimizi en çok 
çeken Zevkî Kadın’ın namazgâh taşı 
idi. Bu taşın alt tarafında küçük bir 
mihrapçık vardı ve bunun ortasında 
da bir kandil asılıydı. Taştaki kitâbe-
yi okumuştuk:
“Sâhib’ül-hayrât, Sultan Osman Efen-
dimizin üçüncü kadını Zevkî Kadın’ın 
İskender Dede’yi ihyâsıdır.”
Bu önemli kitâbe, bize o yakınlarda 
Mevlevî İskender Dede’nin (vef. H. 
997, M. 1588-89) eski bir namazgâ-
hı olduğunu, bunun zamanla harap 
olarak, Zevkî Kadın tarafından (H. 
1182, M. 1768-69)  ihyâ edildiğini is-
pat etmektedir. Ne kadar yazık ki, bu 
çok önemli kitâbeli taş yeni düzen-
lemeler sırasında yitirilmiş – veya 
çoğu zaman yapıldığı gibi, bulunma-
sı hemen hemen imkânsız bir şekil-
de Vakıflar’ın Teberrükât Ambarı’na 
konulmuştur.

Yeni düzenlemeleri yapanlardan adı-
nı bilmediğimiz bir zât, o sahaya inşa 
edilen konaklama tesislerinin he-
men arka cephesine, güzel yetiştiril-
miş çiçekler arasına –deyim mâzur 

görülürse- mal bulmuş Mağrıbî gibi 
Mevlevî İskender Dede’nin sikkeli ve 
destarlı mezar taşını dikmiş ve ekli 
tabelaya da şunları yazdırmıştır:
“İskender Dede’nin mezarı zamanının 
tekkesi-külliyesinin bahçesindedir.”
Hemen ifade edelim: İskender Dede 
denilen zât’ın bir tekkesi hiç olma-
mıştır, sadece eski bir namazgâhı 
vardır ve o da zamanla harap olarak 
Zevkî Kadın tarafından ihyâ edilmiş-
tir. Bu kadıncağızın namazgâh taşı 

ortadan kaldırılırsa 
böyle yanlış kana-
atlere varılmasının 
yolu açılmış olur.
Eyüp – İslâmbey Be-
devî Tekkesi’nin son 

şeyhinin oğlu merhum öğretmen İ. H. 
Kırmızıtaçlı, Eyüp –Kaadirîyye’den 
Hâkî Baba Tekkesi’nin son şeyhi M. Sa-
deddin Geylânî’nin oğlu Nazmi Efendi 
ve İstanbul vilâyeti emekli muhasebe 
müdürlerinden çok bilgili bir zât olan 
Tevfik Demiroğlu, 1976 yılında bizlere 
“Bu isimde bir tekke hatırlamıyoruz, 
orası daha çok bir namazgâh yeri ol-
malıdır” demişlerdir.

İskender Dede’nin mezar taşı üze-
rindeki yazı da karakter itibariyle bir 
16’ncı asır yazısı değildir, muhdes 
bir yazıya benzemektedir: “Merhûm 
Kutbü’l-ârifîn İskender Dede ruhiy-
çün el- Fâtiha, H. 997 (M. 1588-89).” 
Yine aynı yakın çevrede, özenle ko-
nulmuş bulunan “Niyet Kuyusu / 
Wishing Well” tabelalı ve kitâbeli 
kuyu bileziği taşı da bizim yerinde 
edindiğimiz bilgilere uymamaktadır. 
Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildi-
ği gibi, asıl Niyet Kuyusu’nun bilezik 
taşı yazısız ve bombeli olarak tespit 
edilmişti. Bilezik taşı kitâbeli olanın 
Niyet Kuyusu’na ait olmadığı, bize 
rehberlik eden çok bilgili zât tarafın-
dan kesinlikle ifâde edilmiş bulunu-
yordu. Bahis konusu kitâbe çok aşın-
mış olduğu için tebeşir kullanarak 
okumaya çalıştık:
“Sahibü’l-hayrât vel hasenât Câ-
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“Sâhib’ül-hayrât, Sultan 
Osman Efendimizin üçüncü 
kadını Zevkî Kadın’ın İsken-
der Dede’yi ihyâsıdır.”
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meşûycu Cevrî Usta ruhiyçün el-Fâti-
ha – H. 1260 veya 1265 (M. 1844-
1849).” Bu kuyuyu, Çamaşırcı Cevrî 
Usta nâmında bir kadının açtırdığı 
anlaşılıyorsa da, bilezik taşının sal-
landığını ve altı ile bir irtibatının ol-
madığını tespit ettik. Her hâlükârda 
bu taşın meşhûr Niyet/Can Kuyusu 
ile bir alâkasının bulunmadığı apa-
çıktır. Bu konulan Türkçe ve İngilizce 
tabela da maalesef gerçeği aksettir-
memektedir. Sırası gelmişken, kısa-
ca Dolancı Derviş Mehmed’in Mev-
levî-hâne teşebbüsüne de değinelim. 
Adı geçen şahıs, H. 1230 (M. 1814-
15)’da Çolak Hasan Tekkesi’ne yakın 
bir mahalde bir Mevlevî-hâne binâ 
etmiş ve Konya’daki Çelebi’den ken-
disine şeyhlik getirtmiş idi. Ayrıntı-
ları, referans olarak gösterilen teb-
liğimizde görülebilecek olan şeyhler 
arasındaki çekişmeler yüzünden “bir 
veçhile sema’ bile edemeden” yapı-
lan binaları terk etti ve bütün bunlar 
zamanla harap olarak ortadan kalktı. 
(karş. Hadîka I/265; A. Gölpınarlı, 
Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İst. 
1953, s. 252, 339-40.)

İdris-i Bitlisî ve refîkası Zeyneb 
Hâtûn’un yakın çevredeki eserleri:
2’nci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim 
devirlerinin gözde müellifi, münşî, şâir, 
hattat ve siyaset adamı Kürt asıllı İd-
ris-i Bitlisî’nin, hanımı Zeyneb Hâtûn 
ile birlikte, bugünkü İdris Köşkü Cad-
desi boyunca ve yakın sokaklar üzerin-
de epey hayır binaları inşa ettirdikleri 
bilinir.

Akkoyunlu Sultanlarının tuğra çekeni 
olup sonra Osmanlı hizmetine girerek, 
Sultan 2’nci Bayezid’e Farsça (Heşt 
– Behişt /Sekiz Cennet/ İlk Sekiz Pâ-
dişâh) adında bir Osmanlı Târihi sunan 
İdris-i Bitlisî’nin (vef. H. 927-M. 1520-
21), Horasânî Karyağdı Ali Baba (=Pi-
yer Loti) Tepesi çevresinde yerleştiği 
araziye, ünlü seyyâh Evliyâ Çelebi “İd-
ris Köşkü derler, güzel bir teferrüc-gâh-
dır” yâni, mesîre yeridir diyor.

Adı geçen zât, Yavuz Sultan Selim’e 
İranlı Şâh İsmâil-i Safevî gailesi sıra-
sında da Kürt aşiretleri konusunda 
yardımda ve tavsiyelerde bulunmuş, 
Yavuz’un vefatından sonra kalan kısa 
ömrü boyunca Kanunî’ye de Şark Sefe-
ri hususunda değerli fikirler vermiştir. 
Şimdi, açıklamalarımızın bu bölü-
münde, İdris-i Bitlisî’nin gayet garip 
bir şekilde Bayrâmî Melâmîliği’nin 
kutuplarından İdris-i Muhtefî ile ka-
rıştırılması vak’asına geliyoruz. Bu 
ilginç olayı açıklamak üzere, ilk ola-
rak, aklî dengesini yitirmiş bulunan 
Sultan 1’inci Mustafa’nın tahtta kal-
dığı süreleri belirtmemiz gerekiyor.
Yurdumuzdan dışarıya doğru git-
tikçe hızlanan beyin göçü nedeniyle 
üzülmek mi, yoksa bunların verdik-
leri değerli eserler sâyesinde kıvanç 
duymak mı gerekir, emin olun karar 
veremiyorum. 2010 yılında, Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin “Ohio Sta-
te Üniversitesinde” çok kıymetli bir 
doktora tezi hazırlayan bir Türk ev-
lâdı, Günhan Börekçi bu örneklerden 
bir tanesidir: “İnkirâzın Eşiğinde Bir 
Hânedân” . Bu doktora tezinde, 1’inci 
Mustafa’nın annesinin Abaza asıllı 
Halime Sultan olduğu ve bu kadının 
aynı zamanda, babası 3’üncü Meh-
med tarafından haksız yere idam 
edilen Şehzâde Mahmûd’un da ana-
sı olduğu belirtiliyor. Sultan Musta-
fa’nın saltanat süreleri aşağıda gös-
terildiği gibidir:

22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 (3 ay)
10 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623 (1 yıl 4 ay)

Evliyâ Çelebi’nin ünlü Seyyâhat-nâ-
mesindeki (İst. 1314 / M. 1896-97) 
Cilt: 1, s. 399-400) “İdris Köşkü 
Mesîresi” maddesinde bu garip ka-
rıştırma olayına şöyle değiniliyor:
“Sultan 1’inci Mustafa Han’ın cülû-
sunda bu şeyhi mülhiddir deyû it-
ham ederek evkafını harâb ettiler.”
Bu İdris karıştırması Sultan Musta-
fa devrinde İdris-i Bitlisî vakıfları-
nın zaptedilmesine, 4’üncü Sultan 
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Murad zamanında da bazı tesislerin 
yıktırılmasına neden olmuştur. Bu 
olayların odağındaki İdris-i Muhtefî 
(=Gizli İdris) kimdir? Bu zât, Hasan-ı 
Kabâduz’dan sonra Melâmîlerin 
riyâsetine geçmiş olup, Hüsâmeddin 
Ankaravî tarafından terbiye edilir-
ken terziliğine telmihen İdris nâmını 
almıştır. Bütün ömrü boyunca gizli 
kalmış, ticaretini hizmetkârları vası-
tasıyla yürütmüştür. Asıl adı Tırhala-
lı Hacı Ali Bey’dir. H. 1024 senesinde 
(M. 1615) vefat ederek Kasımpa-
şa’da, tersane arkasından Kulaksız’a 
çıkan yokuşun başlangıcında, sağ 
taraftaki müstakil sofasına defnedil-
miştir (A. Gölpınarlı, Melâmîlik ve 
Melâmîler, İst. 1931, s. 123-128.)
Bayrâmîlik, 16’ncı yüzyılda tam an-
lamıyla Melâmîlik şekline dönüşe-
rek, düzene ve resmî ideolojiye kar-
şı çıkan belki en önemli ve en geniş 
tabanlı sosyal hareketlerden birinin 
kaynağı olmuştur. Bayrâmî Melâmî-
liği, siyasal fonksiyonları da üstle-
nen bir “ kutup “  telâkkisine sâhipti. 
Öyle ki, “Ehli Beyt sevgisinden” söz 
açan herkese “Şâh’ın kılıcını sallı-
yor!” deniliyordu. Bu ortamda Bay-
râmî Melâmîleri için tam bir terör 
devri başlatıldı. (karş. A. Yaşar Ocak, 
Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve 
Mülhidler, İst. 1998, s. 290-304, 
“Hamzavîler maddesi). Önceki bö-
lümlerde, Bitlisî’nin hanımı Zeyneb 
Hâtûn’un mescidinin üç kere ona-
rım görerek hâlen namaza açık ol-
duğunu (Câmi Sokağında) ve bunun 
mihrabı önünde bulunması gereken 
mezar taşının kaybolduğunu ve ora-
da mezbelelik bir vaziyette sadece 
kapak taşının yer aldığını açıklamış-
tık. Her ne kadar Bursalı Mehmed 
Tâhir Bey’in “Osmanlı Müellifleri” 
adlı eserinde (İst. 1342, Cilt: III, s. 
6-8; M. 1915-1924), Bitlisî’nin me-
zar taşının, refîkası Zeyneb Hâtûn’un 
mescidinin hazîresinde olduğu ifâde 
ediliyorsa da, bu konuda Hadîka’nın 
( I/265-Zeyneb Hâtûn Mescidi mad-
desi) topoğrafik referansı gerçeğe 

daha yakındır. Çünkü Bitlisî’nin me-
zar taşı, 1976 yılında tespit ettiğimiz 
gibi, bir sokak daha ileride (Kerim 
Ağa Sokağı), İsmâil Özeller’e ait 4 
numaralı evin bahçesinde, bayırın 
Gümüşsuyu-Bülbülderesi’ne doğru 
alçalan meyli üzerinde, set gibi bir 
beton platforma bitiştirilmiş olarak 
çiçekler arasında duruyordu. Taş, 
tarihsiz olup hem yazısı hem de ken-
disi muhdesdir, yâni devrinin eseri 
değildir:

“Kutbü’l-ârifîn merhûm ve mağfûr-leh İdris 
efendi rûhiyçün el – Fâtihâ”.

Râyetkeşân Kalfa Çeşmesi: İdris Köş-
kü Caddesi üzerinde bulunan bu çeş-
menin diğer adları Zeyneb Hâtûn/
İdris-i Bitlisî Çeşmesi veyâ Çınarlı 
Çeşme’dir. 1976 senesinde battal ve 
kitâbesiz iken 1985 yılında TAÇ Vakfı 
tarafından onartılmıştır. Konulan ta-
belada şu yazı vardır:
“16’ncı yüzyılda İdris-i Bitlisî’nin 
yaptırdığı bu çeşme, Sultan Abdü-
lazîz’in câriyelerinden Râyetkeşân 
Kalfa tarafından H. 1275’te (M. 
1858-59) yeniden inşa ettirilmiştir.”
Son ziyâretimizde çeşme temiz ve 
bakımlı idi. Çatısı dört yönlü, kırma 
tavanlı ve ahşab olan çeşmenin arka 
yüzü 1985 onarımında açığa çıkarıl-
mış olup, orada bir lâhit bulunmuştur.
Sıbyan Mektebi: İdris Köşkü Caddesi 
üzerinde, 1976 senesinde 18/1 kapı 
numaralı olan bu eski mektep, araş-
tırmamız sırasında İl Özel İdaresi 
tarafından ev olarak kiraya verilmişti. 
Şimdi mescit olarak kullanılmaktadır.
İdris-i Bitlisî’nin vakıf eseri olarak 
inşâ edilen bu binâ, İdrisler karışık-
lığı sırasında ve 4’üncü Sultan Murad 
devrinde (M. 623-1640), Pâdişâh’ın 
Mîr-i Ahûr’u (İmrahor) Ali Ağa’nın 
vakfı olarak kayda geçmiş ve bun-
dan sonra bu Sıbyan Mektebi “Attan 
Düşen Ali Ağa Mektebi” diye anılma-
ya başlamıştır. 1924 tarihli Tevhid-i 
Tedrisât Kanunu’ndan sonra, ancak 
Harf Devrimi’nin yapıldığı 1928’den 
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önce düzenlenen bir Mekâtib-i Vak-
fiyye Cetvelinde (Attan Düşen Ali 
Ağa Mektebi, Eyüp-Gümüşsuyu’nda, 
harap, duvarları mevcut) kaydına 
rastlamıştık. Mektebin sonradan ye-
niden onarıldığı anlaşılmaktadır. To-
poğrafik not olarak Gümüşsuyu’nun 
gösterilmesi hiç doğru değildir.
Mektebin bahçesinde, 1976’da Ali 
Ağa ve yakınlarının özenle süslen-
miş mükellef taşlarından oluşan so-
fayı incelemiştik. Ali Ağa’nın mezar 
taşındaki yazı şöyle idi: “Mirâhûr-ı 
Evvel iken attan düşüp vefat eden Ali 
Ağa’nın rûhiyçün el-Fâtiha – H. 1035; 
M. 1626”.

Günümüzde mescit olarak kullanılan 
mektep, kesme taştan fevkanî olarak 
inşa edilmiş olup, kapısında kitâbe 
yoktur. Kemerli kapısından girince 
bir merdivenle üst kattaki bölüme 
çıkılabilir. Pek de geniş olmayan bu 
üst kat şimdi kadınlar mahfili olarak 
kullanılmaktadır. Mescitte mihrap 
nişi olmadığından, Kâbe istikameti, 
üzerinde cübbe asılı ahşap bir direk 
ile belirlenmiştir. Namaz mahalli de 
geniş sayılamaz. Hemen yakının-
da namaza açık bir mescit (Zeyneb 

Hâtûn Mescidi) var iken acaba bu 
eski Sıbyan Mektebi’ne başka bir 
fonksiyon verilemez miydi sorusu 
akıllara takılmaktadır.
Öte yandan bir de, Eyüp’teki yanlış 
isimlendirilen ve gerçek tarihçe-
yi alt-üst edenlerden bir tanesinin 
daha analizini yapmak istiyoruz. 
Bu bölüme kadar yapılan hataları, 
mantığın ve gerçek öykülerin mer-
ceğinden geçirdiğimiz zaman şu 
sonuçlara varmamız kaçınılmaz ol-
maktadır:
1-Araştırma yapanların çoğu, Os-
manlıca bilgisinden, aruz vezninden 
ve ebced hesabının özelliklerinden 

mahrumdur.
2- Bazıları da, bir kısım eserler hak-
kında sözde araştırma yaparken, 
kendilerinden önce hatalı olarak 
yazılmış kitap ve makalelerden di-
rekt olarak bilgi aktarmak yanlışına 
düşmüşlerdir. Bunların arasında, 
yukarıda birinci maddede değinilen 
türdeki yazarlar da çoğunluk teşkil 
etmektedir.

Eyüp ile ilgili olarak yıllarca süren 
araştırmalarımız sırasında, vakit 
darlığından dolayı bir türlü derinine 
inemediğimiz, halk ve özellikle avam 
arasında “Çifte Gelenler” veya “Çif-
te Gelinler Türbesi” diye anılagelen, 
Eyüp Câmii’nin dış avlusundaki, ser-
dab’lı (=kripta’lı) ve çift katlı ilginç 
türbenin gerçek kimliği konusunda, 
hakkında yapılan onca yayına rağ-
men bir türlü tatmin edici bir so-
nuca varamamıştık. Asma kapıdaki 
kitâbelik yerine, 1957 onarımında, 
son hattatlarımızdan merhum Hâ-
mid Aytaç’ın eseri olan Arapça ibâ-
reli bir kitâbe konulduğunu, bunun 
mealen (ölülerden ibret ve bilgi alın) 
anlamına geldiğini zamanında öğ-
renmiştik.

Aziz dostumuz, değerli sa-
nat tarihçi ve İstanbul Tür-
beler Müdürü S. Faruk Gön-
cüoğlu, benim bu çalışma-

larımı yakinen bildiği için, son gün-
lerde bana internet yolu ile çok de-
ğerli bulduğum bir makale gönderdi. 
Akademik Araştırmalar Dergisi’nin 
Kasım 2010-Nisan 2011 tarihli, 47-
48’inci sayısında yayınlanmış olan 
bu makalenin yazarı, Marmara Üni-
versitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Aziz Doğa-
nay’dır. Kendisinin hâlen doçentliğe 
yükseltilmiş bulunduğunu da mem-
nuniyetle öğrendim. Yalnız Osmanlı-
caya değil, Arapçaya ve ebced hesabı-
na da hâkim olan bu kıymetli araştı-
rıcının anılan makalesini –çok kişinin 
bu bilgilere erişemeyeceği endişesi 
ile – bu sütunlarda tekrarlamak is-

Günümüzde mescit olarak kullanılan 
mektep, kesme taştan fevkanî olarak inşa 
edilmiş olup, kapısında kitâbe yoktur.
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tiyoruz. Makalenin başlığı da benim 
için çok ilginçti: “Târih Sahnesinden 
Silinmek İstenen Bir Soylu Hâtûn: 
Eyüp’te Medfûn Şâhî Hâtûn veya Çifte 
Gelinler Meselesi”. Şimdiye kadar bu 
konuda yazılmış bulunan birçok ma-
kale, tebliğ ve kitap-içi söylemlerin –
tâbiri lütfen mâzur görünüz- ipliğini 
pazara çıkaran bu gerçekten bilimsel 
makale, zihnimi kurcalayan onlar-
ca sorunun üstesinden gelerek beni 
aydınlıklara çıkarttı. Ben bu türbede, 
kişiliği bir türlü gün yüzüne kavuştu-
rulmamış önemli birilerinin yattığını 
hissediyor ve bu konuda yazılanların 
çoğunun gerçeği yansıtmadığına da 
hemen-hemen inanmış bulunuyor-
dum. Konuyu dağıtmamak için, şim-
di türbenin çift katlı biçimine uygun 
olarak, kenar uzunlukları 260 cm.lik 
düzgün sekizgen plân üzerindeki tâ-
rihî yapının üst katından başlayalım.
Sn. Doğanay’ın açıklayıcı notlarına 
göre devam ediyoruz. Üst kattaki 
sekizgen seki’nin ortasında, iki ka-
demeli bir kaide üzerine oturan, 
“mihrâbiye” formunda iki “şâhide” 
‘ye sâhip, kapaklı sâde bir mermer 
sanduka yer alıyor. Baş taşı kitâbe-
sizdir veya kitâbesi kazınarak silin-
miştir. Bu silinme veya kazıyarak 
değiştirme olayına,  türbenin başka 
taraflarında da rastlandığı için, yaza-
rın endişesine kapılmamak mümkün 
değildir. Bu sandukada gömü var mı? 
Yazar, “bilemiyoruz” diyor.
Alt kattaki, yâni “kripta”daki üç san-
dukaya gelince, bunların üçünün de 
baş taraflarında birer “şâhide” varsa 
da, ayak taşları kırılmış ve kırık par-
çalar da maalesef kaybolmuştur. Bu 
kırık parçalarla birlikte bazı önemli 
bilgiler de sırra kadem basmıştır. 
Sn. Doğanay, sözü edilen tahriplerin 
ve kazımaların bilhassa yapıldığı-
na inanmakta ve bunların aşağıda 
değinilecek nedenlere dayandığını 
ileri sürmektedir. Aslında bu “Çifte 
Gelinler” veya “Çifte Gelenler” soru-
nu, takip ettiğimiz değerli yazarın 
da belirttiği gibi, aslında Kumkapı 

– Yenikapı yönünde, kendi adları ile 
Çifte Gelenler Caddesi üzerindeki şâ-
hidesiz ve kitâbesiz bir açık türbeye 
bağlanmalıdır. Bu tarihçesi karanlık 
türbenin onarım kitâbesi oradaki 
duvarda yer almaktadır ve H. 1326 
(M. 1908) tarihlidir. İspatı mümkün 
olmayan rivayetlere göre, bu iki zât 
Feth – i Belde’den (yâni İstanbul’un 
fethinden) önce şehre gelmişler ve 
Eyüp’ün eski müftülerinden Recep 
Akakuş’a göre de şu çok şüpheli 
isimleri taşımışlardır:
“Aliyy’ül – Kebîr ve  Avniyy’ül Fazl” 
(??)
Konumuz olan türbenin aidiyeti hak-
kındaki ilk yorum Aysel Okan tarafın-
dan yapılmıştır (bkz. İstanbul Evliya-
ları, İst. 1968) . Güyâ Kırım Beyi’nin 
iki kızı amansız bir dertten mustarip 
olarak İstanbul’a gelmişler ve bura-
da vefat etmişlerdir (?).  Bekâr ol-
dukları için de “Çifte Gelinler” veya 
“Çifte Gelenler” diye anılmaktadırlar 
(?).  Sn. Doğanay, bu arada bir başka 
yazarın da ortaya Kırım Beyi (Hânı) 
Mengli Giray’ın bu olayla ilgili oldu-
ğu rivayetini (?) yaydığını belirtiyor.
Alt kattaki üç sanduka hakkında, iz-
lediğimiz yazarın gerçeklere dayalı 
teşhislerine geçmeden önce, bölüm 
başlığında işaret ettiğimiz hatalı de-
ğerlendirmelere yol açan kitap, ma-
kale ve tebliğlerin bir listesini ver-
mek uygun olacaktır.
-Yıldız Demiriz, Eyüp’te Az Tanınmış 
İki Türbe Hakkında, Sanat Târihi Yıl-
lığı, XI, 1981, s. 37-57;
-Yıldız Demiriz, Eyüp’te Türbeler, 
Kültür Bak. y. Ank. 1989, s. 25-28; 
(Bu kitap, söylendiğine göre, bir ekip 
çalışması sonucu ortaya çıkmış olup, 
ekibin içinde mimar Baha Tanman 
da vardır);
-Tercüman İKSA Ans., III, İst. 1983, s. 
1487, Çifte Gelinler maddesi;
-Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Folk-
loru, İst. 1972, s. 171, 211;
-M. Nermi Haskan, Eyüp Sultan Târi-
hi, Eyüp Bel. y. İst. 1996, s. 146;
-M. Orhan Bayrak, Türbeler Sözlüğü, 
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Mezarlıklar Vakfı y., İst. 1998, s. 24;
-Tülay Sezgin, Eyüp Sultan Sempoz-
yumu, VIII, Mayıs 2004, Türk Mezar 
Geleneği ve Çifte Gelinler Türbesi, s. 
180-185;
-Sennur Sezer- Adnan Özyalçıner, 
Eski İst. Yaşayışı ve Folkloru, İnkılâp 
y., İst. 2005, s. 24-25.

Ayrıntılara geçmeden önce açıkça 
ifade edelim ki, ortada ne “Çifte Ge-
lenler” ve ne de “Çifte Gelinler” diye 
birileri vardır; bunlar yakıştırmalar 
ve uydurmalardan ibarettir. Sn. Do-
ğanay bu gerçekleri olabildiğince 
nazik bir ifade ile dile getirmektedir. 
Okuyucunun toleransına sığınarak 
biz bu derecede nazik olamayacağız.
Yukarıdaki listenin ikinci sırasında 
kayıtlı olan kitapta, maalesef başka 
yanlışlar, yanlış okumalar ve yekdi-
ğeri ile karıştırılan târihî şahsiyetler 
de vardır. Bu noktaları başka bir ya-
zımıza bırakıyoruz.

Kripta’daki üç taş sanduka kapaksız 
ve bezemesiz olup, ayak taşları da 
kırılmış ve onların kırıkları dahi kay-
bolmuş durumdadır.
Kripta’ya girişe göre en yakın yerde 
olan sandukada, Sn. Doğanay’a göre 
muhtemelen buraya defnedilen son 
kişi olan bir hanım yatmaktadır. Baş 
şâhidesinin köşelerinde kum saati 
başlıklı sütunçe kabartmaları yer 
alır. Orta halli bir celî sülüs hat ile 
alçak kabartma şeklinde yazılmış üç 
satırlık Arapça kitâbe şöyledir:

“el-merhûme el-mağfûre”
“el-muhtâce ilâ rahmetillâhi”
“Teâlâ Şâh Hâtûn bint-i…”

Bunun devamı ve tarih kitâbesi bu-
gün kaybolmuş bulunan ayak taşın-
da olmalıydı. Şimdiye kadar “Şâtuh 
bint-i Hân ?” şeklinde yanlış olarak 
okunagelmiştir. Sn. Doğanay bu nok-
tada, Osmanlı hanedanından gelen 
dört şâh sultanı (2’nci Bayezid’in, Ya-
vuz’un, 3’üncü Mustafa’nın ve 2’nci 

Selim’in kızları) teker teker incele-
meye alarak, bunların hepsinin met-
fun oldukları yerleri saptamış ve bu 
hanımın başka bir soylu aileden gel-
diği sonucuna varmıştır.

19’uncu yüzyıl ortalarında kaleme 
alındığı tahmin edilen ve müellifi 
bilinmeyen bir türbeler risâlesinde, 
sıra numarası 250 olan bir türbe 
karşımıza çıkmaktadır: Şâhî Hâtûn 
Türbesi. (yay. A. Nezih Galitekin ve 
İlhâmi Yurdakul, İstanbul Türbeleri; 
İstanbul Araştırmaları, II, İst.1997 
içinde, s. 108, 139)

Yazarımızın Başbakanlık Arşivi’nde 
yaptığı bir araştırmada, Acem (İran) 
Şâhı Hamza Mirza’nın oğlu Hay-
dar Mirza’nın annesi Şâh veya Şâhî 
Hâtûn’un Eyüp’te bir vakfı olduğu 
saptanmıştır. 
Bir de Cengiz Han sülâlesinden Hü-
seyin Baykara oğlu Haydar Mirza da 
vardır ki, 1517 tarihinde İstanbul’da 
bir veba salgınında ölmüş ve Eyüp ci-
varında defnedilmiştir. Bu Mirza’nın 
isim benzerliğinden başka bir fonk-
siyonu yoktur diye düşünülmektedir.
Türbedeki diziliş sırasına göre ikinci 
sırada ve ortada yer alan sandukanın 
şâhidesinde dört satırlık bir Türkçe 
kitâbe vardır:

“Çünki Mihrî Han bu fâni dünyadan”
“Eyledi mesken cinânı bî gümân”
“Fevtine cümle melâyik sıdk ile”
“Didîler târih Hânım fi’l – cinân” 

(Bu satırdaki üçüncü kelime, Hanım 
veya Hân’ım şeklinde de okunabilir.)
H. 916, M. 1510 – 11.
Sn. Doğanay, bu kitâbenin hep “Say 
Han” şeklinde okunup bir Kırım 
Prensesine (?) atfolunduğunu be-
lirtiyor. Târihi de H. 1266’lara (M. 
1850) çıkartılmış; kimisi de bu kişi-
nin erkek olduğu sonucuna varmıştır 
(?).
Târih sırasına göre ikinci, kriptada-
ki sıraya göre en dipteki sandukaya 
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gelince: Celî sülüsle yazılan kitâbeler 
– Şâhidenin iç yüzünde Arapça nesir 
(düz yazı) şeklinde yedi satır, dış yü-
zünde ise nazım (şiir) şeklinde Türk-
çe dört satır vardır.
Türkçe kitâbe:

“Mihr Han Şehzâde-i cennet-mekân”
“Kim âna yer biri ravza biri Huld”
“Fevtine cümle melâyik sıdk ile”
“Didîler târih ânın yeri Huld” 

(Huld, cennet demektir; Ravza ise 
hem yeşillikli bir bahçe, hem Ravza-i 
Rıdvan şeklinde cennet anlamına 
gelir. Ravza-i Mutahhara ise Hz. Mu-
hammed’in kabridir.)
Sn. Doğanay, şehzâde kelimesinin 
yanlış olarak “şehrâde” gibi okundu-
ğunu belirtiyor.
Bu yanlış okumaların birçoğu, 
Eyüp’ün eski müftülerinden Recep 
Akakuş’un kaleminden gelmektedir. 
Hiçbir araştırma yapmadan, Osman-
lıca, Arapça ve Ebced Hesabı bilen-
lere danışılmadan makale ve kitap 
yazanların düştükleri tuzaklar içler 
acısıdır. Arapça kitâbenin dördüncü 
satırında “şehîd ü sa’id” deniliyor. 
Demek ki bu Şehzâde Mihr Han, bir 
salgın hastalıktan, boğdurularak 
veya bir muharebede can vererek şe-
hit olmuştur.
Rakamla vefat tarihi de yazılmıştır: 
H. 926, M. 1520. Ancak, ebced ile ve-
rilen tarih bir yıl eksik çıkmaktadır: 
H. 925, M. 1519.

Sn. Doğanay, Mihrî Han (hanım) ile 
Mihr Han’ın (erkek) kardeş olabile-
ceklerini düşünüyor ve her ikisinin 
de Şâhî Hâtûn’un çocukları olması 
ihtimalinin oldukça güçlü bulundu-
ğu sonucuna varıyor. Bu durumda, 
Kırım Hanı’nın verem olup ölen kız-
ları öyküsü gülünç bir temaya dönüş-
mektedir. 

Yazarın işaret ettiği bir başka güç-
lü rivayet, Haydar Mirza’nın kabri-
nin sonradan açılarak kemiklerinin 

İran’a kaçırıldığı söylentisidir. Os-
manlı ve İran devletlerinin bahse 
konu yıllarda adamakıllı gerilen po-
litikaları nedeniyle, türbemizdeki 
kitâbelerin bazılarının kazınması, 
isimlerin tahrifine yeltenilmesi ve 
sandukaların ayak taşlarının tahrip 
edilmesi bu gergin siyasetin sonuç-
ları olabilir. Bu yazımızı, yıllardır 
devam eden saçmalıkları aksi ispat 
edilemez tarzda sona erdiren Sn. 
Aziz Doğanay’a teşekkürlerimizle 
bağlamak istiyoruz.
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Halil İnalcık hoca sadece Türk değil, 
dünya tarihçiliğine “İnalcık Ekolü”nü 
kazandırmıştır. Artık dünyadaki Os-
manlı araştırmalarında da bir “İnal-
cık Ekolü” hâkimdir. Halil hocanın 
bu ilmi mevkie yükselmesindeki en 
önemli unsurlardan biri yabancı dil 
bilgisidir. Hocamız eski devrin âlim-
lerinin Arapça, Farsça ve Osmanlıca 
bilgisiyle mücehhezdir. İlave olarak 
Fransızca, İngilizce, hatta Almanca 
ve İtalyanca’ya da vakıftır. Bütün bu 
lisan vukfiyetini ilmi araştırma me-
todolojisiyle harmanlamıştır. Bu me-
todolojiyle çok erken yaşlarda tanış-
mış ve konularını ona göre seçmiştir.
Halil İnalcık, sosyal tarih ça-
lışırken, araştırma konuları-
nı seçerken ve modern tarih-
çiliğin kulvarında ilerlerken, 
hemen yanıbaşındakiler, 
eski usulde yazmaya devam 
ediyordu. 1950’lerden son-
raları iki ideoloji halinde bö-
lünmüş akademik camia yan 
yana araştırmalarına devam 
ediyordu. Yaklaşık 30 sene 
boyunca her iki ideolojinin müntesip-
leri, konu seçiminde ve yayınlarında 
kendilerini o kadar kaptırdılar ki, bazı 
tarihçileri Berlin Duvarı’nı yıkılması 
ancak durdurabildi. 

İnalcık hocayı ilk yıllarından itibaren 
diğer meslekdaşlarından ayıran en 
önemli özelliği, hiç kimsenin çalışma-
dığı konuları, hiç kimsenin yapmadığı 
usullerle araştırıp yayına hazırlaması-
dır. Bu sayede kısa sürede ve genç ya-
şında akademik camiada tanınmış ve 
itibar edilen bir şöhrete kavuşmuştur. 
İlerleyen yıllarda bu şöhretin boşa ol-
madığı anlaşılmış ve herkes nezdinde 
büyük bir saygıya dönüşmüştür.
Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fa-

kültesi kurulduğu zaman müracaat 
ederek imtihanlara hazırlanmıştır. 
Faik Reşit Unat’ın bilahare kendisine 
bildirdiğine nazaran imtihanı birin-
cilikle kazanmıştır. Komşuları olan 
hukuk profesörü Sadri Maksudi (Ar-
sal) beyle olan münasebeti dolayı-
sıyla hukukçu olma ihtimali de vardı. 
Hatta Hukuk Fakültesindeki derslere 
bir sene devam etti. Daha sonraları 
bunun Osmanlı kanunnameleri ve 
Şer’iye sicilleri üzerindeki çalışmala-
rında çok faydasını görecektir. Onun 
akademik hayatını şekillendiren, 
başta hocası Fuad Köprülü olmak 
üzere, dönemin tarihçileri arasın-

daki acımasız 
m ü c a d e l e d i r. 
Tarih-i Osma-
ni Encümeni 
ve Darülfünun 
yıllarında Ali 
Emiri Efendi ta-
rafından esaslı 
bir şekilde hır-
palanan Fuad 
Kö p r ü l ü ’ n ü n , 

daha sonraki yıllarda Ahmed Refik-
le münakaşalarına şahit olmuştur. 
1924’de vefatıyla Ali Emiri’nin ilmi 
baskısından kurtulan Köprülü, 1933 
Üniversite Reformunda Ahmed Re-
fik’i safdışı etmiştir. İnalcık’ın akade-
mik şahsiyetinin gelişiminde hocası 
Fuad Köprülü’nün serencamının te-
sir ettiği anlaşılıyor. Hayatı boyunca 
bu tarz münakaşalardan uzak dur-
maya çalışan İnalcık, ilmi ihtilafları 
şahsileştirmeden, tenkidleri akade-
mik zeminde tutmaya gayret göster-
miştir.

1950’de Paris’te Uluslararası Tari-
hi Bilimler Kongresi’nde çok tartı-
şılan ve büyük ilgi çeken Fernand 
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Braudel’in  Akdeniz  kitabıyla tanış-
masının ardından İnalcık sosyolo-
jik, ekonomik ve hukuk tarihi, yani 
sosyal tarih üzerinde çalışmalarını 
yoğunlaştırmıştı. Kongre, Braudel’in 
kitabının yayınlanmasının ertesi yılı 
toplanmıştı. Kongredeki en hararet-
li tartışmalar Braudel’in eseri üze-
rinde cereyan etmişti.  Bu suretle 
Fransız Annales  ekolüyle yakın ilgi 
kurdu. Braudel’in kitabını alıp Türki-
ye’ye döndüğü zaman onu “Osmanlı 
İmparatorluğunun Kuruluş ve İn-
kişaf Devrinde Türkiye’nin İktisadi 
Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik Münase-
betiyle” başlıklı makalesinde kullan-
dı. Bu yazısında Braudel’in Akdeniz 
tarihi çerçevesinde Osmanlı İmpara-
torluğu’nun ekonomik ve sosyal tari-
hine getirdiği devrimci bakış açısını 
belirtmeye çalıştı. Mustafa Akdağ’ın 
Belleten’de çıkan, Osmanlı sosyal 
tarihine ait oldukça iddialı makalesi-
ni,  Osmanlı tarihine bu yeni bakışın 
bir neticesi olarak uzun bir yazıyla 
tenkid etti.  Arkasından Barkan bu 
kitap hakkında İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi dergisinde tanıtım 
yaptı. Böylece Fransa’daki Annales 
ekolü ülkemizde sosyal tarihçiliğin 
yayılmasında bir başlangıç oldu.
Böylece tarihçiliğimizde sosyal ve 
ekonomi konuları esas alarak araş-
tırma konusu yapan yeni bir ekol ku-
rulmuş oldu. Asya Tipi Üretim Tarzı 
(ATÜT)  ekolünü kabul edenlerin 
ötesinde sosyal ekonomik gelişme-
leri Marxist teoriye değil, arşiv, belge 
araştırmalarına dayandıran tama-
mıyla farklı bir sosyal tarih mektebi, 
Barkan-İnalcık araştırmaları yoluyla 
Türkiye’de yerleşti. 

İnalcık sosyolojik ve ekonomik teori-
lere ve yorumlara yakın ilgi duymak-
la beraber, Osmanlı tarihi araştırma-
larında bu alana belgelerin ışığı al-
tında objektif bir şekilde yaklaşmak 
gerektiğini belirtmekteydi. Bu tenkid 
yazısından sonra, İnalcık’ın bütün 
çalışmalarına yön veren bu yaklaşım, 

yani sosyo-ekonomik tarih üzerinde, 
Barkan’ın yaptığı gibi, Osmanlı arşiv 
belgelerini kullanarak sağlam ve ob-
jektif sonuçlara varma prensibi hâ-
kim olmuştur. 

Bir taraftan teorik hazırlık yapmak, 
öte yandan Barkan ve Uzunçarşılı’nın 
etkisiyle belgeler üzerinde çalışmalar, 
onun en çok ilgisini çeken konulardır. 
İleride çalışmalarına kılavuzluk eden 
bu eserler, o zamanlar genç bir tarihçi 
olan Halil İnalcık’ın formasyonu üze-
rinde derin izler bırakmıştır. 
İnalcık’ın tenkid kaleminden nasi-
bini alanlar arasında Osmanlı Ka-
nunnameleri üzerine yazan Fransız 
tarihçi Nicaora Beldicianu  vardır. 
Osmanlı arşivlerinden kanun serile-
rini alıp değerlendirmeler ve genel-
lemeler yapan Beldicianu da İnalcık 
hocanın tashih sadedindeki maka-
lesinden nasibini alır.  Onun kanun-
name terminolojisi, okuma hataları 
ve kanunname sistematiği üzerin-
deki tashihleri, tarih seminerlerinde 
okutulması gereken metodolojik bir 
çalışmadır. Mamafih, yukarı da ifa-
de edildiği üzere bu tür tenkidleri 
hiçbir zaman akademik çerçevenin 
dışına çıkmamış ve tenkidlerini ne 
husûmete, ne de şahsi çekişmeye 
döndürmüştür. 

İnalcık’ın araştırmalarını bir bütün 
halinde incelediğimizde, öncelikle 
durum tespitinin doğru yapılmasını 
esas aldığını görüyoruz. Bu tespitler-
de hataya düşüldüğünde ihtar ma-
hiyetindeki yazılarından bir başkası 
da Osmanlı Tarih Çalışmalarındaki 
Peşin Hükümler’dir.  1972 yılında 
Amerika’ya gittikten sonra batıdaki 
tarih çarpıtmalarını daha yakından 
müşahede etmiştir. Olaylara yak-
laşım, ele alış biçimi ve varılan so-
nuçlar İnalcık’ı rahatsız etmiş ve bu 
çalışmasını yayınlamıştır. İnalcık’ın 
Türk Tarihçiliğine kazandırdığı en 
büyük ilmi esas, kaynak yayınlarına 
yeni bir usul getirmesidir. Yakın za-
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manlarda “Defteroloji” olarak istihza 
edilen alanlarda pekçok kaynağı ya-
yına hazırlamıştır.  Bursa Şer’iye Si-
cillerinden Seçmeler, Adâletnameler, 
Arvanid Defteri, Kefe Gümrük Defte-
ri, İstanbul’un 1455 Tarihli Tahriri  
bunlar arasında sayılabilecek abi-
devi eserlerdir. Bu eserlerin yayına 
hazırlanma usulü, gelecek nesiller 
için birer numune mahiyetindedir. 
Bunlar sadece Latin harflerine trans-
kripsiyondan ibaret değildir. Her 
birine yazılan giriş fasılları, mesele-
yi bütün tarihi serencamıyla ortaya 
koyan ve sonraki araştırmacılar için 
yol gösteren mahiyettedir. Kaynak 
yayınlarının birçoğu kuru transkrip-
siyondan ibaret kalmaya devam etti-
ği için “defteroloji” ürünü olarak yaf-
talanmayı haketmektedir. İnalcık’ın 
yolunu takip edenler ise uluslararası 
akademik başarılara imza atmışlar-
dır.

Araştırma ve kaynak neşriyatı, ara-
dan geçen 40-50 sene sonra onun 
abidevi terkip eserleri yazmasını sağ-
lamıştır. Bunlardan genel editörlüğü-
nü yaptığı ve 1. Cildini de kaleme al-
dığı An Economic and Social History 
of the Ottoman Empire  adlı eserinin 
ayrı bir yeri ve önemi vardır: Şöyle 
ki, 1950’de Paris’te gördüğü ve üze-
rinde müzakerelerin yürütüldüğü, 
tarihçiler arasında çığır açan Brau-
del’in kitabını 45 sene sonra tamam-

lamıştır. Akdeniz’in sadece Batısını 
ele alan Braudel, Osmanlı kaynakla-
rını kullanamadığı için Levant, yani 
Doğu Akdeniz kapsam dışı kalmıştı. 
İnalcık 1993 yılında bu eksikliği ta-
mamlamış ve Braudel’in çalışmasıy-
la birlikte değerlendirilebilecek bir 
bütünü oluşturmuştu. Arapça’ya da 

tercüme edilen eser, tüm Ortadoğu için 
artık bir kaynak eser mahiyetini almıştı. 
Akademik camiada o derece etkili oldu 
ki, İnalcık’ın 2011 yılında Kral Faysal 
ödülü almasında sadece bu eserin bile 
büyük rol oynadığı söylenebilir. 

İnalcık’ın çalışmalarında genç araş-
tırmacılara rol model olacak şu özel-
liğini öne çıkarabiliriz: Onun cümle-
leri kısa, tespitleri kat’i ve çarpıcıdır. 
Okuyucunun bilgisini zorlar. Sürekli 
hafızasını yoklamasına sebep olur. 
Okumakta olduğu konuyla ilgili bil-
gisi zayıfsa onu ev ödevleri yapmaya 
ve konuyu tamamlamaya zorlar. Ke-
şifleriyle ilgili kendisini tenkid eden-
lerin çoğunun onun yazdıklarını dik-
katle okumadığını görmekteyiz.
İnalcık ekolünün Türkiye’den daha 
fazla yurtdışında hakkıyla takip edil-
diğini söyleyebiliriz. Mensubu bu-
lunduğu Chicago Üniversitesi başta 
olmak üzere dünyadaki Osmanlı ça-
lışmaları yapanlar artık İnalcık eko-
lünün tesiri altındadır. 
Onun çalışmalarının farklılığına bir 
örnek vermek gerekirse, Ahmedî 
menâkıbnamesini keşfetmesidir. 
Araştırmaları sırasında, kronikleri 
bir roman gibi okumamayı bu ar-
ştırmasıyla göstermiştir. Kuruluş 
dönemini çalışırken, kaynakları dik-
katle inceleyip birbiriyle mukayese 
ederek hangisinin hangi olaylar için 
daha güvenilir olduğunu ispat etmiş-

tir. Dahası, I. Kosova 
Muharebesinden 
itibaren çok daha 
erken tarihlerde 
Osmanlı hizmetine 
giren Germiyan sa-
rayından gelen Ah-

medi’nin bugün kayıp olan menakıb-
namesini keşfetmiştir.  Bu keşfi onun 
dikkatine ve 50 seneden fazla izini 
sürdüğü konulardaki bilgi birikimi-
ne borçluyuz. Bu sayede Ahmedi’nin 
menakıbnamesini Neşri tarihinden 
rafine edip çıkarmıştır. 

İnalcık’ın Türk Tarihçiliğine kazandırdığı en bü-
yük ilmi esas, kaynak yayınlarına yeni bir usul 
getirmesidir. Yakın zamanlarda “Defteroloji” 
olarak istihza edilen alanlarda pekçok kaynağı 
yayına hazırlamıştır.  



79

BÜLENT ARI / HALİL İNALCIK TÜRK TARİHÇİLİĞİNE NE KAZANDIRDI?

Eserlerinin çokluğu, pek çok kimse-
yi, onu takipte zorlamaktadır. Mama-
fih, hangi alanda çalışılırsa çalışılsın, 
muhakkak ki bir İnalcık yayınına 
rastlanacaktır. Bir defa onun usul ve 
üslubuna aşina olunduktan sonra ta-
kibi çok daha kolay olacaktır. Çünkü 
İnalcık, her zaman yaptığı gibi, zaten 
o kadar derinlemesine çalışmıştır ki 
okuyanın etkilenmemesi mümkün 
değildir.



80

13. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU

1 Fernand Braudel, (1902 - 1985), Fransız 
tarihçi. Almanya’nın 1940’ta Fransa’yı işgali 
sırasında teğmen olan Braudel, Lübeck’te esir 
kampına gönderildi ve 1945’e kadar orada 
kaldı. Savaş esiri olarak Almanya’da geçirdiği 
beş yıl içinde, 1949’da yayımlanacak olan 
doktora tezini hiçbir kaynağa başvurmadan 
yazdı: La Mediterranée et le monde 
mediterranéen à l’époque de Philippe II (İkinci 
Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası). 
Bu tezle 1947’de Sorbonne Üniversitesi’nce 
doktora derecesine layık görüldü. Eser, XVII. 
yüzyılda İspanya ve Osmanlı imparatorlukları 
arasında 1571 İnebahtı Deniz Savaşı’yla 
noktalanan mücadeleyi ele alır. 1946’da Marc 
Bloch ile Lucien Fèbvre’in kurdukları Annales 
dergisinin yayın kuruluna seçildi; Collège 
de France’da hocalık yaptı. Lucien Fébvre’in 
ölümüyle, tarih ve diğer sosyal bilim çalışmaları 
arasındaki ilişkileri teşvik amacıyla kurulan 
VI ème section de I‘École des Hautes 
Études’ün başkanlığına getirildi. 1962’den 
itibaren Maison Sciences de I’Homme’un 
baş yöneticisi oldu. İkinci büyük eseri olan 
Civilisation Matérielle et Capitalisme 1400-1800 
(Maddi Medeniyet ve Kapitalizm, 1400-1800) 
1979’da, tamamlanmamış eseri Fransa’nın 
Kimliği ise ölümünden sonra yayımlandı. Bir 
coğrafyacı olmasına rağmen, tarih biliminde 
neredeyse devrim yaratmış bir ekolün en ünlü 
temsilcilerinden biridir. Braudel, coğrafî yapıları, 
iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç 
gereci de tarihin öznesi haline getirerek zaman 
ve mekân algısını kökünden sarsmıştır.

2 Fernand Braudel, La Méditerranée et le 
monde méditerranéen a l’époque de Philippe 
II, Paris, 1949, Türkçe Baskısı: 2. Felipe 
Dönemi’nde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, 
Ankara: İmge Yayınevi,

3 Fernand Braudel, tarihçiliğe yaklaşımı ve 
eserlerinin genel bir tahlili için bakz. William 
McNeill, “Fernand Braudel, Historian”, The 
Journal of Modern History, 73 (March 2001), 
133-146. 

4 Fransa’da yayınlanan Annales d’histoire 
économique et sociale adlı dergide dile getirilen 
tarih yazıcılığı ekolüdür. Annales Okulu, ismini 
tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini 
uygulaması ile duyurmuştur. Marc Bloch ve 
Lucien Febvre tarafından sosyoloji, ekonomi, 
sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli toplum 
bilimleri ile işbirliğini sağlayacak bir tarih 
bilimi yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında 
Strasbourg Üniversitesi’nde ders verdikleri 
bir dönemde kuruldu. Önceki tarihçilerin 
benimsediği etkili siyaset, diplomasi ve 
savaşlar tarihi üzerine yoğunlaşan anlayıştan 
farklı olarak, olayların gerisinde uzun vadeli 
tarihî sürecin (la longue durée) araştırılmasını 
esas aldı. Coğrafya, maddi kültür ve daha 
sonra Annales çevresinin mentalités veya 
dönemin ruhu olarak adlandıracakları 
konular, çalışmalarının merkezinde yer aldı. 
Ekolün önde gelen üyelerinden Georges 
Duby, Le dimanche de Bouvines adlı kitabının 

önsözünde, sahip olduğu tarih anlayışının, 
duygusal olanı bir kenara ittiğini ve olayların 
basit bir muhasebesinin çıkarılmasının yerine, 
problemi ortaya koyup çözmeye, yüzeysel 
olanı görmezden gelip iktisat, toplum ve 
medeniyetin uzun ve orta vadeli gelişimini 
tespite çalıştığını yazdı. Derginin ismi önce 
Annales, Economies, Sociétés, Civilisations 
ve 1994 yılında Annales, Histoire, Sciences 
Sociales olmak üzere iki kez değiştirilmiştir. 
Günümüzdeki takipçileri Annales ekolünün 
dördüncü neslini temsil etmektedirler.

5 Mustafa Akdağ, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Kuruluş ve İnkişaf Devrinde Türkiye’nin 
İktisadi Tarihi”, Belleten, XIII/51 (1949) ve 
XIV/55 (1950).

6 Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğunun 
Kuruluş ve İnkişaf Devrinde Türkiye’nin İktisadi 
Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik Münasebetiyle”, 
Belleten, XV/60, (1951), 629-690.

7 Tüm Balkan tarihçileri Osmanlı hâkimiyetini 
Marx ve Engels’in Asyatic mode of  production 
(Asya Tipi Üretim Tarzı, ATÜT) adlı teorisine 
göre şekillendirmekte idiler. Engels’in 
ATÜT teorisi kısaca şudur: Asya toplumları 
batı toplumları gibi feodal burjuvazi ve 
komünizm aşamaları şeklinde gelişmemiştir. 
Doğudan, İngiliz konsoloslarının gönderdikleri 
raporlara göre, özellikle Hindistan’daki sosyal 
hayat şartlarını dikkate alarak Asya Tipi 
Üretim Tarzı (ATÜT) teorisini geliştirmişti 
Marx. Hindistan’daki kast Sistemi ve çoğu 
Türk hanedanların baskısı bu teoride esas 
alınmaktaydı. Osmanlı rejimini de aynı teori 
içinde Türklerin temsil ettiği askeri rejimin 
üretici sınıfları (başlıca köylüyü) silah korkusu 
altında sömürmesi şeklinde özetlemekteydi. 
Çoğu Balkan tarihçisi Osmanlı rejiminin geri bir 
feodalizm olduğu, Osmanlı’nın timar sistemi ve 
sipahiler yoluyla köylüyü baskı altında tuttuğu, 
üretimini gasp ettiği iddiası ile Osmanlı 
devrini tasvir etmekteydiler. ATÜT nazariyesi 
1950’lerde ortaya çıkmıştı. Bulgaristan’da bunun 
en önemli temsilcisi Mutafçiyeva idi. Osmanlıca  
bilen bu araştırmacının ATÜT teorisine 
göre yazıları Fransa’da da basıldı. Oradan 
Türk iktisatçıları (İdris Küçükömer, Sencer 
Divitçioğlu) bu yeni Marksist tarih teorisinin 
en hararetli temsilcileri oldular. Daha sonra 
Huricihan İslamoğlu ve Çağlar Keyder  bu 
akımı devam ettiren iktisatçılardır.

8  İnalcık’ın Osmanlı tarihini tahlilde kullanılan 
hatalı Marxist yaklaşımları değerlendirmesi 
için bkz. “On the Social Structure of the 
Ottoman Empire: Paradigms and Research”, 
From Empire to Republic, Essays on Ottoman 
and Turkish Social History, Istanbul: ISIS Press, 
1995, p 27-72.

9  N. Beldiceanu, Les actes des premiers sultans 
conserves dans les manuscrits turcs de la 
Bibliotheque Nationale a Paris: 1 Actes de 
Mehmed ll at de Bayezid ll du ms. fonds Turc 
ane i en 39, Paris - La Hey 1960; ll reglemets 
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miniers 1390-1512, Paris - La Hey 1964; Les 
actes des premiers sultans, ll reglements 
miniers 1390-1572, Paris - The Hague, 1964.

10 Halil İnalcık, “Kanunname”, TDV İslam 
Ansiklopedisi, cilt: 24, 2001, s 333-337.

11 “Biases in Studying Ottoman History”. 

12 Halil İnalcık, “Bursa Şer’iye Sicillerinde Fatih 
Sultan Mehmed’in Fermanları”, Belleten, XI 
(1947), 693-708; “Bursa XV. Asır Sanayi ve Ticaret 
Tarihine Dair Vesikalar”, Belleten, XXIV (1960), 45-
102; “Osmanlı İdare, Sosyal ve Ekonomik Tarihi İle 
İlgili Belgeler”: Bursa Kadı sicillerinden Seçmeler”, 
Belgeler, X/14 (1980-81) 1-91; Hicri 835 Tarihli 
Sûret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara: TTK, 
1954; “Adaletnameler”; The Customs Register of 
Caffa, ; The Survey of Istanbul; 

13 Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara: 
TTK, 1954.

14 Sources and Studies on the Ottoman Black 
Sea, Vol. I, THE CUSTOMS REGISTER OF CAFFA, 
1487_1490, Ukrainian Research Institute 
Harvard University, Studies in Ottoman 
Documents Pertaining to Ukraine and the 
Black Sea Countries, Cambridge, 1996.

15 The Survey of Istanbul 1455, İstanbul İş 
Bankası Yayınları, 2012.

16 Cambridge: CUP, 1993; Türkçe tercümesi: 
Osmanlı İmparatorlu’nun Ekonomik ve Sosyal 
Tarihi, İstanbul: Eren, 1997; eser Arapça’ya da 
tercüme edilmiştir.

17  İnalcık, “Ahmedi’s Gazaname on the Battle of 
Kosovo”, Paris, 2000, s 21-26.

18 V. LA Menage Neşri’deki bu orijinal kısımların 
sonradan eklendiğini düşünmüşken (Menage, 
Neshri’s History of the Ottomans, Londra, 
1914), 1493 yılında istinsah edilen en eski 
tarihli Menzel nüshasını kullanan İnalcık, 
Niş fethinden I. Muradın şehadetine kadar 
olan gelişmelerin anlatıdıpı kısmı Ahmedi’ye 
atfeder. Kullandığı kaynak F Taeschner, Band 
I, Einleitung und text des cod. Menzel, Leipzig, 
1951.
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İSTANBULUN YAKIN 
TARİHİNDE MİMARİDE
GELENEKLE BAĞ 
KURMA ARAYIŞLARI





84

13. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU

Emperyal başkentliği sona eren 
Osmanlı İstanbul’u Cumhuriyet’le 
tanıştığında, kendine ait mimarlık 
stoğunda fetihle başlayan eski biri-
kimi ve ona eklemlenme çabasındaki 
“millî mimari akımı” ürünleri vardı. 
Gelenekten devralınan biçimlerin 
yeniden yorumlanıp bugüne aktarı-
larak mimaride kimlik arayışına bir 
cevap niteliğinde sunulması çabası, 
Osmanlı bakiyesi İstanbul’unun este-
tik algısında da genel bir kabul gör-
müştü. Devam eden yıllarda modern 
ve uluslararası üslubun ağırlığının 
kuvvetle hissedildiği mimarlık prati-
ğinde, bir yandan gelenek ve kimlik 
arayışını tevarüs ettiği medeniyet 
dairesindeki kavramlardan tekrar 
üretmek çabasındaki denemeler de 
eksik olmadı. 

Geleneksel mimarinin öne çıkan un-
surlarını stilize ederek bugüne ak-
tarma ve geçmişin birikiminin üze-
rine bugünü inşa etme fikrinin ön-
cülüğünü yapan Sedad Hakkı Eldem, 
Turgut Cansever gibi yakın geçmişin 
önemli mimarlarının çalışmaları, 
son dönemin bu kaygıyı taşıyan mi-
marları için de kuşkusuz yol göste-
rici oldu. Sedad Hakkı Eldem’e Ağa 
Han Ödülü kazandıran SSK Zeyrek 
Tesisleri (1963-1970) sivil mimarlık 
mirasının geniş saçaklar, çıkmalar, 
dikey cephe bölümlenmeleri ve pen-
cere oranları gibi elemanları ile bir-
likte, topoğrafyaya uyum, arazi kulla-
nımı, masif kütlelerin parçalanması 
gibi ilkelerinin de yorumlandığı bir 
deneme olarak kabul edilir. Yapıyı 
geleneksel ilke ve mimari unsurların 
izinde dönemin çağdaş mimari diliy-
le biçimlendiren Sedad Hakkı Eldem 
bu projesiyle, şehre sivil karakterini 
veren konut mimarlığı mirasını, dö-

nüşmekte olan ekonomik ve sosyal 
yapı doğrultusunda belirmiş bir ih-
tiyaç olan ofis mimarisine taşımıştır. 
Eldem, sırasıyla Kandilli Komili Yalı-
sı, Vaniköy Suna Kıraç Yalısı ve Yeni-
köy Şemsettin Sirer Yalısı gibi konut 
yapılarında da, geleneğe sadık klasik 
üsluptan sivil mimari alanındaki sa-
deleşmiş bir yoruma doğru uzanan 
önemli denemeler yapmıştır. Önce-
likle gelenekle bir bağ kurulmasının, 
ardından da kurulacak olan bu bağın 
fikir düzleminde temellendirilme-
si ve tesis edilmesinin gerekliliğine 
inanan Turgut Cansever’in mimarlık 
pratiğinde uygulama imkânı buldu-
ğu sınırlı sayıda esere rağmen dün-
yanın Ağa Han Ödülü’nü üç kere alan 
tek mimarı olmasını sağlayan, belki 
de geçmişle kurduğu bu nitelikli bağ 
idi. Cansever mimarlığının gelenek-
le kurduğu ilişki açısından, 1949’da 
gerçekleştirdiği Sadullah Paşa Yalısı 
restorasyonu önemli bir yer tutar. 
Restorasyonu geleneğin keşfedilip 
yeniden üretilmesi için fırsat olarak 
algılayan bir zihnin ürünü olarak 
Sadullah Paşa Yalısı restorasyonu, 
Cumhuriyet tarihinin modern res-
torasyon alanında ilk nitelikli uy-
gulamalarından biri sayılmaktadır. 
Cansever’in bu çalışması da diğer 
restorasyonları gibi, yeni yapı inşa 
etmekten çok da farklı olmayan bir 
yaklaşımın uzantısı olarak değerlen-
dirilmelidir. Bu restorasyonu takip 
eden yıllarda Abdurrahman Hancı 
ile birlikte tasarladıkları Anadolu 
Kulübü Büyük Oteli projesi ise (Bü-
yükada, 1951-1957) gelenekten öğ-
renilip içselleştirilen unsurların bu 
kez modern mimarlıkla mezcedildi-
ği nitelikli bir yeni mimarlık örneği 
teşkil etmektedir. Cansever’in bir di-
ğer restorasyon projesi, Salacak’taki 

İSTANBUL’UN YAKIN TARİHİNDE
MİMARİDE GELENEKLE BAĞ KURMA ARAYIŞLARI

Celâleddiṅ ÇELİK - Mimar
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Nuri Birgi Evi diye de bilinen Çürük-
sulu Yalısı restorasyonudur. Mimarın 
gelenekle kurduğu bağı pekiştirdiği 
bu projesinde kazandığı tecrübenin 
de, devamında yapacağı kompozis-
yon ve yorumlarda etkisi olduğu söy-
lenebilir.

Turgut Cansever’in 1969-1972 ara-
sında inşa ettiği Şişli Terakki Lise-
si’nde modüler olarak tekrarlanan 
bir mimari örtü olarak yorumladığı 
tonozlar, daha sonra Behruz Çini-
ci’nin Soyak Göztepe Konutları’nda 
(1988-1993), Nevzat Sayın ve Gök-
han Avcıoğlu’nun birlikte tasarladı-
ğı, bugün İstanbul Şehir Üniversitesi 
Batı Kampüsu olarak kullanılan Shell 
Genel Müdürlük Binası’nda (1992), 
ardından da Hilmi Şenalp’in proje-
lendirdiği Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vi’nde (2009) dikkat çekici biçimde 
karşımıza çıkacaktır.

1933-1977 yılları arasında yaşamış 
olan Cevat Ülger’den de hâkim mi-
marlık pratiğinin dışında alışılma-
dık denemelere imza atan, sanat ve 
mimarlık dünyasının hakkıyla tanın-
mayan bir portresi olarak bahsedile-
bilir. Yalnızca 44 yıl süren hayatında 
sanatın birçok dalında eser vermiş 

olan Ülger, bu çok yönlü faaliyetle-
riyle ne sadece ressam ne sadece ka-
rikatürist ne de sadece mimar olarak 
anılabilecektir. Ülger’in resimleri, 
karikatürleri, kaligrafik kompozis-
yonları, kitap kapakları ve vitrayla-
rının yanında, mimarlık ürünlerini 
ayrıca değerlendirmek gerekir. Sa-
natçının gelenekle kurmaya çalıştığı 
bağ, yapı tasarımında, özellikle eğil-
diği ibadethane mimarisinde diğer 
sanat dallarındakinden farklı bir 
tavır içinde belirmektedir. Mekânla-

rın, malzemelerin ve formların insan 
hissiyatına kuvvetle tesir ettiğini dü-
şünen Ülger, ibadetin de arzu edilen 
nitelikte yerine getirilebilmesi için 
cami mekânının, gelenekten aktarı-
lan eleman ve formlarla kurulması 
gerektiğini düşünüyordu. Resim, 
hat ve diğer görsel sanatlardaki 
eserlerinde gelenekle yoruma nere-
deyse yer vermeyen bir devamlılık 
ve bağlılık ilişkisi kurduğunu söyle-
mek zordur. Bu alanlarda yenilik ve 
soyutlanma arayışlarını öne çıkaran 
sanatçı, ibadethane yapılarında ise 
mimari kültür mirasına elden gel-
diğince sadık kalmaktan yana tavır 
almıştır. Cami mimarisinin uzunca 
bir aradan sonra son yarım asır-
da aradığı açılıma katkıda bulunan 
“yeni” denemelerin de geniş toplum 
katmanlarında genel kabul görmek-
te zorlanması, Cevat Ülger’in sözünü 
ettiği “ibadetin istenen nitelikte ol-
ması”nı sağlayacak vasıfta olmama-
ları ile ilişkilendirilebilir.

Gelenekle yapı kültürü mirası üze-
rinden bağ kurma çabalarını, çoğun-
lukla dinî yapılar üzerinden izlemek 
mümkün. İstanbul’un gelişen, deği-
şen yüzü içinde inşa edilen camiler, 
geçmiş kültürle ilişkinin en yoğun 

talep edildiği, ve kullanıcı-
dan bu yönde kabul gören 
mekânlar oldu. Bu bağ-
lamda Hüsrev Tayla’nın Şi-
rinevler Ulu Camii (1979), 
Dr. Aydın Yüksel’in Sirkeci 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Ca-
mii (1986), Saim Güner’in Maltepe 
Cumhuriyet Camii (1988-2001) gibi 
örnekleri, Hilmi Şenalp’in Çengelköy 
Kerem Aydınlar Mescidi (2008) ve 
“gelenek zincirine orijinal yeni bir 
halka ekleme gayretindeki” Ataşehir 
Mimar Sinan Camii’ne (2011-2012) 
kadar getirmek mümkündür. Moder-
nizmin gelenekle uzlaşma çabalarını 
da, yine camiler üzerinden gözlem-
leme imkânımız var. Klasik Osmanlı 
mirasını devam ettirme gayretin-

İstanbul’un gelişen, değişen yüzü içinde 
inşa edilen camiler, geçmiş kültürle ilişki-
nin en yoğun talep edildiği, ve kullanıcı-
dan bu yönde kabul gören mekânlar oldu.
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deki bu mimarlar daha sonraki bazı 
yapılarında, kısa sayılacak bir hayat 
süren Cevat Ülger’in aksine yeni 
denemelere açık bir tavır almış, ve 
geleneksel mirasın yorumlanması 
fikriyle çalışmalar yapmıştır. Hüsrev 
Tayla’nın Şakirin Camii (2005-2009) 
ve Hilmi Şenalp’in Marmara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikî Camii 
(2012), gelenekle olan bağın koptu-
ğunu düşünen bu mimarların önce 
kültürel bir arkeolojik çalışma ile bu 
ilişkiyi yeniden tesis etme, ardından 
da mimarlık geleneğinin bugünün 
diliyle yeniden yorumlanması çabası 
olarak algılanabilir. Ayrı bir inceleme 
konusu olan cami tasarımı bahsinde, 
yine Dr. Aydın Yüksel’in Bahçeşehir 
ve Zeytinburnu Seyyid Nizam ca-
mileri, Mahmut Sami Kirazoğlu’nun 
Pendik Dumankaya Camii, Ahmet 
Yılmaz ve İbrahim Hakkı Yiğit’in Bey-
koz Türk İslam Sanatları Bahçesi ve 
Klasik Sanatlar Merkezi Camii gibi 
çalışmaları not edilmelidir. Dr. Aydın 
Yüksel klasik üslubu kendi içinde yo-
rumlamaya ve çeşitlendirmeye çalı-
şırken, Mahmut Sami Kirazoğlu’nun 
yeni biçimler arayışında olduğu 
görülür. Ahmet Yılmaz ve İbrahim 
Hakkı Yiğit’in Sümbül Efendi Tekkesi 
Harem Binası gibi restorasyon pro-
jeleri de, tasarımın gelenekle olan 
ilişkisini kurma çabaları bakımından 
önemli sayılmalıdır. 

Millî mimarlık akımlarının aralıklar-
la da olsa sıcak tutarak üçüncü mi-
lenyumun başına kadar durağan bi-
çimde aktardığı söylenebilecek olan 
bu “millî kimlik” arayışının, özellikle 
2000’lerin İs-
tanbul’unda his-
sedilir biçimde 
tekrar gündeme 
geldiği söylene-
bilir. Yeni yaşam 
tarzları tartış-
malarına sahne 
olan bu kadim 
şehir, tarihinde 

görmediği yoğunlukta bir imar faali-
yetiyle karşılaştı. Ülkenin büyük ya-
tırımcıları, en önde gelen mimarları 
ile çalışarak dünyadaki muadilleri ile 
kıyaslandığında eşdeğer inşai kalite 
ve mimarlık nosyonuna sahip yapı-
lar üretmeye başladılar. Uluslararası 
standartlardaki bu mimarlık, şehrin 
görünür yüzünü gelişigüzel ve özen-
siz bir mimarlıktan daha nitelikli bir 
yapılaşmaya doğru dönüştürme id-
diasındayken, toplumun bazı kesim-
lerinde ise farklı bir estetik tatmin 
ve kültürel kimlik arayışı talep edi-
len kavramlar olarak belirmeye baş-
ladı. Geçmişe özlem, nostalji, ecdat, 
medeniyet gibi kavramlar etrafında 
halkalanan bu arayışın yansımaları 
sadece mimarlıkta değil, hayatın di-
ğer birçok alanında da görülmekte; 
Osmanlı; kıyafetleri, aksesuarları, 
nargile kafeleri, el sanatları vs. ile 
rağbet gören bir arzu nesnesi olarak 
takdim edilmekte; izlenme rekor-
ları kıran dizilere konu olmaktadır. 
“Beyoğlu’nda Osmanlı- Selçuklu dö-
nüşümü” (Anadolu Ajansı, 27 Nisan 
2013 12:05), “Osmanlı mimarili dö-
nüşüm”, “İstanbul’a Osmanlı ve Sel-
çuklu mahallesi kurulacak.” (Yeni Şa-
fak, 02 Ekim 2009), “Osmanlı mima-
risi karakollar geliyor.”(Hürriyet, 21 
Ocak 2013), “Milli Eğitim Bakanlığı, 
yeni okul binalarını Osmanlı ve Sel-
çuklu mimarisine göre inşa edecek.” 
(Zaman, 3 Şubat 2005), “Esenler 
dönüşüm projesinde Osmanlı-Sel-
çuklu mimarisinden esinlenilecek!” 
(Anadolu Ajansı, 1 Aralık 2013) gibi 
haberler ise bir yandan geleneksel 
yapı kültürü ile devamlılık arz eden 

bir kimlik ilişkisi 
kurma iddiası ol-
mayan mimarlık 
ortamının tepki-
sini çekerken, bir 
yandan da henüz 
bu beyanların altı-
nın fikrî olarak ye-
terince doldurulup 
doldurulamadığı 

Millî mimarlık akımlarının ara-
lıklarla da olsa sıcak tutarak 
üçüncü milenyumun başına ka-
dar durağan biçimde aktardığı 
söylenebilecek olan bu “millî 
kimlik” arayışının, özellikle 
2000’lerin İstanbul’unda hisse-
dilir biçimde tekrar gündeme 
geldiği söylenebilir.
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konusunda da tereddütler oluştu-
ruyordu. Toplumsal kimlik arayışı-
nın tabandan yukarı bir yansıması 
olarak değerlendirilebilecek olan 
bu talebin siya-
sal erk ve yerel 
yönetimler tara-
fından sıkça dil-
lendirilmesi ve 
teşvik edilmesi ile de, hem geleneği 
ilke düzleminden ziyade yüzeysel bir 
ilişkiyle ele alan ve biçime indirge-
yen yapılar hem de sayıca az da olsa 
derinlikli bir kimliği gelenekle ku-
rulacak nitelikli bir ilişkide arayan, 
ancak baskın mimarlık pratiğinin 
alışılmış seyrinin dışında kalan ya-
pılar meydana getirildiği söylenebi-
lir. Osmanlı-Selçuklu desenleri bina 
cephelerinde popüler bir süsleme 
unsuru niteliğiyle sıkça kullanılmaya 
başlarken, bu desenleri oluşturmuş 
olan fikir dünyasını anlamaya ve o 
dünyadan bugüne bazı tercümeler 
yapmaya çalışan örnekler de bulun-
maktadır.

Emine ve Mehmet Öğün’ün tasarla-
dığı Örencik Kır Evleri (2001-2005), 
İstanbul’un modern kent evreni 
çemberinin dışına çıkmaya ve “po-
zitivizmin kıskacını açmaya” çalışan 
bir çabanın bağımsız ürünü olarak 
bu anlamda öne çıkmaktadır. Ören-
cik Kır Evleri’nin, gazete sayfalarını 
işgal eden tam sayfa konut ilanları-
nın vurguladığı ilkelerin aksine ta-
biatla mütevazı ve uyum içinde bir 
ilişki kuran, hatta onu yücelten insan 
merkezli bir konut anlayışını, ancak 
dikkatle dinleyenlerin duyabileceği 
alçak bir sesle dile getirdiği söylene-
bilir. Narin, hatta çekingen denebile-
cek bir tavırla topoğrafyaya oturan 
yapılar, gelenekten sadece mimari 
biçim ve elemanları değil, bununla 
birlikte kavramları da bugüne taşı-
ma çabasındadır. Malzemenin kul-
lanımında samimiyet ve dürüstlük 
ilkesi, bu yapıların kaplamadan iba-
ret olmayan ahşap taşıyıcı strüktür-

leriyle de bütünleşiyor. Yeni teknik 
imkânların ve malzemelerin, eskileri 
tamamen devre dışı bıraktığı fikrine 
karşı bir itiraz niteliğindeki bu yapı-

lar, tabiata ait mal-
zeme kendi ruhuna 
uygun kullanıldığı 
takdirde, bazı şey-
lerin değişmediğini 

hatırlatır nitelikte. Emine ve Mehmet 
Öğün’ün Topkapı Kültür Parkı içinde 
tasarladığı saçaklar da, geleneksel 
malzeme ve formların yorumlanışı 
açısından ayrıca dikkate değerdir. 

Çalışmalarında geleneğin taklide 
düşmeden yeniden üretilmesi iddi-
asını öne çıkaran Hilmi Şenalp mi-
marlığının, gelenekle kurulan ilişki 
açısından İstanbul’da son dönemin 
dikkat çekici ürünlerini verdiği söy-
lenebilir. Batılılaşma öncesi klasik 
Türk-İslam geleneğine odaklanan, 
bu geleneği bugünün şartlarında 
yeniden üretmeyi bir misyon olarak 
kabul eden mimar, kendi ifadesiyle 
“günümüz teknolojisinden istifade 
ederek, geleneğin zihniyet dünya-
sını, ruh kökünü, imalat teknoloji-
sindeki mantığı ve eşyaya bakıştaki 
idrak ve inceliği yeni binalara yansıt-
maya özen göstermekte” ve “tevarüs 
ve temellük ettiği geleneğin gelecek 
nesillere aktarılmasında köprü olma 
gayretiyle” çalışmalarını sürdürmek-
tedir.

Şenalp’in 1998’de inşa ettiği Küçük 
Çamlıca Köşkleri bu anlamda özel 
bir yere sahiptir. Yazar Beşir Ayva-
zoğlu’nun “Son zamanlarda Küçük 
Çamlıca’ya hiç yolunuz düştü mü? 
Düşmediyse, tavsiye ederim, bir 
gün gidin, görün, çok şaşıracaksınız. 
Karşınıza pitoresk hayranı Avrupalı 
ressamların gravürlerinden fırlayıp 
tepeye konmuşa benzeyen, manza-
raya bütünüyle hâkim tipik İstanbul 
köşkleri çıkacak. Daha doğrusu üç 
köşk ve setli bir Türk bahçesinden 
oluşan yepyeni bir mimari manzu-
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Şenalp’in 1998’de inşa ettiği 
Küçük Çamlıca Köşkleri bu an-
lamda özel bir yere sahiptir.
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me“ diye takdim ettiği bu köşkler, bir 
stilistik rekompozisyon denemesi 
olarak kabul edilmelidir. Boş bir ara-
ziye yeni bir mimari tasarım ürünü 
olarak inşa edilmiş olmasına rağmen 
ziyaret edenlerde restore edilmiş ta-
rihî yapılar olduğu izlenimini uyan-
dırıyor olmasıyla Küçük Çamlıca 
Köşkleri, mimarın amaçladığı hede-
fe ulaşmış olduğunu düşündürüyor. 
Bir bahçe etrafında buluşan üç adet 
köşkten oluşan bu tesiste Şenalp, ya-
pılardan ilkinde XV, ikincisinde XVI. 
yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin sa-
dık bir rekompozisyonunu denemiş, 
üçüncü yapıda ise Sedad Hakkı El-
dem çizgisinde bu geleneğin yorum-
landığı sadeleşmiş bir üslup tercih 
etmiştir. Yapıların taşıyıcı sistemin-
de çelik konstrüksiyon, sonrasında 
ise klasik dönemin 
yapı malzemeleri 
tercih edilmiştir. 
Bu birliktelik-
le günümüz yapı 
teknoloj i ler inin 
geleneğin yeniden 
üretilmesi fikrini 
gerçekleştirirken 
faydalanılan yarar-
lı bir enstrüman olarak kullanılmaya 
çalışıldığı düşünülebilir. Tasarımla 
birlikte tasarladığı projelerin çoğu 
kez yüklenici olarak uygulanması-
nı da yürüten Şenalp mimarlığının 
önemli bir yönü de, yapı kültürünün 
kaybolmuş/kaybolmakta olan usta 
ve zanaatkârlarını önce eğitmesi, 
sonra da bu usta ve zanaatkârlara 
yaşam alanı sağlaması olarak gö-
rülmelidir. Kündekârî, revzencilik, 
kurşunculuk, taşçılık, oymacılık, 
alemcilik gibi gelenekli işlerin bir 
kültür mirası olarak korunması ve 
bugünün mimarlık ortamında yaşam 
alanı bulması, niteliği tartışmalı res-
torasyon işleri hariç, oldukça güçtür. 
Klasik dönemde yapı ustaları sağlam 
bir Ahîlik kurgusu içinde dönemin 
üslubuna ait detaylara hâkimdi. Mi-
marın ihtiyaç duyduğu yapı elemanı-

nı, mesela bir kavsara mukarnasını, 
ustasına tarif etmesi, istediği ürünü 
alabilmesi için yeterliydi Aynı ürünü 
bugün elde etmek isteyen bir mimar 
ise çok daha fazla çaba sarf etmek 
zorundadır. Yapı malzemelerinin, 
detayların, standardizasyonun ve üs-
lubun devamlılık gösteremediği bu 
ortamda bu kez mimarın her detayı 
teknik olarak tarif edebilmesi, ima-
latı yapacak ustayı neredeyse baştan 
eğitmesi, üslup, geleneksel detaylar 
ve malzemenin kullanımı hakkında 
bilgilendirmesi gerekecektir. Kesin-
tiye uğrayan geleneksel yapı kültü-
rüyle tekrar bağ kurma çabasıyla Şe-
nalp mimarlığı, bu zanaat ve sanatla-
rı koruma ve yaşatma açısından da 
önemli bir rol oynamaktadır. 

Hilmi Şenalp’in İs-
tanbul’daki bir di-
ğer yapısı olan Baş-
bakanlık Osmanlı 
Arşivi Kompleksi, 
2000’ler İstan-
bul’unda yeniden 
gelenek arayışları 
açısından önemli 
bir örnek teşkil et-

mektedir. Bu yapılar grubunda daha 
öncekinden farklı bir tavır alınarak, 
biçimlenme itibarıyla gelenekle daha 
soyut bir ilişki kurulmaya gayret edil-
miş, temelde Sedad Hakkı Eldem çiz-
gisindeki sivil mimarlık unsurlarının 
(çıkmalar-geniş saçaklar) ve oranla-
rının yorumlanması prensibi devam 
ettirilmiştir. Selçuklu taç kapıların-
daki mukarnaslı yapı, öncüllerinin 
de denediği üzere basitleştirilmiş bir 
geometri ile küplerden kurgulanmış 
şekliyle cephelerde yer almış. To-
nozlu kütlelerin parçalanarak masif 
etkiyi azalttığı projede, idari alanlar 
ise saçaklı kütleler hâlinde kompoze 
edilmiştir. Bu yapılarda Türk evinin 
öne çıkan geniş saçak, cumba, dikey 
pencere gibi unsurları sadeleştiril-
miş ve taş, çelik, cam gibi malzemeler 
kullanılarak yorumlanmıştır. Arşivin 

Selçuklu mimarlık mirasından 
istifade edilerek oluşturulmuş 
kompozisyonlardan biri de, 
Tülay ve Adnan Taşçıoğlu 
tarafından 1995-1998 yılları 
arasında Bağlarbaşı’nda inşa 
edilen İslam Araştırmaları 
Merkezi-İSAM’dır.
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büyük hacimli ana depo kütleleri ise 
araziye setler hâlinde oturtularak 
üstleri yeşil çatılarla gizlenmiştir.

Selçuklu mimarlık mirasından isti-
fade edilerek oluşturulmuş kompo-
zisyonlardan biri de, Tülay ve Adnan 
Taşçıoğlu tarafından 1995-1998 
yılları arasında Bağlarbaşı’nda inşa 
edilen İslam Araştırmaları Merke-
zi-İSAM’dır. Büyük bir avlu etrafında 
yer alan kütlelerin iç mekânları da, 
yine birer iç avlu etrafında kümelen-
mektedir. Bu tavrın, Orta Asya’dan 
Osmanlı’ya kadar bir devamlılık 
gösteren merkezî avlu etrafındaki 
eğitim ve bilim yapıları geleneğini 
referans aldığı söylenebilir. Yapıla-
rın tuğla kaplı cepheleri, mimarın 
Osmanlı öncesine uzanan bir bağ 
kurmak istediğinin habercisi gibidir. 
Mukarnas yorumu yapan köşeleri ve 
taç kapı stilizasyonları ile bu komp-
leks, Selçuklu yapı mirasından hayli 
etkilenmiş bir çizgiye oturur. Avlu et-
rafında biçimlenen masif kütlelerin 
yatay etkisi baskındır. Selçuklu-Os-
manlı geleneğinde geometrinin en 
girift ve sofistike seviyesini temsil 
eden mukarnasların sadeleştirile-
rek yorumlanması ise, millî mimari 
akımlarından itibaren denenmekte 
olan bir gönderme olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Behruz Çinici’nin Soyak Göztepe 
Konutları’nda (1988-1993) da sade-
leşmiş geometrik basamaklı formla 
yapılan taç kapı göndermesine rast-
lanır. Bu konutlarda ayrıca cumba 
yorumu da yapılmış, ancak bu gön-
dermelerin çok katlı yüksek yoğun-
luklu yapılarda asli ilkeler olarak 
tasarımın özüne yansımış olup olma-
dığı, yoruma açık kalmıştır. Dünya-
nın en büyük modern kentlerinden 
biri olan 2000’lerin İstanbul’unda, 
inşa faaliyetleri ve dev yatırımlar baş 
döndürücü bir hızla ilerlemektedir. 
Global dünyanın her kentinde görü-
lebilecek olan bu yapılaşma biçimini 

kendi geleneğiyle buluşturma çaba-
sı, sosyal kimlik ve medeniyet tercihi 
ile yakından ilişkili bir talep olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Toplumdaki 
bir arayışın yansıması olarak, siyasal 
erkin zirvesinden yerel yönetimlere 
kadar kamunun her kademesinde bu 
yönde bir talep göze çarpıyor. Gele-
neğin bize miras bıraktığı biçimler 
dünyası ile beraber onların arkasın-
daki anlam ve ilkelerin de özümsen-
mesi ise, salt bir inşa faaliyeti olmak-
tan çok fikir ürünü olan mimarlıkta 
içten içe aranan, üçüncü milenyu-
mun çoğulluk ortamında özgün bir 
yapı estetiğinin daha oluşmasında 
büyük bir önem sahibi olacak.
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Giriş
Dönemlerin ihtiyaçları sonucu orta-
ya çıkan ve Osmanlı devleti merkezi 
teşkilatının olgunlaştırdığı anıtsal 
yapı grupları olan külliyeleri genel 
anlamıyla, “Ana elemanı cami olan 
birçok sosyal, kültürel ve ekonomik 
işlevli yapının bir arada, belli bir an-
layışla, mimari bir bütünlük içinde 
ve aynı zamanda planlamasından 
meydana gelen yapılar topluluğu” 
olarak tanımlayabiliriz.

Şehirlerin Türkleşmesi ve gelişme-
sinde külliyenin önemli bir etkisi 
vardır. Müslümanlığın ilk yıllarından 
beri fethedilen şehirlerde kiliseler 
camiye çevrilmiş, yeni kurulan yer-
leşmelerin merkezini ise mescid-ca-
mi oluşturmuştur. Bu gelenek Os-
manlılarda da devam etmiştir. 
Külliyelerin inşasında hayır işleme 
düşüncesinin yanı sıra imar fikri de 
hâkimdir. Türk şehirlerin kurulması 
ve gelişmelerinde külliyeler önemli 
rol oynamışlardır.

Bazı şehirlerde mahallerin çekirde-
ği bir külliye ile oluşmuş, daha önce 
küçük yerleşim yeri özeliğindeki 
bölgelerde kurulan külliye ise, ora-
da şehir oluşumunu hızlandırmıştır. 
Böylelikle Türk şehir ve kasabaları-
nın fiziksel dokusunun ana hatlarını 
bireysel imar ürünlerinden meydana 
gelen kamuya yararlı bu bina grup-
larıyla çizilmiş, şehirlerin gelişmesi 
genellikle bu şekilde olmuştur. Bü-
yük şehirlerde çok sayıda külliye yer 
almış, şehir halkının dinsel, kültürel, 
sosyal gereksinmelerine çoğunlukla 
külliyeler halindeki vakıf kuruluşları 
cevap verirken, bu kuruluşlara bağlı, 
ticaretle ilgili yapılar şehrin ihtiyacı 
için kullanılacak yapı türünü oluş-

turmuştur. Bu külliyeler şehirlerin en 
önemli noktalarında yer almışlardır.
İmparatorluğun büyük şehirlerinde 
zaman içinde külliyelerin çevrele-
rinde mahalleler, semtler oluşmuş, 
bunların bir kısmı günümüze kadar 
gelmiştir. Bazı şehirlerde külliyelerin 
şehirlerin siluetlerinin belirlenme-
sinde de etken olduğu görülmektedir.

I. İSTANBUL KÜLLİYELERİ
1071’de Anadolu’ya giren Türkler 
400 yıl içinde İstanbul yakınları-
na Üsküdar’a kadar gelerek, Bizans 
başkentinin fethinden yaklaşık yüz 
yıl önce, Üsküdar’ı topraklarına kat-
mışlardır. 1394-1395 yılları arasın-
da, Yıldırım Bayazıd, fethe hazırlık 
oluşturmak ve boğaz geçişini kontrol 
altına almak için Güzelce (Anadolu) 
Hisarı’nı Fatih Sultan Mehmed ise, 
1452’de bunun karşısında yine aynı 
amaçla, çok kısa sürede bitirilen Bo-
ğazkesen (Rumeli) Hisarı’nı inşa et-
tirmiştir .

İstanbul 1453’de fethedildiğinde 
iyice boşalmış ve harabe haline gel-
mişti. Fatih, şehrin iskân ve imarına 
önem vermiş, bunun için çevresin-
dekilere yetkiler tanımıştır . Fatih’in 
imar ve iskânla ilgili ilk işi, şehirde 
kalan nüfusu barındırmak ve şehri 
canlandırmak için çeşitli yerlerden 
halk getirerek, burada iskân etmek 
olmuş, şehre ilk yerleşenlere bazı 
imtiyazlar tanımıştır . İskânı takiben 
yeni bir anlayışla imara geçilmiş, ilk 
imar hareketi, surların yeniden ona-
rılması olmuştur. Bunun yanısıra, 
İstanbul’da da birçok kilise camiye 
çevrilmiş, bazı kiliselerin yanların-
daki manastırlar, zaviye-imaret ha-
line dönüştürülerek, zaman içinde 
başka tür yapılarında eklenmesi ile 

İSTANBUL’UN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER VE

EYÜP KÜLLİYELERİ
Doç. Dr. Z. Hale TOKAY, Yrd. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI

1 Bu metin yazarlar 
tarafından, aşağıda 

bilgileri verilen yayının 
gözden geçirilmesi 

ve genişletilmesi ile 
oluşturulmuştur. Z. 

Hale Tokay, “Osmanlı 
Külliyelerinin Yerleşim 

Açısından İncelenmelerine 
Bir Örnek: İstanbul Şehir 

Külliyeleri; III. Balıkesir 
Mühendislik Mimarlık 

Fakültesi Sempozyumu, 
Balıkesir, 10-11 Nisan,1995, 

s.21-26. Kaynağı 
belirtilmeyen görseller 

yazarlara aittir.

2 Semavi Eyice, “Tarih 
İçinde İstanbul Şehrin 

Gelişmesi” , Atatürk 
Konferansları, S. VII, T.T.K. 

Basımevi Ankara 1980, s. 
114.

3 Doğan Kuban, İstanbul’un 
Tarihi Yapısı, İstanbul 

Büyük Nazım Plan Bürosu 
için hazırlanan rapor. 

İstanbul 1969, s. 33.
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bu camiler külliye haline gelmişler-
dir . Bunların en önemlisi İstanbul’un 
fethinden sonra camiye çevrilen Aya-
sofya’dır. Burada, camiye bir medre-
se ile imaret eklenmiş, hazire haline 
dönüştürülen arka avluya ise zaman 
içinde türbeler ilave edilmiştir. Fatih 
Sultan Mehmed bu külliye için birçok 
vakıf yaptırmış, İstanbul’un ticaret 
bölgesinde yer alan kapalı çarşı be-
desteni de bu külliyeye vakıf olarak 
inşa ettirilmiştir. 
(Büyük Bedesten-İç 
Bedesten) . Bu yapı 
eylemleri kısa sü-
rede tamamlanmış 
ve İstanbul 1457’de 
Edirne’nin yerini 
alarak Osmanlı Dev-
leti’nin başkenti ol-
muştur .

I.1. 15. Yüzyıl Külliyeleri
• Eyüp Külliyesi 1451-1481
•  Fatih Külliyesi 1453-1470
• Mahmut Paşa Külliyesi 1462
• Murat Paşa Külliyesi 1471
• Davut Paşa Külliyesi 1485
• Atik Ali Paşa Külliyesi 1492

Fatih şehre yerleşir yerleşmez şehir 
dışında, Ebu Eyyüb el-Ensarî’nın me-
zarının bulunduğu yere  1458-1459 
yılları arasında şehrin ilk büyük ca-
misini ve Ebu Eyyüb el-Ensarî’nın 
türbesini yaptırmıştır. Bu yapıların 
yanına sonradan medrese, aşhane 
ve hamam eklenerek Osmanlı Döne-
mi’nin ilk külliyesi meydana getiril-
miştir (Bkz. Eyüp Sultan Külliyesi). 
Böylece; surların dışında, Bizans 
döneminde Kosmidon adı verilen bu 
semtte, yaptırılan bu dini komplek-
sin etrafında yeni bir Osmanlı/Türk 
yerleşme bölgesi oluşturulmuştur .
İstanbul’un Fethi ile şehirdeki en 
büyük değişiklik, ilk Bizans İmpara-
torlarının mezarlarının bulunduğu 
Havariler Kilisesinin (Hagion Apos-
tolon) yerine 1463-1470 yılları ara-
sında Fatih Külliyesi’nin yapılması-

dır. Fatih’in Mimar Atik Sinan’a inşa 
ettirdiği , sosyal ve kültürel merkez 
niteliğindeki bu büyük külliye, şehrin 
önemli akslarından birine, Atmey-
danı’ndan başlayıp, Edirnekapı’ya 
uzanan yolun kuzey kenarına, Haliç 
sırtlarındaki, şehrin yüksek nokta-
larından biri olan IV. tepe üzerine 
yerleştirilmiştir. Külliyenin kapsamı, 
cami, medreseler, darüşşifa, tabhane, 
imaret, kervansaray, sıbyan mektebi, 

hamam, çarşı, türbeler, 
kütüphane ile hazire-
den oluşan yapılarının 
çeşitliliği ve bu yapıla-
rın çevreye katkısıyla 
İstanbul’un bir Osmanlı/
Türk şehri olarak kimlik 
kazanması Fatih Külliyesi 
ile başlamıştır. Bu külliye, 

İstanbul’un anıtsal külliyeler dizisi-
nin ilk halkasıdır.

Osmanlıların ilk yerleşime merkez-
leri genelde Bizans’ın merkezleri ol-
muş, Osmanlı şehrinin idari ve ticari 
bölgeleri, eski Bizans şehrinin aynı 
nitelikteki bölgeleri üzerine veya ya-
nına kurulmuştur. Ayrıca, Bizans’ın 
kullandığı ana yol aksları da bu dö-
nemde değişmemiş bu ana akslar ve 
meydanlar, kısmen genişletilerek ve 
biraz da yer değiştirilerek kullanıl-
mış ve Osmanlı/Türk devri anıtsal 
yapıları ile ayrı bir karakter kazan-
mışlardır .

İstanbul’un ticari 
açıdan gelişmesin-
de de külliyelerin 
önemli bir rolü 
vardır. Şehirdeki 
birçok han ya kül-
liyelere aittir ya 
da onlara vakıf olarak yapılmıştır. 
Fatih’in vezirlerinden Mahmud Paşa 
1462’de Constantin Forumu’nun 
(bugünkü Çemberlitaş) bir yanına, 
Bedestene yakın bir yere cami, med-
rese, han, mektep, mahkeme, imaret, 
hamam ve handan (Kürkçü Hanı) 

Z. HALE TOKAY - MEVLÜDE KAPTI / İSTANBUL’UN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER VE EYÜP KÜLLİYELERİ

4 Şehabettin Tekindağ, 
“İstanbul-Türk Devri”, 
1453-1520, İslam 
Ansiklopedisi, Fas. 53-
ABC, M.E. Basımevi 
İstanbul 1977, s. 1205.

5 Şehabettin Tekindağ, 
a.g.e., s. 1205-1207.

6 Semavi Eyice, “İstanbul 
Tarih Eserler”, İslam 
Ansiklopedisi, Fas. 53-
ABC., M.E. Basımevi, 
İstanbul 1977, s. 1214/55.

7 Şehabettin Tekindağ, 
a.g.e., s. 1201.

8 Türbe’nin ve Cami’nin 
burada neden yapıldığına 
dair çok sayıda yayın 
bulunmaktadır. Bu 
yayınlara, Eyüpsultan 
sempozyumlarına sunulan 
bazı bildiriler örnek 
olarak verilebilir: “Nuray 
Özaslan, 1999. Eyüp 
Kentsel Tarihinde Osmanlı 
Öncesi Dönem, Tarihi, 
Kültürü ve Sanatıyla III: 
Eyüpsultan Sempozyumu 
Tebliğler, 452-461.” ve 
“Gönül Cantay 2000. Eyüp 
Sultan Külliyesi, Tarihi, 
Kültürü ve Sanatıyla IV: 
Eyüpsultan Sempozyumu 
Tebliğler, 156-163.”

İmparatorluğun büyük 
şehirlerinde zaman 
içinde külliyelerin çev-
relerinde mahalleler, 
semtler oluşmuş, bunla-
rın bir kısmı günümüze 
kadar gelmiştir. 

Osmanlıların ilk yerleşime mer-
kezleri genelde Bizans’ın mer-
kezleri olmuş, Osmanlı şehrinin 
idari ve ticari bölgeleri, eski 
Bizans şehrinin aynı nitelikteki 
bölgeleri üzerine veya yanına 
kurulmuştur. 
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oluşan geniş programlı bir külliye 
yaptırmış, Forum’un diğer yanına da 
1492’de Atik Ali Paşa Külliyesi cami, 
medrese, sıbyan mektebi, imaret, 
han türbe, çeşme ve devrin en önem-
li hanlarından biri olan Elçi Hanı ile 
birlikte buraya inşa edilmiştir.

15. yüzyılın diğer külliyeleri; 1471 
tarihli Murad Paşa ve 1485 tarihli 
Davut Paşa külliyeleridir. Cami, med-
rese ve hamamdan oluşan Murad 
Paşa Külliyesi, Bayram Paşa (Yeni 
Bahçe) deresinin denize döküldüğü 
alana, Forum Bovis’e (bugünkü Ak-
saray) yakın bir yere; cami, medrese, 
türbe, imaret, mahkeme, sıbyan mek-
tebi, hamam, 
şadırvan ve 
çeşmeden olu-
şan büyük bir 
kompleks ha-
linde yaptırı-
lan Davut Paşa 
Külliyesi ise, 
İ s t a n b u l ’ u n 
g ü n e y i n d e -
ki eski doku 
içerisine inşa 
edilmiştir.

I.2. 16. Yüzyıl Külliyeleri:
• Beyazıd Külliyesi 1501-1505
• Yavuz Selim Külliyesi (Fatih)1522
• Haseki Külliyesi 1539
• Şehzade Külliyesi 1544-1548
• Mihrimah Külliyesi (Üsküdar) 1546-1547
• Süleymaniye Külliyesi 1550-1557
• Hadım İbrahim Paşa Külliyesi
   (Silivrikapı) 1551
• Kara Ahmet Paşa Külliyesi (Topkapı)  
  1554-1558
• Sinan Paşa Külliyesi (Beşiktaş) 1555
• Mihrimah Külliyesi (Edirnekapı) 1558-1565
• Rüstem Paşa Külliyesi (Eminönü) 1561
• Sokullu Külliyesi (Eyüp) 1568-1569
• Sokullu Külliyesi (Kadırga) 1571-1572
• Zal Mahmut Paşa Külliyesi (Eyüp) 1574-1580
• Kılıç Ali Paşa Külliyesi (Tophane) 1580
• Şemsi Paşa Külliyesi (Üsküdar) 1580
• Atik Valide Külliyesi (Toptaşı-Üsküdar)  

  1577-1583
• Cerrah Paşa Külliyesi 1593

II. Beyazıd’tan itibaren (1481-1512) 
vakıf binalarının yapımında artış ol-
muş, 16. yüzyılla birlikte külliyeler 
birbiri ardına yapılarak şehrin en 
önemli noktalarında yerlerini almış-
lardır. II. Beyazıd 1501-1505 yılla-
rı arasında şehrin ortasındaki eski 
Theodosius Forumu’nun (bugünkü 
Beyazıd Meydanı) bir bölümüne 
dağınık bir düzende yerleştirilmiş, 
cami, medrese, imaret, kervansaray, 
tabhane, sıbyan mektebi, hamam ve 
türbelerden oluşan Beyazıt külliye-
sini yaptırmış, bu külliye Fatih’ten 
sonra 16. yüzyılın başında şehir ka-
rakterini ve siluetini etkileyen ikinci 
Sâlâtin külliyesi olmuştur.

16. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan di-
ğer önemli bir külliye şehrin V. tepesi 
üzerine konumlanan Yavuz Sultan 
Selim Külliyesi’dir. Cami, tabhane, 
medrese, imaret, sıbyan mektebi, ha-
mam ile türbelerden oluşan ve 1522 
yılında, Kanuni Sultan Süleyman ta-
rafından, babası I. Selim için mimar 
Acem Ali’ye yaptırılan bu külliye, 
kendinden önce ve sonra inşa edilen 
külliyelerle birlikte İstanbul’un Haliç 
kıyısındaki siluetini oluşturmuştur. 
Mimar Sinan öncesi İstanbul şehir 
dokusunda yer alan bu yapı toplu-
lukları, Mimar Sinan döneminde ve 
daha sonraları önemlerini koruyan 
külliyeler oluşmuşlardır.

Mimar Sinan’la birlikte şehir içinde 
külliye yapımı hızlanmış, 16. yüzyılın 
ilk yarısında İstanbul tam anlamıyla 
bir Osmanlı şehri karakteri kazan-
mıştır. Başlangıçtan beri Osmanlı 
külliyeleri şehirlerin yeni gelişecek 
mahallelerinin, ya da yeni şehirlerin 
çekirdeğini oluşturarak iskân poli-
tikasında önemli rol oynamışlardır. 
Bir külliyenin yeni bir yerleşmeyi 
başlatması görüşü 16.yüzyılda da 
hâkim olmuş, İstanbul’da külliyele-

9 Doğan Kuban, a.g.e., s.34.

10 Semavi Eyice, “Fâtih 
Camii ve Külliyesi”, Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
yıl: 1995, cilt: 12,  s. 244.

11 Ali Saim Ülgen, Fatih 
Devrinde İstanbul, Ankara 

1939, s. 1458-1481.

İstanbul’un ticari 
açıdan gelişme-
sinde de külli-
yelerin önemli 
bir rolü vardır. 
Şehirdeki birçok 
han ya külliyelere 
aittir ya da on-
lara vakıf olarak 
yapılmıştır.
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rin çevresinde oluşan yeni semtler 
önem kazanmaya, başlamıştır. Şehir 
bir taraftan surlara, diğer taraftan 
Topkapı Sarayı ve Mar-
mara’ya doğru gelişme-
ye başlamış, Galata ve 
Üsküdar’da gelişmeye 
katılarak, şehrin önemli 
bir parçası olmuşlardır.

Mimar Sinan’ın İstan-
bul’da planlayıp inşa ettiği ilk külliye 
Haseki Külliyesi’dir. Cami, medrese, 
sıbyan mektebi, imaret, darüşşi-
fa ve çeşmeden oluşan yapı grubu 
1539’da Arkadius Forumu (Avrat Pa-
zarı) yakınlarında (bugünkü Haseki) 
inşa edilmiş, şehrin eski dokusu için-
de yer alan külliye binaları sokağın 
iki tarafına, parselasyona sadık ka-
larak düzensiz bir şekilde yerleştiril-
mişlerdir.
Bizans döneminde, şehrin anıtsal 
aksı ana hatlarıyla Beyazıt’tan Mar-
mara denizine paralel olarak Forum-
lar dizisinden geçerken, Osmanlı dö-
neminde İstanbul’un anıtsal gelişme-
si Beyazıt-Edirnekapı (Philadelphi-
um) yolu üzerinde Haliç’e paralel bir 
aks yaratmıştır. Fatih Külliyesi’nin 
önünden geçen bu aks, 16. yüzyılın 
ortalarında önce Şehzade, bir süre 
sonra Süleymaniye ve 16. yüzyılın 
sonlarında da Mihrimah Sultan kül-
liyelerinin yapımlarıyla iyice işlerlik 
kazanmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
oğlu Şehzade Mehmed için 1544-
1548 yılları arasında Mimar Sinan’a 
yaptırılan Şehzade külliyesi cami, 
medrese, imaret, tabhane, kervansa-
ray, sıbyan mektebi, muvakkithane, 
çeşme ve türbeleri ile şehrin işlek 
yerlerinden biri olan Beyazıt-Edir-
nekapı yolu ile Valens (Bozdağan) 
kemeri arasında kalan alana inşa 
edilmiştir. Külliyenin imaret ve mek-
tebinin diğer yapılardan farklı olarak 
yolun karşı tarafına konumlanması, 
mevcut yol düzeni ve yapı adalarına 

uyulduğunu göstermektedir. Külliye-
nin inşası ile birlikte bölgenin önemi 
artmıştır.

Kanuni Sultan Süley-
man’ın kendi adına 
Mimar Sinan’a yap-
tırdığı şehrin en gör-
kemli ve en kapsamlı 
kuruluşu olan Süley-
maniye Külliyesi, Eski 

Saray’ın (Saray-ı Atik) büyük arazisi-
nin 10 hektarlık bölümüne yerleşti-
rilmiştir.  1550-1557 yılları arasında 
tamamlanan ve şehrin Haliç’e hâkim 
tepelerinden biri üzerine kurulan 
külliye, çok uzaklardan görülebile-
cek bir şekilde en uygun yerin se-
çilmesi ve bu yere külliyenin cami, 
medreseler, darülhadis, darülkurra, 
sıbyan mektebi, darüşşifa, imaret, ta-
bhane, kervansaray, arasta, hamam, 
türbeler ve  çeşme gibi çok sayıda ve 
farklı işlevlerdeki binalarının birara-
da ve bir uyum içinde yerleştirilmesi 
ile oluşmuştur. Sinan, büyük bir us-
talıkla uyguladığı geometrik düzen-
de, cami ve türbeleri ortaya, diğer 
yapıları bunların çevresine yerleş-
tirmiş, farklı kotlarda planlanan kül-
liye gerek zeminde, gerekse siluette 
üzerinde yerleşmiş olduğu tepeyle 
bütünleşmiştir.

Sinan, Şehzade ve Süleymaniye Kül-
liyelerinden sonra, şehrin Haliç-Emi-
nönü yönündeki ticari merkezle bağ-
lantısını sağlamak amacıyla, 1561’de 
cami, iki han, hamam, medrese, dük-
kânlar, mahzenler ile benzeri yapı-
lardan oluşan Rüstem Paşa Külliyesi-
ni yapmıştır. Eminönü’nde, ticaret ve 
aynı zamanda da Liman bölgesi için-
de yer alan bu küçük külliye, arsanın 
önemli ve pahalı olduğu bu alanda, 
cami üstte, dükkân ve mahzenler 
altta olmak üzere fevkani bir şekilde 
planlanmıştır.

Mimar Sinan, bir taraftan sur içi İs-
tanbul’unun anıtsal külliyelerini 

12 İnci Aslanoğlu, 
“Sinan’ın İstanbul 
Külliyelerinin Yerleşme 
Düzenlerine İlişkin Bazı 
Gözlemler”, Yapı Dergisi, 
S.83, Ekim 1988, s.40.
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16. yüzyılın ilk çeyreğin-
de yapılan diğer önemli 
bir külliye şehrin V. te-
pesi üzerine konumla-
nan Yavuz Sultan Selim 

Külliyesi’dir.
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inşa ederken, diğer taraftan Galata 
ve Üsküdar’da da imar hareketlerini 
sürdürmekteydi. Üsküdar, 16. yüz-
yılda yoğun bir yerleşim yeri haline 
gelmiş, Anadolu’ya giden kervan ve 
sefer yollarının başlangıcında olan 
bölge önem kazanmış, ordu ve ker-
vanlar sefere çıkmadan önce burada 
konaklamışlardır.

Sinan Şehzade Külliyesini inşa ettiği 
yıllarda, Üsküdar’da Mihrimah Sul-
tan Külliyesi’nin inşasına başlanmış-
tır. Buraya gelen kalabalık kütlelerin 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 1547 
de, iskelede yapılan ve oldukça ge-
niş kapsamlı olan külliyenin yapıları 
cami, medrese, sıbyan mektebi, ima-
ret, tabhane, kervasaray, türbeler, 
çeşme ve meşrutalardan oluşmakta-
dır. Yapılar boğaza hâkim konumdaki 
Sultan tepesinin eteklerine yan yana 
planlanmışlardır.

Süleymaniye Kül-
liyesi’nin inşaatı-
nın devam ettiği 
yıllarda Sinan, iki 
vezir külliyesinin 
inşaatına başlaya-
rak, 1551’de cami, 
sıbyan mektebi, 
hamam, türbe, çeş-
me ve şadırvandan 
oluşan Silivrika-
pı-Hadim İbrahim 
Paşa, 1554-1558 
yılları arasında da cami, medrese, 
sıbyan mektebi, türbe, çeşme, hazi-
re yapıları ile Topkapı Kara Ahmed 
Paşa Külliyelerini inşa etmiştir. Mev-
cut şehir dokusu içine ve sur kapı-
larına bağlanan yollar üzerine inşa 
edilen bu küçük külliyelerin planlan-
ması mevcut sokak dokusuna göre 
gerçekleşmiştir.

Mimar Sinan, Süleymaniye Külliye-
si’nin inşaatını bitirdikten hemen 
sonra 1558 yılında yine Mihrimah 
Sultan için cami, medrese, sıbyan 

mektebi, hamam, dükkânlar ve tür-
beden oluşan Edirnekapı Mihrimah 
Sultan Külliyesi’nin yapımına baş-
lamıştır. 1565’te hamamın ilavesiy-
le tamamlanan külliye, hem şehrin 
önemli girişlerden biri, hem de Ru-
meli kervan ve sefer yollarının baş-
langıcı olan Edirnekapı’nın yanına, 
Beyazıt-Edirnekapı aksının karasur-
ları ile birleştiği noktaya inşa edil-
miştir. İstanbul’un 6. tepesinin en 
yüksek noktasına konumlanan bu 
külliye konumuyla bugün bile şehrin 
siluetine hâkim bir durumdadır.
Mihrimah Sultan Külliyesi’nin ta-
mamlanmasının ardından Sinan yeni 
bir paşa külliyesinin inşasına başla-
mıştır. Önemli bir dini merkez olan 
Eyüp’de Sokollu Mehmed Paşa ile eşi 
İsmihan Sultan tarafından medrese, 
dârülkurrâ, türbe ve çeşmeden mey-
dana gelen Sokollu Külliyesi yaptı-
rılmıştır. Türbe, medrese ve çeşme 
1568-69’, dârülkurrâ 1579‘da inşa 

edilmiştir. (Bkz. Sokullu 
Mehmed Paşa Külliyesi).

Diğer bir Sokollu külliyesi 
şehrin Marmara’ya hâkim 
bir bölümünde bulunan, 
Kadırga’da yer almakta-
dır. Devrin önemli vezir-
lerinden Sokollu Mehmed 
Paşa için, 1571-1572 yıl-
larında, Mimar Sinan tara-
fından tasarlanmış ve inşa 
edilmiş olan külliye cami, 

medrese, tekke, hazire, şadırvan ve 
benzeri yapılarından oluşmaktadır. 
Oldukça dik bir eğime inşa edilen 
külliyede, yapılar arasındaki organik 
ilişki, topoğrafyayla uyum başarıyla 
gerçekleştirilerek Marmara yönün-
den şehrin siluetini belirleyen bir 
başka anıt külliye oluşturmuştur.

Topoğrafyayla uyumlu bir şekilde 
planlanan diğer bir külliye de, fetih-
ten beri önemli bir yer olan Eyüp’te 
1566-1577 yılları arasında yaptırı-
lan Zal Mahmud Paşa Külliyesi’dir. 

Mimar Sinan, Süleymani-
ye Külliyesi’nin inşaatını 
bitirdikten hemen sonra 
1558 yılında yine Mih-
rimah Sultan için cami, 
medrese, sıbyan mekte-
bi, hamam, dükkânlar ve 
türbeden oluşan Edir-
nekapı Mihrimah Sultan 
Külliyesi’nin yapımına 
başlamıştır.
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13 Doğan Kuban, a.g.e., 
s.44.

14 Gönül Cantay, “16 
Yüzyıl Külliyelerinin 
Şehirlerin Tarihi 
Topoğrafyasını 
Belirlemesi”, Prof. Yılmaz 
Önge Armağanı, Selçuk 
Üniversitesi, Selçuklu 
Arşt. Merk. Konya 1993, 
s. 80.

Cami, medreseler, türbe ve çeşme-
den oluşan külliyede Sinan, arazi-
nin eğiminden faydalanarak yapıları 
farklı kotlarda biraraya getirmiştir. 
Cami ve medresenin birlikte kullan-
dığı ortak avlu üst, ikinci bir medre-
se ve türbenin çevrelediği diğer avlu 
ise, alt seviyede yer almıştır (Bkz. Zal 
Mahmud Paşa Külliyesi.).

16. yüzyılın ortalarında şehir gelişe-
rek sur dışına taşmış, sur dışındaki 
mahalleler önem kazanmaya başla-
mıştır. Bu dönemde Haliç’in büyük 
bir gelişme gösterdiği, bu gelişmeyi 
Galata, Üsküdar ve Boğaz kıyısındaki 
yerleşmelerin takip ettiği görülmek-
tedir. Sinan’ın Galata ve Boğaz kıyı-
sında yaptığı iki külliye şehrin sur dı-
şındaki gelişiminin en iyi ifadesidir. 
Boğaz kıyısında önemli bir liman 
olan Beşiktaş’ta Kaptan-ı Derya Si-
nan Paşa için cami, medrese, hamam, 
şadırvandan oluşan Sinan Paşa Kül-
liyesi yapılmış, 1555 te tamamlanan 
bu külliyeyi, 16. yüzyılda önemli bir 
askeri liman olan Tophane’de, cami, 
medrese, hamam, dükkânlar, türbe, 
çeşme ve sebilden oluşan 1580 tarih-
li Kılıç Ali Paşa Külliyesi takip etmiş-
tir. Mimar Sinan hayatının sonlarına 
doğru, Üsküdar’da bir küçük bir de 
büyük olmak üzere iki külliye daha 
inşa etmiş, bunlardan ilki kıyıdaki 
düzlükte, diğeri ise yukarıda denize 
hâkim bir konumda tasarlamıştır.
1580 tarihli cami, medrese, türbe ve 
çeşmeden oluşan Şemsi Paşa Kül-
liyesi’nde medrese yol tarafına “L” 
şeklinde planlanmış, ayrıca Boğaz 
yönündeki bahçe duvarları pencereli 
düzenlenerek, külliyenin denizle bü-
tünleşmesi sağlamıştır.

Üsküdar’ın yamaçlarındaki eğimli 
bir arazi kademelendirilerek inşa 
edilen Atik Valide Külliyesi ise, 1580 
yılında Nurbânû Valide Sultan için 
yaptırılmıştır. Anadolu kervan ve 
sefer yolu başlangıcında yer alan ve 
Üsküdar’ın yeni iskâna açılıp “yeni 

mahalle” olarak adlandırılan bir kı-
sımda kurulmuş olan, cami, med-
rese, darülkurra, sıbyan mektebi, 
darüşşifa, tabhane, imaret, kervan-
saray, hamamdan oluşan bu yapı top-
luluğu, organik bir bütün ve sosyal 
bir merkez oluşturacak şekilde geniş 
kapsamlı planlamıştır .
16. yüzyılın en son külliyesi 1593 
tarihli Cerrah Paşa Külliyesidir. Cer-
rah Mehmed Paşa tarafından Mimar 
Davud Ağa’ya yaptırılan külliye cami, 
medrese, hamam, türbe ve çeşmeden 
oluşmaktadır. Şehrin eski dokusu 
içinde, Haseki ve Davut Paşa külli-
yelerine yakın bir yere inşa edilen 
külliyenin çevresinde bugünkü Cer-
rahpaşa semti gelişmiştir.

I.3. 17. Yüzyıl Külliyeleri
• Sultanahmet Külliyesi, 1609-1616
• Yeni Valide Külliyesi (Eminönü), 1597-1663
• Çinili Külliyesi (Üsküdar), 1640
• Medrese Külliyeleri

17. yüzyılda şehir büyümeye ve ka-
labalıklaşmaya devam etmekte, fakat 
büyük ölçekli anıtsal yapıların yapı-
mında geçen yüzyıla göre büyük bir 
duraklama görülmektedir. Yüzyılın 
başındaki Sultan Ahmed ve ikincisi 
yarısındaki Yeni Cami Külliyeleri bu 
ölçekte yapılan son uygulamadır. 
1609-1616 yılları arasında, Sultan 
I. Ahmed tarafından Mimar Sedef-
kâr Mehmed Ağa’ya yaptırılan cami, 
medrese, sıbyan mektebi, arasta, da-
rüşşifa, tabhane, hünkâr kasrı, ima-
ret, mutfak, fırın, türbe ve sebiller-
den oluşan Sultan Ahmed Külliyesi 
önemine yakışır bir yere, Ayasofya 
ile dönemin önemli bir meydanı olan 
Atmeydanı (Hipodrom)’nın yanına, 
Marmara’ya hâkim bir araziye yer-
leştirilmiş, külliyenin yapımı için bir-
çok yapı istimlâk edilmiştir .

17. yüzyılın klasik üsluptaki son kül-
liyesi, Haliç kıyısında şehrin en bü-
yük iskelelerinden birine inşa edilen 
Eminönü Yeni Valide Külliyesi’dir. 

Z. HALE TOKAY - MEVLÜDE KAPTI / İSTANBUL’UN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER VE EYÜP KÜLLİYELERİ
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Cami, arasta, hünkâr kasrı, sıbyan 
mektebi, türbe, hamam, sebil, çeşme 
ve benzeri yapılardan oluşan külli-
ye.. Yahudi mahallesinin istimlaki 
ile açılan bir alanda inşa edilmiştir. 
1597’de Safiye Sultan tarafından ya-

pımına başlanan külliye, ancak 66 yıl 
sonra 1663’de Valide Turhan Sultan 
tarafından bitirilmiştir. Çarşının ge-
nişlemesi ile Marmara’ya kadar inen 
ticaret merkezinin denize yakın tara-
fına inşa edilen külliyenin büyük bir 
arastası (Mısır Çarşısı) vardır.
Bu dönemde bu iki Salâtin külliyesi-
nin dışında sadrazamlar tarafından 
yaptırılan bazı medrese külliyeleri-
nin (kompleks medreseler) şehir do-
kusu içinde yerini aldığı görülür. Bu 
külliyeler daha çok bugünkü Divan-
yolu aksı ile Beyazıd-Fatih arasında 
yaptırılmıştır.

17. yüzyılın sonlarından itibaren 
Divanyolu bir kültür merkezi olarak 
ortaya çıkmaya başlamış, Atmeyda-
nı’nda başlayarak yolun iki tarafına 
bu medrese külliyeleri sıralanmıştır. 
Divan Yolu üzerindeki Yemen Fatihi 
Sinan Paşa (1594) Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa (1681-1690) Köprülü 
(1690), Çorlulu Ali Paşa (1708), kül-
liyeleri ile Fatih ve Şehzadebaşı ara-

sındaki Kuyucu Murad Paşa (1606) 
Amcazade Hüseyin Paşa (1698), Da-
mat İbrahim Paşa (1720) ve Seyid 
Hasan Paşa( 1795) medrese külli-
yeleri bu küçük külliyelerin en güzel 
örnekleridir.

Üsküdar, 17. yüzyılda fazla büyü-
memiş, 16. yüzyılda ulaştığı sınırlar 
içinde gelişmeye devam etmiştir. 17. 
yüzyılda burada yapılan en önemli 
yapı, Kösem Sultan’ın 1640’da inşa 
ettirdiği cami, medrese, sıbyan mek-
tebi, hamam, çeşme, şadırvan, sebil 
ve hazireden oluşan Çinili Külliye-
si’dir. 

I.4. 18. Yüzyıl Külliyeleri
• Yeni Valide Külliyesi, (Üsküdar) 1708-1710
• Nur-u Osmaniye Külliyesi, (Çemberlitaş)  
   1748-1755
• Laleli Külliyesi, (Aksaray) 1759-1763
• Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi, (Kocamustafa 
   paşa) 1732-1734
• Beşir Ağa Külliyesi, (Cağaloğlu) 1745
• Hamidiye Külliyesi, (Eminönü) 1777
• Mihrişah Valide Sultan Külliyesi, (Eyüp)      
   1792-1796
• Şah Sultan Külliyesi, (Eyüp) 1800

Üsküdar’da yaptırılan son külliye 
1708-1710 yılları arasında inşa et-
tirilen Yeni Valide Külliyesi’dir. III. 
Mehmed’in annesi Gülnuş Emetullah 
Sultan için iskeleye yakın bir alana 
yaptırılan bu külliye inşa edildiği dö-
nemde cami, imaret, sıbyan mektebi, 
dükkânlar, hünkâr kasrı, muvakkit-
hane, türbe, çeşme, sebil, hazireden 
oluşmaktadır ve Üsküdar’da inşa et-
tirilen en son Salâtin Külliyesidir.

Başlangıçtan beri Osmanlı külliyele-
ri, şehirlerin yeni gelişecek mahalle-
lerinin, ya da yeni şehirlerin çekirde-
ğini oluşturarak iskân politikasında 
önemli rol oynamışlardır. Bir külli-
yenin yeni bir mahalleyi başlatması 
geleneği İstanbul’da da geçerli ol-
muş, zaman içinde külliyelerin çev-
relerinde semtler gelişerek bunların 

15 Semavi Eyice, “İstanbul 
Tarihi Eserler”, İslam 

Ansiklopedisi, Fas. 53-ABC, 
M.E. Basımevi İstanbul 

1977, s. 1214/59..

Harita 1. İstanbul ve Eyüp 
külliyelerinin yüzyıllara 

göre dağılımı.
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bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. 
Şehzadebaşı, Fatih, Süleymaniye, 
Beyazıd, Murad Paşa, Haseki, Davut 
Paşa, Mahmud Paşa, Sultanahmet, 
Kocamustafapaşa, Atik Valide, Çinili 
ve daha birçokları külliyeler çevre-
sinde gelişmiş semtlerdir.

Yüzyıllar boyunca sanat ve mimarlı-
ğa hâkim olan klasik üslup 18. yüzyıl-
da terk edilerek yerini batılı üslupla-
ra bırakmaya başlamıştır. 18. yüzyıl 
ortalarında yapılan Nur-u Osmaniye 
ve Laleli Külliyeleri batılı üslupların 
etkisinde kalarak yapılmış ve şehre 
yeni bir karakter kazandırmışlardır. 
Şehir içinde Büyük Çarşı ile Çem-
berlitaş arasındaki alanda, 1748’de 
I. Mahmud tarafından inşaatına 
başlanan Nur-u Osmaniye Külliyesi 
1756’da III. Osman tarafından bitiril-
miştir. Cami, medrese, imaret, kütüp-
hane, dükkânlar, hünkâr kasrı, sebil, 
sıbyan mektebi, çeşmeden oluşan ve 
geniş kapsamlı olarak planlanan bu 
yapı topluluğu Barok üslûpta yapılmış 
olan ilk büyük Salâtin Külliyesidir.
Bunu, 1759-1763 yılları arasında III. 
Mustafa tarafından yaptırılan cami, 
medrese, imaret, han, mumhane, 
çarşı, muvakkithane, hünkâr kasrı, 
türbe, çeşme ve sebilden oluşan La-
leli Külliyesi takip etmektedir..

1732-1734 yılları arasında cami, 
medrese, kütüphane, muvakkithane, 
tekke, sebil ve çeşmelerle Haseki’de 
inşa ettirilen Hekimoğlu Ali Paşa 
ve cami, medrese, kütüphane, sıb-
yan mektebi, tekke, sebil yapılarıyla 
1745 yılında Babıâli’de yaptırılan 
Beşir Ağa külliyeleri yeni üslûpların 
etkisinde kalarak yaptırılan daha kü-
çük ölçekli iki külliyedir.

İstanbul içinde inşa olunan Salâtin 
külliyelerinin sonuncusu I. Abdülha-
mid’in 1777’de yaptırdığı Hamidiye 
Külliyesidir. Cami, mescid, medre-
se, sıbyan mektebi, imaret, türbe, 
dükkânlar, sebil, çeşmeden oluşan 

ve Eminönü’nde Yeni Valide Külli-
yesi’nin yanında yer alan topluluk 
oldukça geniş kapsamlı planlanmış, 
külliyenin camisi Beylerbeyi’nde 
deniz kenarına inşa ettirmiştir. Bu 
külliye ile cami merkezli külliye ya-
pımı son bulmuştur. 19. yüzyılda 
Sultanlar büyük camilerini Boğaz kı-
yılarında, yeni oluşan mahallelerde 
veya başka yapılarla birlikte şehrin 
dış semtlerinde inşa ettirmişlerdir. 
(Harita 1)

II. EYÜP KÜLLİYELERİ
15. yüzyılda inşa edilen ve İstan-
bul’un ilk salatin külliyesi olan Eyüp 
Külliyesi yakınına 16. yüzyılda iki 
paşa külliyesi olan Sokollu ve Zal 
Mahmud Paşa Külliyeleri, 18. yüzyıl 
başlarında da Mihrişah Valide Sultan 
ile Şah Sultan külliyeleri inşa edil-
miştir. Bu külliyelerin varolan kent-
sel doku ve arazi yapısına uygun ola-
rak yerleştirildikleri gözlenmektedir.

II.1. Eyüp Külliyesi (1451-1481)
Fatih Sultan Mehmed, Müslümanla-
rın ilk İstanbul kuşatması sırasında 

16 İ.B.B. Atatürk 
Kitaplığı Sayısal Arşiv ve 
e-Kaynaklar, Hrt_002993. 
Feuille No: M 14/4; 
Hrt_002931, - Feuille 
No: L 14/3; Hrt_002321, 
Feuille No: M 13/2; 
Hrt_002929, - Feuille 
No: L 13/1; Hrt_002316, 
Feuille No: M 13/4; 
Hrt_002721, Feuille No: 
L 13/3; Konstantinopel : 
Deutsches Syndikat für 
Stadtebauliche Arbeiten, 
Echelle: 1:500, 1913. 
Harita üzerine yazarlar 
tarafından yerleştirilen 
planların ayrıca metin 
içinde kaynakları 
verilmiştir.
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Harita 2.Eyüp külliyelerinin 20. 
yüzyıl başındaki kent dokusu içindeki 
konumları 16
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şehit düşen Ebu Eyyüb el-Ensarî’nın 
mezarının bulunduğu yere 1451-
1481 yılları arasında şehrin ilk bü-
yük camisini ve (Eyüp Sultan) tür-
besini yaptırmış, sonradan eklenen 
medrese, aşhane hamam ve diğer ya-
pılarla genişleyen Külliye’nin çevre-
sinde zamanla yeni bir yerleşme böl-
gesi gelişmiştir. Kendi adını verdiği 
bu semtin merkezinde konumlanan 
Eyüp Külliyesi taşıdığı önem ve dini 
karakterinden dolayı çevresinde sul-
tanların ve devlet adamlarının çok 
sayıda vakıf eseri inşa etmeleri için 
çekici bir unsur olmuştur (Harita 2). 
Külliye yerleşimi: Eyüp Sultan Külli-
yesi’nin yerleşim düzeninde, Erken 
Osmanlı külliyelerinde görülen, arazi 
verilerinden ve çevre ilişkilerinden 
kaynaklanan, asimetrik bir dağılım 
görülmektedir  (Harita 3).

Fatih tarafından inşa ettirilen ve gü-
nümüzde mevcut olmayan caminin 
ve medresenin planları Ekrem Hakkı 
Ayverdi tarafından doğruya en ya-
kın biçimde restitüe edilmiştir. Bu 
plana bakıldığında Cami ile Medre-
se’nin ortak bir avluyu paylaştıkları, 
avlunun kıble yönünde Cami’nin yer 
aldığı, avlunun doğu ve batısında 
medresenin bulunduğu, Eyüp Sul-
tan türbesinin ise avlunun kuzey 
kesiminde bağımsız bir yapı olarak 
konumlandığı anlaşılmaktadır. Med-
resede dershanenin olmaması Cami 
hariminin aynı zamanda bu amaçla 
kullanıldığını düşündürmektedir. Bu 

yönüyle, söz konusu cami ile med-
rese Anadolu Selçuklu mimarisinde 
sıkça kullanılan ve Mimar Sinan tara-
fından da geliştirilerek sürdürülen, 
ortak avlulu cami-medrese planının 
gelişme çizgisi içinde yer almaktadır. 
II. Bayezid döneminin (1481-1512) 
başlarında Sadrazam Çandarlı İbra-
him Paşa, cami ile türbe arasındaki 
avluya (iç avlu) bugün mevcut olma-
yan şadırvan havuzunu yaptırmış, 
yaklaşık bir yüzyıl sonra Sadrazam 
Koca Sinan Paşa bu havuzun üzerine, 
kaynaklarda ‘Sinan Paşa Kasrı’ ola-
rak zikredilen bir tür fevkani mah-
fil inşa ettirmiştir. Fatih döneminde 
yapılan Caminin enine dikdörtgen 
planlı olduğu, üst örtünün merkezi 
bir kubbeyle, bu merkezi kubbeyi 
destekleyen, aynı çapta birer yarım 
kubbeden oluştuğu enine dikdörtgen 
mihrap bölümünün daha alçak ola-
rak bu ana harime açıldığı ve yarım 
kubbe ile örtülü olduğu bilinmekte-
dir. Caminin dış avlusunda sebil bu-
lunmaktadır. Üç pencereli olan bu 
yapıya bayramlarda ve özel günler-
de şerbet dağıtıldığı için şerbethane 
denilmiştir. Camiye ilişkin en önemli 
değişiklikler ise 18.yüzyılda gerçek-
leşmiştir. III. Ahmed (1703-1730) 
döneminde ramazan ayı boyunca 
bütün selatin camilerinin minarele-
ri arasına mahya kurulması yolunda 
çıkarılan ferman üzerine uzunluğu 
yeterli görülmeyen Fatih Dönemi 
minareleri yıktırılarak yerlerine 
1136/ 1723’te ikişer şerefesi olan 
daha uzun minareler inşa ettirilmiş-
tir. I. Mahmud (1730-1754) Topkapı 
Sarayı’ndaki ‘mukaddes emanetler’ 
arasında bulunan Hz.Muhammed’in 
ayak izini Eyüp Sultan Türbesi’ne 
naklettirmiş, I.Ahmed’in ekletmiş 
olduğu ziyaret bölümünün duvarına, 
söz konusu emanetin konması için 
bir niş yaptırmıştır.

18. yüzyıl ve günümüzdeki durumu: 
III. Selim’in (1789-1807) inşa ettir-
miş olduğu bugünkü caminin planı, 

18 Özellikle cami ve 
avlusunda yer alan 

medrese en büyük değişime 
1766 yılındaki deprem 
sonrasında ağır hasar 

nedeniyle temeline kadar 
yıkılarak yeniden yapılması 

ile görmüştür. Depremden 
sonra 1776 yılında tamir 

edilmiş, ancak bunun 
yeterli olmayacağı 

görüldüğünden 1798’de 
başlayıp 1800’de biten 
yeniden yapım sürecini 
yaşamıştır. Bu süreçte 
eski camiden yalnızca 

minareler kalmış, “avluda 
şadırvan üstündeki 

Sinan Paşa Köşkü’nün, iki 
yanlarda Kızlarağası Beşir 

Ağa’nın mahfilleriyle iki 
taraftan beşer medrese 

odasının da bu sırada 
yıkıldığı bildirilir. Avlu 

dışında imam, türbedar 
ve mütevelli için dört oda 

ile bir muvakkithâne ve 
hünkâr mahfilinin yolu 

da bu sırada yapılmıştır. 
Semavi Eyice, 1995, a.g.e., 10.

Harita 3. Eyüp Sultan 
Camisi, Türbesi ve 

Hamam’ın 20. yüzyıl 
başındaki kent dokusu 

içindeki durumu.
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 Enstitüsü [Baha        
 Matbaası], İstanbul,   
1973 s.353

20 Gülru Necipoğlu, 
Sinan Çağı Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 
Mimarî Kültür, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 440, 1. Baskı 
İstanbul.2013. 446.

21 Sevgi Parlak, “Sokullu 
Mehmed Paşa Külliyesi”, 
Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, yıl:  
2009,  cilt: 37,  sayfa: 
358-359 

ilk inşa edilen camiye göre büyük 
farklılıklar gösterir. Uygulanan plan 
şemasında merkezi kubbeli ve sekiz 
destekli şema kullanılmış, Cami’nin 
26x11 m. alana sahip hariminin ta-
van örtüsünü oluşturan 17.50 m 
çapındaki ana kubbe, aynı çapta bi-
rer yarım kubbe ile desteklenmiş, 
caminin aydınlık görüntüsü; ana 
kubbe kasnağında ve yarım kubbe-
lerde bulunan pencere açıklıklarıyla 
güçlendirilmiştir. Yapılan bu yeni dü-
zenleme ile caminin kapladığı taban 
alanı nerede ise iki katına çıkmıştır. 
Ayrıca, ilk caminin kuzey duvarının 
yerinde iki paye yükselmiş, kuzey 
duvarı minarelerin bitişiğindeki 
medrese odaları hizasına çekilmiştir. 
Eskisinden daha geniş bir harime ve 
tamamen farklı bir tasarıma sahip 
olan yeni caminin yapımı sırasın-
da, arkasında kabirlerin bulunduğu 
mihrap duvarının aynı hizada inşa 
edildiği, harimin kuzeye (Eyüp Sul-
tan Türbesi’ne) doğru 10,50 m ka-
dar genişletildiği anlaşılmaktadır. Bu 
arada cami ile Eyüp Sultan Türbesi 
arasındaki iç avluyu yanlardan ku-
şatan medrese hücrelerinin tamamı 
yıktırılmış, söz konusu avluda bulu-
nan şadırvan havuzu ile bunun üze-

rindeki Sinan Paşa Kasrı’ da tarihe 
karışmıştır (Şekil 1).

III.Selim’in gerçekleştirdiği bu yeni-
leme sırasında, III.Ahmed dönemi-
nin minareleri korunmuş, bunların 
kaidelerinde, eskiden son cemaat 
yerine açılan, ancak yeni camide 
harime açılmak durumunda kalan 
kapılar iptal edilerek, son cemaat 
yerinin yanlarındaki eyvanlara bi-
rer kapı açılmıştır. Bu yapılaşmada 
türbe, medrese, cami arasındaki 
organik bütünlük bozulmuş, türbe 
avlu dışında kalırken, medrese oda-
ları giriş eyvanlarına kadar ortadan 
kalkmıştır .

Sonuçta boyutları küçülen bu avlu-
nun ortasında, Eyüp Sultan’ın gas-
ledildiği yer olduğuna inanılan alan 
parmaklıklı duvarlarla çevrilmiş, kö-
şelere ‘Hacet Çeşmeleri’ veya ‘Kısmet 
Çeşmeleri’ denilen dört adet çeşme ko-
yulmuş, duvarlarla kuşatılan bu alan 
ile türbenin ziyaret bölümü arasına bir 
sundurma eklenmiştir (Resim 2).

İç avlunun ve cami-türbe ikilisinin 
batı yönünde yer alan bugünkü şa-
dırvan avlusu (dış avlu) ile bunun 
çevresinde yer alan birtakım bö-
lümler (hünkâr mahfili girişi, görevli 
odaları, muvakkithane, şerbethane, 
abdest muslukları vb) de bu arada 
ilave olunmuştur (Resim 1).

Daha önce avlu içinde olan türbe de 

Z. HALE TOKAY - MEVLÜDE KAPTI / İSTANBUL’UN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER VE EYÜP KÜLLİYELERİ

Resim 1. Dış avluda bulunan şadırvan 
ve hünkâr mahfili.

Resim 2. 
İç avlunun 
görünümü.
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bu süreçte avlu dışında kalmıştır. 
Türbe ve sebil: Külliyenin en önem-
li öğesi, diğer bütün külliyelerden 
farklı olarak, türbedir. 1457-58 yılla-
rında inşa edilen türbe kesme küfeki 
taşından inşa edilmiş sekizgen planlı 
ve tek kubbelidir. Türbenin iç ve dış 
duvarları 15. ve 18. yüzyıl devşirme 
çiniler ile kaplıdır.

Türbe medrese avlusunun kuzey-
batısında yer almakta ve mihrap 
ekseni üzerinde yer alan türbe ile 
cami ve medrese aynı avluyu pay-
laşmaktadır. Böylece üç fonksiyonel 
yapının aynı avluyu paylaşan plan-
laması, yapılar arasında organik bir 
bağ oluşturmaktadır. Eyüp Sultan 
Türbesi’nin kıble tarafına 17. yüz-

yılın başlarından itibaren eklenen 
çeşitli bölümler oldukça karmaşık 
ve organik bir doku arz etmektedir. 
Bu yapılardan biri Türbe’nin çıkış 
kapısında yeralan, Hatice Sultan ta-
rafından 1619-1622 yılları arasında 
inşa ettirilen cüzhanedir. Türbe’nin 
geçirdiği en önemli değişim ve ya-
pının ana hatlarıyla bugünkü şeklini 
alması I.Ahmet’in yaptırdığı onarım 
ve ekler sonucunda gerçekleşmiştir. 
Bu onarımda ‘Hacet Penceresi’ açılan 
türbe, Sadrazam Nevşehirli Damat 
İbrahim Paşa tarafından 1724-25 
yıllarında yeniden tamir ettirilmiş 
ve gümüş parmaklıklar takılmıştır. 

Sonraları dökme tunçtan inşa edilen 
hacet pencereleriyle, 3 şebekeli sebil 
günümüze kadar gelebilmiştir. (Re-
sim 3).

Hamam: Çifte hamam özelliği taşı-
yan yapı günümüze ulaşabilen en 
eski Osmanlı hamamlarından biridir. 
Zaman içinde çok değişime uğrayan 
ve 2016 yılında restorasyonu ta-
mamlanan yapı yine hamam olarak 
kullanılmaktadır (Resim 4).

İmaret (aşhane): Külliyenin imareti 
günümüze ulaşamamıştır. Avlunun 
güneydoğu köşesine komşu olan aş-
hane-imaret uzun süre harap halde 
durduktan sonra 1950’li yıllarda yık-
tırılmış ve yeri meydana katılmıştır. 
Bu yüzden mimarisi hakkında bil-
gi edinilememiştir. Cami 20. yüzyıl 
içindeki en kapsamlı onarımı 1956-
1958 yılları arasında görmüştür.

II.2. Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi 
(1568-1579)
Medrese, dârülkurrâ, türbe ve çeş-
meden meydana gelen Sokollu Kül-
liyesi Sokollu Mehmed Paşa ile eşi 
İsmihan Sultan tarafından Mimar Si-
nan’a yapılmıştır. Türbe, medrese ve 
çeşme 1568-1569, dârülkurrâ 1579 
tarihinde inşa edilmiştir . Câmi-i Kebîr 
Caddesi üzerinde külliyenin kitâbeli 
iki avlu kapısı, türbe ve çeşmesi yer 
alır. Türbenin solundaki avlu kapısı 

22 Z. Hale Tokay, 
“Osmanlı Külliyelerinin 

Temel Özellikleri ve 
Günümüz Ortamında 

Değerlendirilmeleri” MSÜ, 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora 
Tezi. 1996. s 266-267 

(içinde KURAN, A., 
Mimar Sinan, Hürriyet 

Vakfı Yayını, I Baskı, 
İstanbul. 1986. S.196-208; 

GOODWIN, G., A History 
of Ottoman Architecture, 

London, 1971; ÖZ, T., 
İstanbul Camileri, C.I, 

Ankara 1962-65. S.157; 
AYVASARAYİ, Hadikatü’l 

Cevami, C.I.)

23 Sevgi Parlak, Mihrişah 
Vâlide Sultan Külliyesi” 

Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, yıl: 

2005, cilt: 30,  sayfa: 42.  
(42-44)

24 Gülbin Gültekin,  
Dünden Bugüne İstanbul 

ansiklopedisi, kültür 
bakanlığı ve tarih vakfı 

ortak yayını. İstanbul 1993 
Cilt 5

Harita 3. Eyüp Sultan 
Camisi, Türbesi ve 

Hamam’ın 20. yüzyıl 
başındaki kent dokusu 

içindeki durumu.

Resim 4. Sol tarafta Hamam, Cami ve 
en sağda bugün meydana dâhil olan, 
yıkılan imaretin bulunduğu alan.
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27 Sevgi Parlak, a.g.e., s. 
42s. 459.

türbeye, dershaneye, dershaneden de 
medreseye geçişi sağlar. Yapılar ku-
zey-güney doğrultuda ve aynı eksen-
dedir. Diğer kapı türbe, dershane ve 
medreseden alçak bir duvarla ayrıl-
mış olup buradan yapıların doğusun-
da kalan darülkurraya geçilir. Aynı 
zamanda bu ikinci avludan medrese-
nin kuzeydoğu köşesindeki bir kapı 
ile medresenin iç avlusuna ulaşılır. 
Yakınında Eyüp Sultan Camii’nin 

yer almasından dolayı camiye yer 
verilmeyen külliyede dershane-tür-
be ilişkisi saçakla örtülü bir revakla 

sağlanmıştır  (Şekil 2).

Türbe: 1568-69 yıllarında Sokollu 
Mehmet Paşa tarafından genç yaşta 
kaybettiği oğulları için yaptırılmış, 
kendisi de 1579’da öldürülünce bu-
raya defnedilmiştir. Dıştan sekizgen 
planlı yapı içte sekizgenin köşelerin-
deki nişler sayesinde onaltıgene dö-
nüştürülmüştür (Resim 5, 8).

Medrese İsmihan Sultan tarafından 
1568-1569 yıllarında yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen planlı medresenin iki girişi 
bulunmaktadır. Bunlardan biri kuzey-
deki türbeyle saçakla örtülü bir revak 
sayesinde bağlantı kuran dershane-
den, diğeri ise medresenin kuzeydoğu 
köşesinde yer almaktadır. Dershane 
kare planlıdır (Resim 6).

Dârülkurrâ: 1579 yılında İsmihan Sul-
tan adına yaptırılmıştır. Çift yönlü basa-
maklarla çıkılan sahanlıklı, kubbeli bir 
giriş revakı, tromplu bir kubbeyle örtü-
lü kare planlı tek bir mekândan ibaret-
tir. Bir sıra taş, üç sıra tuğladan oluşan 
almaşık duvar dokusuna sahiptir. Giriş 
revakının önünde cadde üzerinde beş 
adet dükkân yer alır (Resim 7).

Çeşme: Câmi-i Kebir Caddesi üstünde-
ki türbenin cephesindedir. Çeşme nişi-

Z. HALE TOKAY - MEVLÜDE KAPTI / İSTANBUL’UN GELİŞİMİNDE KÜLLİYELER VE EYÜP KÜLLİYELERİ

Şekil 2. Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi 
planı 

Resim 5. Sokullu Türbesi. 

Resim 6. Medrese 
dershanesi ve Türbe 
arasındaki revaklı 
geçit
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nin üstüne denk gelen türbe penceresi 
aynı zamanda dua penceresi işlevine 
de sahiptir.

II.3. Zal Mahmud Paşa Külliyesi 
(1574-1580)
Fetihten beri önemli bir yer olan Eyüp’te 
Zal Mahmud Paşa tarafından 1574-1580 
yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılan 
külliye, cami, medreseler,  türbe ve 
çeşmeden oluşmaktadır. Arazinin eği-
minden yararlanarak cami ve medre-
seler farklı kotlarda biraraya getirmiş, 
cami ve medresenin birlikte kullandı-
ğı avlu üstte, diğer avlu ise ikinci bir 
medrese ve türbenin çevrelediği alt 
seviyede yer almıştır (Şekil 3).

Külliye, içine aldığı yapılar yönün-
den küçük sayılmasına rağmen, plan 
şeması bakımından ilgi çekicidir. Bu 
yapıda Sinan’ın engebeli bir arazide, 
bir takım yerleştirme güçlüklerini 
ustaca çözdüğü görülmektedir. Çif-
te medreseli külliyede, yapılar, cami 
hariç, iki kademeye yerleştirilmiş, 
fakat bu seviye farkına uyma zo-
runluğu yüzünden caminin oranları 
bozulmuştur. II. veya alt medrese 
yönünde, caminin altına bir sıra hüc-
re açılarak, bu tarafta fazla yüksek 

olan cami cephesinin alt katının boş 
kalması sağlanmıştır. Üst medreseye 
merdivenlerle çıkılmaktadır. Yine, 
arazi yüzünden, medreselerde dış-
tan birtakım çarpıklıklar meydana 
gelmiş, cami ile ortak avluyu kulla-
nan üst medrese, avlusunun dikdört-
gen şemasını bozmamak için, hücre 
şekilleri değiştirilerek, örtü siste-
minde kubbe yerine aynalı tonoz 
kullanılmış ve revaklar kaldırılmış-
tır. Alt medresenin doğu cephesinde 
kademelenme yapılmış, dershane 

28 Didem Aydın Eyüb’de 
Mihrişah Valide Sultan 

Külliyesi ve koruma 
önerileri, Yıldız Teknik 

Üniversitesi / Fen Bilimleri 
Enstitüsü. Basılmamış 

yüksek Lisans tezi, 1998. 
s. 90.

29 Sevgi Parlak, a.g.e., s. 43. 

30 Sevgi Parlak, a.g.e., s. 42; 
Gülbin Gültekin, a.g.e., s. 

461.s. 43. 

31 Sevgi Parlak, a.g.e., s. 
42; Gülbin Gültekin, a.g.e., 

s. 461

Şekil 3. Zal Mahmud Paşa Külliyesi’nin 
planı.

Resim 9. Zal Paşa Caddesi’nden 
Cami’nin Görünümü. 

Resim 8. Sokullu Türbe girişi
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büyüklükleri, revakların hacimleri 
ve üst örtüleri değişmiştir. Türbe, alt 
medrese avlusunda ve Edirnekapı 
Mihrimah Külliyesi’nde olduğu gibi, 
büyük yapılmış, burada da, avlu re-
vakları arkasına medrese hücrelerini 
yerleştirilmiştir. Doğu duvarındaki 
çeşme 1589 tarihlidir.

Cami: Dikdörtgen planlı harim mekâ-
nı, büyük bir kubbe ile örtülmüştür. 
Kubbe, doğu, batı ve kuzey yönlerde 
sütunlara dayanan tonozlarla açıl-
makta ve böylece geniş bir mekân 
yaratılmış olmaktadır. Kubbe, dıştan 
dört köşe kulesi ile desteklenmiştir. 

Son cemaat yeri, beş bölümlüdür. 
Doğuda yer alan minare, sade ve tek 
şerefelidir. 1894 depreminde yıkıl-
mış, orijinaline göre yeniden yapıl-

mıştır. Almaşık duvar dokusunda 
inşa edilen yapıda malzeme olarak 
kesme taş tuğla ve mermer kullanıl-
mıştır (Resim 9, 10).
Medreseler: Üst Medrese; Camiin kar-
şısında yer almakta, batı, kuzey ve 
doğu yönlerden camiyi U şeklinde 
sarmaktadır. Duvar batı yönde, yola 
uydurulmak için kırılmış, buraya, 
kuzeye doğru daralan, üzerleri ay-
nalı tonozlu hücreler yerleştirilmiş-
tir. Kuzeyde revak ile girilen talebe 
hücreleri ve dışarıya doğru çıkıntı 
yapan kubbeli dershane yer almak-
tadır. Kuzey-batı dershane hücreleri, 
aynalı tonozlu, diğerleri kubbelidir 
(Resim 11). 

Alt Medrese L şeklindedir. Kuzey ve 
doğuda, sütunlu revaklar arkasında, 
talebe hücreleri ile doğuda dershane 
yer alır. Hücreler, araziye uyma kay-
gısı ile kademeli değişik büyüklükte 
inşa edilmişlerdir. Malzeme, kesme 
taş ve tuğladır (Resim 12, 13).

Türbe; Dört sütunlu bir giriş reva-
kı ile girilen yapı Sekizgen planlıdır. 
Yapı malzemesi kesme taştır (Resim 
12,13).

Çeşme ve şadırvan; Doğu duvarında 
ve 1589 tarihlidir (Resim 13). Cami 
avlusunda yer alan sekizgen planlı 
şadırvan, sekiz sütunun taşıdığı ko-
nik bir çatı ile örtülüdür . (Resim 10, 
11)
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Resim 10. Şadırvan ve Cami.

Resim 11. Üst medrese.

Resim 12. Alt medrese 
avlusu ve türbe.
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II.4. Mihrişah Valide Sultan Külliye-
si (1792-1795)
Eyüp’de Bostan İskelesi yakınında 
yer alan, türbe, imaret (aşhane) se-
bil, çeşme ve mektepten oluşan bu 
küçük külliye, kuzey ve doğuda sahil 
yolu, güneyde Bostan İskelesi Sokağı,  
batıda Türbe Çıkmazı Sokağı ile çev-
relenmektedir (Şekil 4).
18. yüzyılın sonlarında Mehmed Ârif 
Ağa ve Ahmed Nûrullah Ağa’nın baş-
mimarlıkları sırasında inşa edilen 
külliye, III. Selim’in annesi Mihrişah 
Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. 
İnşasına 1792’de başlanıp 1795‘te 
tamamlamış olan ve iki ayrı avluyu 
çevreleyen yapılardan oluşan külliye, 

III. Selim döneminin ilk önemli eseri 
olarak kabul edilmektedir. Külliyenin 
iki güney, bir batı, bir de doğu cephe-
sinde olmak üzere dört girişi bulun-
maktadır. Bostan İskelesi Sokağı’na 
paralel olarak yerleştirilen külliye-
nin, güneybatısında Mihrişah Valide 
Sultan’ın türbesi, güneydoğusunda 

ise, sebil ve çeşme grubu bulunmak-
tadır. Tamamıyla barok üslubun özel-
likleri taşıyan ana cephedeki anıtsal 
giriş, içinde imaretin de bulunduğu 
birinci avluya (Resim 14, 15), bu cep-
hedeki diğer giriş ise türbeyi ve hazi-
reyi içine alan, ilkine oranla daha kü-
çük boyuttaki ikinci avluya açılmak-
tadır. Bu kapının iki yanında içbükey 
alanlara yerleştirilmiş kitabesiz süs 
çeşmeleri bulunmaktadır.  

Türbe: Külliyenin güneybatı ucunda, 
ikinci avlu içinde, dışa taşkın bir şe-
kilde konumlanmış olan türbe bu gru-

bun en erken tarihli yapısıdır. Türbe 
1792-1794 yılları arasında inşa edil-
miştir. Planı itibariyle Osmanlı barok 
mimarisinin önemli bir temsilcisi olan 
türbenin, on iki köşeli, her kenarına 
dışbükey şekil verilerek dilimli, daire-
sel bir forma sahiptir (Resim 16). Üç 
bölümlü, revaklı bir girişe sahip tür-
benin içinde Mihrişah Vâlide Sultan, 
Hatice Sultan, Beyhan Sultan, Refet 
Kadın ve Rahime Perestû Kadın’a ait 
beş sanduka bulunmaktadır.

Türbenin avlusu zamanla XVIII. yüz-
yıl sonu ile XIX ve XX. yüzyıllara ait 
mezarların bulunduğu bir hazîreye 
dönüşmüştür. Bu avlunun doğusunda 
âbidevî bir kapı ile ulaşılan bir revak 
ve arkasında aynalı tonozla örtülü bi-
rimler yer alır. Bu birimlerden birin-
cisi imaret avlusuna geçişi sağlarken, 

Resim 13. Külliyenin 
Feshane Caddesi 

yönünden türbe, giriş 
kapısı yanındaki çeşme 

ve alt medresenin 
görünümü.

Resim 14. Mihrişah Valide Sultan 
İmareti giriş kapısı ve Türbe.

Şekil 4. Mihrişah Valide Sultan 
Külliyesi planı (Didem Aydın, s. 45)
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türbenin bulunduğu avluya açılan di-
ğer birimler ise türbedar odaları ola-
rak kullanılmaktadır.
İmaret: İmaret avlusuna giriş kül-
liyenin güney cephesindeki süslü, 
yuvarlak kemerli barok bir kapıdan 
sağlanmaktadır. Avlunun batı yönün-
deki mekânlar tonozla örtülüdür. Bu 
mekânlardan ilki türbe avlusuna ge-
çişi sağlar, bunu takip eden iki mekân 
türbe, diğer ikisi ise imaret avlusuna 
açılmakta, bu sıradaki son mekân ise 
tuvalet olarak kullanılmaktadır. Doğu 
kanadındaki odalardan ilki hazîreye 
açılmakta, bu bölümün gerisinde biri 
beşik, diğer altısı aynalı tonozla örtü-

lü mekânlar bulunmaktadır. İmaret 
kapısının tam karşısında sekizgen 
kasnaklı, pandantifli kubbelerle ör-
tülü üç büyük mekân yer almaktadır. 
Ortadaki imaretin mutfağı olup mut-
fağın sağındaki fırın, soldaki oda ise 
günümüzde kesilen etlerin konuldu-
ğu soğuk hava deposu olarak kulla-
nılmaktadır. İmaretin beşi sekizgen, 
altısı silindirik olmak üzere toplam 
on bir adet bacası bulunmaktadır  
(Resim 14, 15).

Sebil ve çeşmeler: İmaretin bitişi-
ğinde Külliye’nin güneydoğu köşe-
sinde yer alan, yarım daire planlı ve 
dalgalı bir formda inşa edilen sebil, 
Barok-rokoko üslubuna sahiptir. Se-
bilin iki yanında daha alçakta yer 
alan küp gövdeli çeşmeler, gerek mi-

mari, gerekse süsleme bakımından 
birbirini tekrar etmektedir  (Resim 
17).
Sıbyan Mektebi: 1795 tarihli Mihri-
şah Vâlide Sultan mektebi külliyeyi 
oluşturan yapılar topluluğu içinde 
yer almaz. Türbenin tam karşısında 
bulunan mektep “L” planlı, almaşık 
duvar örgülü bir yapıdır. Çevresi in-
şasından yaklaşık otuz yıl sonra me-
zarlık haline gelmiştir. 1970’lerde 
içinde barınan ailenin dikkatsizliği 
sonucu yanan yapı, 1995’te Eyüp 
Sultan Camii ve Çevresi Koruma Pro-
jesi kapsamında restore edilmiştir . 

Resim 15. Mihrişah Valide Sultan 
İmareti avlusu. 

Resim 17. Mihrişah Valide Sultan Sebili 
ve çeşmeler.

Resim 16. Türbe 
ve Bostan İskelesi 
Sokağı’nın genel 
görünümü.
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II.5. Şah Sultan Külliyesi (1800)
Eyüp İlçesi Defterdar Caddesi üze-
rinde Zal Mahmut Paşa caminin ya-
nındadır. III.  Selim’in kız kardeşi, 
Şah Sultan’ın 1800’de yaptırdığı, 
kendi adıyla anılan yapılar topluluğu 
türbe, sebil, sıbyan mektebi, çeşme 
ve hazireden oluşmaktadır. Küçük 
bir külliye halinde olan yapıların mi-

mari İbrahim Kâmi Ağa’dır (Şekil 5).
Külliye’nin caddeye açılan büyük 
avlu kapısının iki yanında pirinç şe-
bekeli birer avlu penceresi bulunmak-

tadır. Kapının sağ tarafında fevkani 
sıbyan mektebi ve onun altında sebil 
yer almaktadır. Bu yapılardan türbenin 
dekorasyonunda barok ve ampir üslu-
bunun etkisi görülürken sıbyan mekte-
bi ampir, sebil rokoko tarzındadır.

Türbe: İçten daire planlı olan türbe, 
dıştan kare ile dairenin kesişmesin-
den oluşmuş bir görünüş arz eder. 
Türbenin girişinde üç bölümlü revak 
yer alır. Türbenin ana mekânına kare 
etkisi veren kısımlar, dış köşelerdeki 
dört ağır paye ve bunların üzerinde-
ki küçük ağırlık kuleleridir. Dışarı-
ya doğru şişkin eğrisel duvarlar ise 
türbenin dairesel planlı cephelerini 
oluştururlar. Türbenin üstü kubbe 
ile örtülüdür. Kubbe kasnağındaki 
büyük profilli askı kemerlerinin taşı-
yıcı özelliği yoktur. Dekoratif amaçla 
yapılmışlardır. Giriş revakı ortada 
kubbe, yanda aynalı tonozlarla ör-
tülüdür. Kubbe ve tonozların kalem 
işleri ile süslüdür. Türbenin içi ve 
dışı çeşitli mimari ve süslemeler ile 
hareketlendirilmiştir. Yapının zengin 
silmelerle çerçevelenen kemerleri ve 
pencereleri geleneksel formlardan 
farklıdır. Basık kırık kemerleri alttan 
ve üsten kemerli ovale, yaklaşan üst 
pencereleri ile türbe barok ve ampir 
üslubu özellikleri içeren ilginç bir ör-
nektir (Resim 18, 19).

Sıbyan Mektebi: İki katlı fevkani bir 
yapıdır. Zemin katta, türbedar ve gö-
revli odalarıyla, bu odaların önünde 
üst kat çıkıntısını taşıyan altı mer-
mer sütunun oluşturduğu bir revak 
yer alır. Üst katta ise mektep kısmı 
bulunmaktadır. Mektep avlu tara-
fına doğru büyütülerek, alt kattaki 
revakın üzerine bindirilmiş, açık ve 
kapalı iki kısmından meydana gel-
miştir. Yan taraftan taş bir merdiven-
le üst kata çıkılır. Mektebin cadde ve 
avlu ve Zal Mahmut Paşa Haziresi’ne 
bakan cephelerinde mermer söve-
li dörder pencere vardır (Resim 18, 
19).

Enli yastıklara binen yarım daire şek-
lindeki yalın revak kemerleri, kemer-
lerin duvara göre bir dış kalınlığı ka-
dar geride kalması ve düz duvarlar ile 
derin korniş arasındaki karşıtlıklarıy-
la yapı, bariz ampir özellikler gösterir.

Resim 18. Şah Sultan 
Külliyesi’nin Feshane 

Caddesi’nden genel 
görünüşü 
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Sebil: Sıbyan mektebinin altındadır. 
Mermer olan sebilin üç adet şebekeli 
penceresi bulunmaktadır. Sebilin en 
karakteristik özelliği pencerelerin 
asimetrik kemerleridir. Kemerlerin 
ortasında süsleyen kabuk motifi de 
asimetriktir. İnce çubuk profiller, 
yivli pilastrlar, akant biçimli konsol-
lar vb dekoratif elemanlar sebili süs-
lemektedir. Sebil rokoko sebiller di-
zisinin son örneği sayılır (Resim 20).
Çeşme: Külliyenin avlusunda, giriş 
kapısının tam karşısında yer alır. 
Abidevi boyutlarda, mermer bir çeş-
medir. Kitabesi ve haznesi olmayan 
çeşmenin üzerinde III. Selim’in tuğ-
rası bulunmaktadır .

Sonuç
İstanbul’da fetihle başlayan külliye 
yapım süreci, 15. yüzyılda gelişerek 
16. yüzyılda Sinan’ın dehasıyla doru-
ğa ulaşmış, daha sonraki dönemlerde, 
değişen sosyal, kültürel ve ekonomik 
koşullara paralel olarak, daha küçük 
ölçeklere inmiş ve batılı üslûplardan 
etkilenerek biçim değiştirmiştir. 19. 
yüzyıla gelindiğinde ise, geleneksel 
Osmanlı toplumsal yapısının özgün 
ürünleri olan külliyeler İmparatorlu-
ğun değişen yapısından etkilenerek 
yerlerini yeni anlayışa uygun yapı 
topluluklarına veya tek yapılara bı-
rakmışlardır. Bu bildiri kapsamında 
incelenen 15. yüzyıl Eyüp Sultan,  16. 

yüzyıl Zal Mahmud Paşa ve Sokullu 
ile 18. yüzyıl Mihrişah Valide Sultan 
ve Şah Sultan külliyeleri ise semtin 
taşıdığı dini değerlerin etkisi ile bu-
rada yer almışlardır. Eyüp Sultan ve 
Zal Mahmud Paşa külliyeleri cami 
merkezli olarak inşa edilmişlerdir. 
Bu iki külliyeye çok yakın konumdaki 
Sokullu Mehmed Paşa, Mihrişah Vali-
de Sultan ve Şah Sultan külliyeleri ise 
daha küçük ölçekli, bu iki cami mer-
kezli külliyeyi tamamlar/destekler 
nitelikte, sosyal ve kültürel amaçlara 
hizmet edecek birimlerle donatılmış 
şekilde inşa edilmişlerdir.

Sonuç olarak, İstanbul’da inşa edilen 
diğer külliyeler gibi Eyüp Külliyeleri 
de yapıldıkları dönemin toplumsal, 
ekonomik ve yapısal değişimlerinden 
etkilenmiş, ait oldukları zamanların 
mimari ve sanatsal özelliklerini yan-
sıtıp topografyanın ve var olan kent-
sel dokunun izin verdiği ölçüde kendi 
mekânlarını yaratarak tarih içinde 
yerlerini almışlardır (Harita 4). 

Resim 19. Şah Sultan Külliyesi Sıbyan 
Mektebi ve Türbesi’nin avludan 
görünümü.

Harita 4. Günümüz kent dokusu içinde 
Eyüp Külliyeleri 
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Balkanoloji, tarih ilminin yeni araş-
tırma dallarından biri sayılmaktadır. 
Ayrı bir inceleme disiplini olarak 
Balkanoloji’nin hızla gelişmesi 20. 
yüzyılın ikinci yarısına tekabül et-
mektedir. Hemen şunu belirtmeliyiz 
ki, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk 
Savaş sürecinde başlamış olan bu di-
siplin içindeki ilmî araştırmalar çe-
lişkili bir gelişme kaydetmiştir. Özel-
likle Balkanlar’da ortaya yeni çıkmış 
olan komünist devletlerdeki incele-
meler, dar ideolojik şemalar içine so-
kup bunların birçoğu milliyetçilik ve 
parti sınırlarını aşamadılar. Benim 
memleketim Bulgaristan’dan nega-
tif bir örnek vermekle yetineceğim. 
Yakın zamanlara kadar komünizm 
rejimi sırasında Balkanlar’da Os-
manlı hâkimiyeti genel olarak şöyle 
tarif edilmekteydi: “14 ve 15. yüz-
yıllardaki büyük fetihlerden hemen 
sonra Osmanlı Türkleri kendi ilkel ve 
gelişmemiş feodal düzenini kâfi ola-
rak kökleştirdiler ki böylece Balkan 
halklarını esaret altına sokup onları 
en iptidai sosyo-ekonomik şartlar 
içinde yüzyıllar boyunca sömürdü-
ler”. Bu yaklaşımın hedefi belli ve 
gayet basittir. Dar 
politik ve ideolojik 
çerçeveleri içine 
sokulmuş olan o 
zamanki Osman-
lı araştırmalarına 
göre, Balkan mil-
letlerinin düşmanı 
tespit edilecekti. Bu düşman Osman-
lı İmparatorluğu ve Türklerdi.

Dönemin olumsuz gelişmelerini 
kaydetmekle beraber Balkanoloji 
araştırmalarının pozitif inkişafını da 
belirtmeye mecburuz. Burada Türk 
tarihçisi Profesör Halil İnalcık’ın mu-

azzam ilmi faaliyeti dikkate şayandır. 
Her şeyden önce Halil İnalcık’ın ilmî 
çalışmalarının Osmanlı dönemi Bal-
kanoloji incelemelerine ilk akademik 
katkı olduğunu belirtmek istiyorum. 
Araştırıcı olarak Halil Hoca’nın çok 
önemli bir hususiyeti var: Araştırma-
larında ve analizlerinde her zaman 
objektif olmak ve objektif kalmak. 
Balkanlar’ın o zamanki bilimsel ha-
yatının çelişkili ve tezat ortamı için-
de Hoca’nın bu pozisyonu yüksek bir 
ilmî izzet-i nefis ve haysiyet tezahü-
rüdür. Bunun için onun araştırmaları 
ehemmiyetini kaybetmeden Balkan 
araştırıcıları üzerinde etkisini mu-
hafaza etmektedir.

Profesör İnalcık’ın Balkanoloji’ye 
ilk katkısı onun doktora tezi oldu. 
Araştırıcı 19. asır ortalarında Bulga-
ristan’daki Vidin bölgesinde isyan-
ların derin sebeplerini incelemek 
arzusuyla 1940 senesinde Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi’nde çalış-
maya başlıyor. Bu konuda Sayın Ho-
camız, yetkili arşiv mütehassısı ola-
rak ortaya çıkarmaktadır. Araştırma 
olgusuna bağlı olarak Dolmabahçe 

Sarayı’nda Sul-
tan Abdülhamid 
için arşivden 
çıkarılmış on 
kadar defter 
üzerinde çalışıp 
isyan bölgesi-
ne gönderilen 

müfettişlerin raporlarını titizlikle 
inceliyor. Bu müfettiş raporlarının 
ışığı altında Halil Hoca, Vidin ayak-
lanmasının temel nedenini ortaya çı-
karmaktadır. Kısaca Hoca’nın tespit 
ettiği neden şudur: Timar rejiminin 
19. yüzyılın başlarında çökmesi ne-
ticesinde devlet kontrolünü kaybet-

HALİL İNALCIK VE BALKANOLOJİ
Evgeni RADUŞEV - Bilkent Üniversitesi

Balkanoloji, tarih ilminin yeni 
araştırma dallarından biri sa-
yılmaktadır. Ayrı bir inceleme 
disiplini olarak Balkanoloji’nin 
hızla gelişmesi 20. yüzyılın ikin-
ci yarısına tekabül etmektedir.
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miş, bu timarların esasını teşkil eden 
mîrî topraklar, şunun bunun eline 
geçmiştir. Bu toprakların çoğu, özel 
mülk şeklinde yerel ağaların para ve 
nüfuz sahibi kişilerin eline geçmiştir. 
Hâlbuki bu toprakları işleyen Bulgar 
köylüsüdür. Çiftlik sahibi ağalar top-
raklarında çalışan bu Bulgar köylüle-
rinden eski timar rejiminde, sipahiye 
verilen aynı vergileri istemektedir-
ler. Buna karşı Bulgar köylüsü bu faz-
la resimleri haksızlık olarak görmek-
tedirler. Daha ileri giderek işledikleri 
toprakların kendilerine verilmesini 
arzu etmektedirler. Vidin gibi bir 
hudut bölgesinde Rus ve Avustur-
ya ajanları da köylüyü isyana tahrik 
etmektedirler. Halil Hoca, incelediği 
bu kaynak malzemesine dayanarak 
şu hükme varmaktadır: Mîrî arazinin 
ağalara veya ıslah öncesi gospodor-
lar’ın eline geçmesi ve ağaların istis-
marı ciddî sosyal bir problem olarak 
ortaya çıkmış ve köylülerin ayaklan-
masının başlıca nedeni olmuştur. 
Profesör İnalcık’ın tespit ettiği bu 
sosyal gerginlik Balkanlar’ın öbür 
bölgelerinde özellikle Bosna Her-
sek’te, Teselya’da ve Makedonya’da 
aynı şekilde mevcut idi. İşte onun or-
taya koyduğu bu tez, 19. yüzyıldaki 
büyük Balkan isyanlarında Hristiyan 
köylülerin ayaklanma sebebini başa-
rıyla açıklamaktadır. 

Halil İnalcık’ın bu tezi, sonradan 
1943 yılında “Tanzimat ve Bulgar 
Meselesi” başlığı altında Türkiye’de 
yayınlandığı kitaba Bulgar Elçiliği 
ilgi göstermiş ve o zaman dekan olan 
Profesör Enver Ziya Karal’a elçilik-
ten bir heyet gelerek böyle objektif 
bir araştırma dolayısıyla fakülteyi 
tebrik etmişler. II. Dünya Savaşı’nın 
gergin havasında kitabın Bulgarca 
çevirisi gerçekleşemedi. Harpten 
hemen sonra komünistlerin iktidara 
gelmesiyle komşu Türkiye ile kültü-
rel ve ilmî ilişkiler kesildi. Böylece bu 
kıymetli araştırmayı Bulgaristan’da 
Bulgarcaya neşretme şansı kalmadı. 

Fakat pozitif bilginin sınırı olmaz bi-
liyoruz. Bu tez, bugün Balkan tarih-
çilerin birçoğunun araştırmalarında 
temel bir eser haline gelmiştir. Pro-
fesör İnalcık’ın kaydettiği gibi, tarihi 
ideoloji doğrultusunda açıklamak 
ancak bir dereceye kadar haklıdır. 
Büyük tarihî hareketlerin temelinde, 
büyük sosyal gerilimleri araştırmak, 
yeni tarihçiliğin önem verdiği bir 
husustur. Profesör İnalcık’ın 1940’ta 
ortaya çıktığı ve geniş yankısı olan 
bu tezinin Balkanlar’daki araştırı-
cılarca hoşgörü ile karşılanması ve 
kullanılması, Hocamız için ilmi bir 
muvaffakiyettir.

Profesör Halil İnalcık’ın Balkanoloji 
araştırmalarına başka bir muazzam 
katkısını kaydetmek istiyorum. Bu 
1432 tarihli Arvanid defterinin tetki-
kidir. Bu araştırmanın çift taraflı bir 
etkisi vardır. Birincisi, Osmanlı arşiv-
ciliği ve kaynak biliminde; ikincisi de 
Halil Hoca’nın çok önemli teorik bir 
katkısını arz etmektedir. Eser 1954 
senesinde ortaya çıkıyor. Hemen 
şunu kaydetmeliyiz ki; o zamana ka-
dar Balkanoloji’de Osmanlı kaynak-
larının, özellikle defterlerinin ilmî 
olarak nasıl ve ne suretle transkribe 
edilip neşredileceği konusunda açık-
lık hemen hemen hiç yoktu. Böyle 
bir teşebbüsün teknolojisi ve meto-
dolojisi işlenmiş durumunda değil-
di. Bilindiği gibi Balkanlar’a ait olan 
Osmanlı defterlerinin çok önemli ve 
her araştırıcıya zor gelen bir hususi-
yeti var; bu sözü geçen kaynaklarda 
büyük sayıda Bulgar, Sırp, Arnavut, 
Rum, Yahudi, Romen, Macar ve başka 
menşeli yer ve kişi isimlerinin olma-
sıdır. Bunların okunması ve trans-
kripsiyonu bugün bile uzmanlar için 
adeta bir bilmecedir. Profesör Halil 
İnalcık’ın ortaya çıkardığı Arvanid 
defteri, bu açıdan en zor kaynaklar-
dan biridir. Bunun gibi kaynaklarla 
çalışacak bir uzmanın, Batı Balkan-
lar’ın tarihî coğrafyasını ve bölgenin 
aktüel siyasî durumunun gelişmesini 
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yakından tanıması lazımdır. Halil Ho-
ca’nın, Arnavutluk’a ait olan Arvanid 
defteri üzerinde çalışmaya başladığı 
vakit, ortada herhangi bir araştırma 
metodu ile incelemeler ve analizler 
hiç yoktu. Şunu da hiç unutmayalım 
ki o zamana kadar herhangi bir Os-
manlı defterinin, komple olarak ilmî 
transkripsiyonu, analizi ve yayına 
hazırlanma işi gerçekleşmemiş bir 
ilmî vazife halindeydi. Bunun için 
Profesör Halil İnalcık’ın araştırması 
yöntem ve araştırma teknolojisi ola-
rak tamamen yeni, emsali olmayan 
bir teşebbüstü. Onun gayreti neti-
cesinde Osmanlı kaynaklarına çok 
uygun bir transkripsiyon sistemi ile 
beraber, neşriyata hazırlanmış olan 
metinlerin indeks ve dizinlere muh-
taç olduğu ortaya çıktı. 

Profesör İnalcık’ın bu önemli kat-
kısının Balkanoloji’de çok büyük 
yankısı oldu. Her şeyden önce Hoca, 
Osmanlı devrinin erken tahrirlerinin 
muazzam tarihî ehemmiyeti üzeri-
ne tüm uzmanların dikkatini çekti. 
Bunun sonucu hemen belli oldu. Ar-
navid defterinin neşredilmesinden 
birkaç sene sonra Bulgaristan’da bir 
araştırma ekibi, Profesör İnalcık’ın 
ileri sürdüğü yöntemi takip ederek 
Sofya Osmanlı arşivinde bulunan 
ve Osmanlı’nın erken dönemine ait 
olan birkaç tahrir örneklerini neş-
rettiler. Ondan sonra bu ilmî faali-
yet, tüm Balkan memleketlerinde 
yayıldı. Böylece Profesör Halil İnal-
cık’ın öncü araştırma gayreti zengin 
meyvelerini verdi. Şöyle diyebiliriz 
ki onun Arvanid defteri Osmanlı kay-
nak bilimi ile Balkan tarihçileri için 
takip edilecek bir örnek haline geldi. 

Dediğim gibi, Arvanid defterinin 
başka bir önemli tarafı da var. Bu, 
Osmanlı tarihçisi ve Balkanoloji uz-
manı Profesör Halil İnalcık’ın Os-
manlı kaynakları üzerinde inceleme 
ve analiz katkılarından ibarettir. Ar-
vanid cildinin ön söz kısmında Sa-

yın Hocamız, çok önemli ve Osmanlı 
araştırmalarının esaslı bir problemi 
üzerinde ilk olarak tarihçilerin dik-
katini celp etmektedir. Bu Balkan ya-
rımadasındaki Hristiyan tımar sipa-
hilerinin menşei ve sosyal pozisyo-
nudur. Profesör İnalcık, Osmanlıların 
Batı Balkanlar’ı idareleri altına aldık-
ları zaman, yerli Hristiyan senyörleri 
kendi tımar sisteminin içine asimile 
ettiklerini tespit ediyor. Fatih devri-
ne ait diğer arşiv tahrir defterlerini 
araştırarak tüm Balkanlar’da yaygın 
olarak bir Osmanlı yöntemi olduğu-
nu ileri sürüyor. Bu sadece faktolojik 
katkı olmayıp meselenin derin bir 
metodolojik ve analitik mahiyeti de 
vardır. Eğer bugün timar sisteminin 
ve onun kapsamındaki Hristiyan si-
pahilerinin fethedilmiş topraklarının 
idaresinde büyük ve çok önemli rol 
oynadıkları uzmanlarca iyi bilinen 
bir gerçekse, bunun derin sebebini 
Halil Hocanın öncü araştırmaların-
da bulacağız. Profesör İnalcık bu çok 
önemli olan problemleri “Stefan Du-
şan’dan Osmanlı İmparatorluğuna” 
adlı makalesinde ayrıntılı bir şekil-
de ortaya koyuyor. Sayın Hocamıza 
göre: Osmanlı fütuhatında yalnız 
köylülerin değil, askerî sınıfın ve 
aristokrasinin de Osmanlı rejimi ta-
rafından asimile edildiğini ve böylece 
fütuhatının kolayca yayıldığını, başka 
bir deyimle Osmanlı fethinin yerli sınıf-
lar ile bir uzlaşma içinde olduğunu, bu 
inceleme ortaya koymuştur. Hatta Bal-
kanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’nun, 
bir Osmanlı Güney-Doğu Avrupa İm-
paratorluğu olarak düşünülmesi ge-
rektiği ileri sürülebilir. Bu açıdan Pro-
fesör Halil İnalcık’ın Osmanlı fethinin 
konservatif bir karakteri olduğu temel 
tezi büyük bir ilmî değere sahiptir. Sa-
yın Hocamıza göre Osmanlılar Balkan-
lar’da kendi iktidarlarının temellerini 
atarlarken yerel, sosyal ve ekonomik 
yapıyı, hatta bazı askerî kurumları mu-
hafaza edip geliştirmişlerdir. Böylece 
evrensel bir imparatorluk kurulmasın-
da en kısa yolu seçmişlerdir.
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Bu sonuç, Balkan araştırmacıları-
nın araştırma metodolojilerini yeni 
baştan gözden geçirmelerine vesile 

olmuştur. Bundan önce, milliyetçi 
Balkan tarihçiliği döneminde, Os-
manlı idaresinin yerli devlet sistemi-
ni tamamen bertaraf ettiği, köylüyü 
istismar için kılıç korkusu ile ege-
menlik altına aldığı iddia ediliyordu. 
Profesör İnalcık’ın sık sık belirttiği 
gibi, ideoloji ve kin üzerine tarih 
yazılmaz. Sayın Hocamızın bu kana-
ati de pratik olarak doğrulandı. Ste-
fan Duşan makalesi ciddî Avrupa ve 
Balkan tarihçileri tarafından ilgiyle 
karşılandı. Eser Profesör Nedim Fi-
lipoviç tarafından hemen Slavcaya 
tercüme edildi. Yunan tarihçisi Va-
kalopulus çalışmalarında bu tezi tek-
rarladı. Bulgar Osmanistleri de kendi 
araştırmalarında kullandı. Böylece 
bu önemli ve Osmanlı araştırmaları 
için esaslı olan tez, Balkan tarihine 
daha objektif bir yaklaşım getirmiş 
bulunmaktadır ve araştırmalar bu 
doğrultuda sürmektedir. Profesör 
Halil İnalcık’ın bu eserinin neşredil-
mesinden bir sene sonra onun klasik 
monografisi Fatih Devri Üzerinde 
Tetkikler ve Vesikalar ortaya çıkıyor. 
Monografın ikinci kısmında yeni ve 
orijinal kaynaklarla zenginleştiril-
miş olan Stefan Duşan araştırması 
yer almaktadır. İlk kısımda Halil Ho-
ca’nın yeni keşfettiği anonim bir Os-
manlı kroniğinin ışığı altında İstan-
bul’un fethinden önceki Balkanlar ve 
Osmanlı Devleti için çok önemli olan 
10-15 senelik dönemin ayrıntılı bir 
incelemesi ileri sürülüyor. Profesör 
İnalcık’ın anonim kroniğin parlak 
test analizinin neticesinde Balkan-
lar ve bütün Avrupa için bu gergin 

ve önemli olan dönemin, İstanbul’un 
fethine kadar olan tablosunu us-
talıkla çiziyor. Üstat, Orta Çağların 

bu en büyük şehrin 
fethinin arifesindeki 
durumunu şöyle izah 
etmektedir: Yakın bir 
zaman için şehir ya 
doğrudan doğruya 
Müslüman karasal 
imparatorluğunun 

payitahtı haline geçecek yahut La-
tin-Katolik âleminin deniz impara-
torluğunun merkezi olacaktır. Batı 
dünyasının eline geçen bir İstanbul, 
Osmanlılar için çok büyük bir kayıp 
sayılacaktı. Bu da Rumeli’nin kat’i 
olarak Anadolu’dan ayrılması, Os-
manlı İmparatorluğu’nun sonu de-
mek olurdu. Profesör İnalcık’ın bu 
hükmü Fatih Sultan Mehmed’in tarih 
sürecinde muazzam rolünü isabetli 
bir tarzda ortaya koymaktadır. Genç 
hükümdar kendi kılıcının kuvvetiyle 
o zamanki siyasî ve askerî gelişme-
lerin dolaşık düğümünü kesip Gü-
neydoğu Avrupa ile Yakın Doğu’nun 
tarihinde yeni bir devir açtı. Bunun 
için Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta 
bir süper güç olarak kabulünün Fatih 
devri ile başladığı söylenebilir. 

Kısa bir konuşmada Profesör Halil 
İnalcık’ın Balkanoloji’ye katkısını ve 
Balkan tarihçileri üzerindeki büyük 
etkisini anlatmak mümkün değildir. 
Fakat çok önemli olan bir hususiyeti 
kaçırmamalıyız: Profesör İnalcık, Os-
manlı kaynakları üzerinde model ça-
lışmaları ile ve Balkanlar’ın Osmanlı 
dönemini araştırma faaliyetleri ile ve 
de Osmanlı araştırmalarına metodo-
lojik katkıları ile modern Balkanoloji 
ilminin Osmanlı araştırma dalının 
kurucusu olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bunun için Balkanlar’daki tüm 
ilim kuruluşları, bu ileri görüşlü 
Türk araştırıcısına saygı göstermek-
te gecikmediler.

EVGENİ RADUŞEV / HALİL İNALCIK VE BALKANOLOJİ

Profesör İnalcık, Osmanlı kaynakları üzerinde 
model çalışmaları ile ve Balkanlar’ın Osmanlı 
dönemini araştırma faaliyetleri ile ve de Os-
manlı araştırmalarına metodolojik katkıları ile 
modern Balkanoloji ilminin Osmanlı araştırma 
dalının kurucusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Eyüp Tarihi Merkezi; mega kent ha-
lini almış̧ İstanbul’un ana ulaşım 
hatlarının dibinde, etrafında hızla 
dönüşen yoğun yerleşmelerin yer 
aldığı, sur dışı bir Haliç kenarı ma-

hallesidir. Tarihi merkeze ana ka-
rakterini veren Eyüp Sultan Camii 
ve Türbesi’ne olan ilgi dolayısıyla da 
sürekli ziyaretçi çeken ve Ramazan, 
kandil günleri ve dini bayram gibi 
dönemlerde ziyaretçi trafiğinin çok 
arttığı bir yerleşim alanıdır. Eyüp 
Tarihi Merkezi; büyümeye devam 
eden ve dönüşen İstanbul’un tümü-
nün ulaşım, dinlenme, turizm gibi 
ihtiyaçlarına yönelik yapılan planla-
ma çalışmalarından etkilenmektedir. 
Bunun yanı sıra, Eyüp’ün kimliği ve 
Eyüp Sultan’ın çekim merkezi olması 
itibarıyla tarihsel alanların düzen-
lenmesi amacını taşıyan yeni ara-
yışlar karşımıza çıkmaktadır. Eyüp 
Tarihi Merkezi, sonuç olarak, hem 
içinde bulunduğu büyük İstanbul’un 
sorunlarının çözümüne yönelik plan 
ve uygulamalardan doğrudan etki-
lenmekte hem de simgesel ve tarihi 
anlamı nedeniyle de bir ‘düzenleme’ 
baskısı ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alanı için 

Eyüp Belediyesi tarafından benim-
senmiş olan stratejik eylem planı 
vizyonu, “İstanbul’un ‘huzur baş-
kenti’ Eyüp’ün tarihi kentsel peyzaj 
özelliği sergileyen çok yönlü ve çok 
katmanlı kültürel mirasını, özgünlü-
ğünü ve bütünlüğünü gelecek kuşak-
lara aktaracak şekilde korumayı vaz-
geçilmez öncelik olarak benimsemek 
ve bu değeri İstanbul, yerel halk ve 
tüm ziyaretçiler ile daha iyi paylaşan 
ve buluşturan bir semt elde etmek” 
olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 
Eyüp’ün tarihi kimliğinin korunma-
sı, ortaya çıkarılması ve bilinirliğinin 
arttırılması; Eyüp Tarihi Merkezi’nde 
ziyaret deneyiminin iyileştirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi, ziyaretçi mem-
nuniyetinin ve yaşam kalitesinin art-

tırılması ve Eyüp’ün tarihi merkezi-
nin İstanbul ile daha entegre bir yer 
haline getirilmesi; UNESCO Dünya 
Mirası perspektifinden Eyüp’ün ele 
alınması ve tüm paydaşlarla birlikte 

EYÜP SULTAN TARİHİ ALAN MERKEZİ’NDE

MİMARİ YAKLAŞIM KRİTERLERİ
Gülnur KADAYIFÇI

Şekil 1- Eyüp Tarihi 
Alan Merkezi 

Görünümü

Şekil 1- Eyüp Tarihi Alan Merkezi 
Görünümü
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Eyüp Tarihi Merkezi için koruma ve 
bilgilenme perspektifini merkezine 
alan katılımcı ve sürdürülebilir bir 
yönetim modeli oluşturulması he-
defleri ortaya konmuştur. Bu vizyon 
ve hedeflerden hareketle Eyüp Tarihi 
Merkezi için Eyüp Belediyesi tarafın-
dan stratejik eylem planı belirlen-
miş ve bu kapsamda fiziki koruma, 
iyileştirme, düzenleme, kültürel iş-
levlendirme, programlama, ziyaretçi 
yönlendirme ve iletişim adımları uy-
gulamaya geçirilmeye başlanmıştır. 
Eyüp Belediyesi’nin EYÜP SULTAN 
TARİHİ ALAN MERKEZİ’ne ilişkin 
uygulamaya koyduğu fiziki çalışma-
lar, tarihi merkez için bir kimlik ya-
pılandırma çalışması ile birlikte sür-
dürülmektedir.

Eyüp Sultan Tarihi Merkez Alanı 
Yönetim Planı çalışması ile Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez ve yakın çev-
resine ilişkin sorunların neler ol-
duğunun analizi yapılmış, alanın 
güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya 
olduğu tehditler incelenmiş, alanın 
sunduğu fırsatlar ele alınmış ve tüm 
bu değerlendirmeler ışığında; Eyüp 
Sultan Tarihi Merkezi ve yakın çevre-
sinin koruma-öncelikli kullanımının 
iyileştirilmesi, alanın kültür mirası 
değerlerinin daha iyi korunması, bi-
linmesi ve geniş ziyaretçi kesimi ile 
daha iyi buluşturulabilmesi, alanın 
ziyaretçisine daha iyi bir deneyim 
sunabilmesi amaçlarını elde etmek 
için Durum Tespit ve Saha Araştır-
ması (1. Rapor); Vizyon, Hedefler ve 
Eylem Planının Belirlenmesi (2. Rapor); 
Eylem Planı Faaliyetlerinin Paydaşlarla 
Görüşülmesi ve Stratejik Eylem başlık-
larının belirlenmesi (3. Rapor) gelişti-
rilmiştir.  

Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkezi 
ve yakın çevresine ilişkin Durum Tes-
pit ve Saha Araştırması safhasında; 
alanın ziyaretçileri, esnafı ve kullanı-
cıları ile anket ve görüşme çalışma-
ları yapılmış, alanın tüm paydaşları 

ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
Vizyon, Hedefler ve Eylem Planının 
Belirlenmesi safhasında paydaşlarla 
tekrar bir araya gelinmiş ve belirle-
nen stratejik eylem başlıklarının her 
biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda Eyüp Belediye-
si ile birlikte kurulan Koordinasyon 
Kurulu toplantılarında, paydaşları-
nın katılımı ile derinlemesine değer-
lendirilmiş ve yol haritası ortaya çı-
karılmıştır. Çalışmanın 3. ve son saf-
hasının ürünü olarak Stratejik Eylem 
Planı başlıklı rapor hazırlanmıştır. 
Bu nihai raporun amacı Eyüp Kent-
sel Sit Alanı Tarihi Merkezi ve yakın 
çevresine ilişkin, alanın karşı karşıya 
olduğu sorunların tespiti üzerinden, 
alanın sunduğu fırsatları dikkate ala-
rak, bu sorunların çözümü için koru-
ma odaklı ‘Eyüp Vizyonu’ çerçevesin-
de stratejik eylem başlıkları ayrıntılı 
bir şekilde geliştirilerek önerilmiştir. 
Önerilen stratejik eylem başlıkları, 
alanın değerlerinin neler olduğu, bu 
değerlerin ne tür tehdit ve sorunlar-
la karşılaştığı, alanın değerlerinin 
bütünlüğü bozulmadan korunarak 
gelecek nesillere aktarımının ne an-
lama geldiği anlatılmıştır. Bu eylem 
başlıklarından büyük önem taşıyan 
bir tanesi, Eyüp Sultan Meydanı’nın 
yakın çevresi ile birlikte ele alınarak, 
karşı karşıya olduğu mevcut sorun-
ların çözülmesi, günümüz koşulları 
ve ihtiyaçları çerçevesinde nitelikli 
bir kentsel alan özelliği kazanması 
ve özgün kimliğini mekânsal olarak 
ifade edebilmesi için kentsel tasarım 
senaryolarının geliştirilmesidir. 

Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi’nde 
yapılacak her türlü proje ve müda-
halelerde, geliştirilecek kentsel ta-
sarım senaryolarında, ulaşım amaçlı 
çözüm çalışmalarında, Eyüp Tarihi 
Merkez Yönetim Planı kapsamında 
ortaya konulan ilkeler, politikalar ve 
yaklaşımların bu bölgede yapılacak 
tasarımlara ve projelere yansıması 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultu-
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sunda, aşağıdaki ilkeler, politikalar, 
yaklaşımlar belirlenmiştir.

Alanın Değerlerine Koruma Odaklı 
Yaklaşımdaki Mimari Tasarım İl-
keleri
1. Yerelin değerini bilmeyi, korumayı 
ve korumanın sürdürülmesini önce-
lik olarak ele almak: Koruma.

2. Eyüp Sultan Tarihi Alan Merkezi’ni 
sadece anıtsal yapıları ile değil, tarihi 
bir kent dokusu olarak, Eyüp’e özgü 
organik sokaklar, kamusal alanlar, 
Haliç kıyısı ile birlikte bütünlüklü bir 
şekilde ele almak: Aslına Uygunluk.

3. Eyüp tarihi mirasını sadece taşın-
maz varlıklar olarak değil, taşınabi-
lir, somut olmayan değerler bütünlü-
ğü olarak ele almak: Somut-Somut 
Olmayan Değerler Bütünlüğü.

4. Eyüp Tarihi Merkezi’nin değeri  üze-
rindeki etkinin Haliç kıyısı gelişmele-
ri ve çevreleyen tepelerindeki siluet 
tarafından yaratıldığını ve bu neden-
le çevresinden kopartılamayacağı: 
Bütüncül Bakış.

5. Alan yönetim çalışmasını, koruma 
önceliğini kullanma dinamiklerinin 
‘baskıları’ bağlamında sürdürebil-
mek ve hayata geçirebilmek için ge-
liştirilmiş yönetim teknikleri olarak 
ele almak: Yönetim Tekniği.

6. Eyüp’ün tarihi değerlerine yönelik 
önerilen her tür koruma, bilinir kıl-
ma ve ‘yeni tasarım’ müdahalesinin, 
uluslararası koruma ilkeleri çerçeve-
sinde, bilimsel araştırmalara ve top-
lumsal katılıma dayanarak tanımlan-
mış özgün değerlerin bütünlüğünü 
ve her tarihi katmanın korunmasını 
gözeten, kapsamlı belgeleme ve uz-
manlık rehberliğinde gerçekleşen 
çağdaş koruma pratikleri çerçeve-
sinde ele almak: Bilimsel Bakış.

7. Eyüp tarihi değerlerinin korunma-
sının ancak Eyüp’te yaşayanların sa-
hip çıkması ile mümkün olabileceği: 
Yereli Korumak.

8. Bir kentsel miras olan Eyüp Tarihi 
Merkezi’ni bu alanın sosyo-ekono-
mik ve kültürel gelişimi için bir de-
ğer olarak ele alma ve bu çerçevede 
koruma plan ve çalışmalarının yerli 
nüfusun sorunlarına yönelik cevap-
lar geliştirmeye çalışması ile ilerle-
yebileceği: Sosyal-Ekonomik Bakış.

9. Anıtsal ama samimi, tarihi ama 
gündelik yaşamın bir parçası karak-
terinin korunması… Tarihi Merkez’in 
anıtsal yapı ve yapı gruplarına rağ-
men kendine özgü ölçeğinin korun-
ması sağlanmalı -uzaktan bakıldığın-
da (örneğin Piyer Loti veya köprü) 
Eyüp Sultan tarihi alanın yeşillikler 
içinde ve tarihi yapıların kubbe ve 
çatılarını içeren algılanabilir bir öl-
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Şekil 4- Eyüp’te Ahşap Evler        
Kaynak: Salt Arşiv

Şekil 5- Eyüp’ten 
Haliç’e Bakış      
Kaynak: IRCICA Arşiv
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çek sunmakta- bu alan ve çevresinde 
yaşayanlar için de gündelik yaşama 
değer katan bir özellik olarak dile 
getirilmelidir: Özgün Ölçeğin Ko-
runması.

Sürdürülebilir, kapsayıcı, katılımcı, 
erişilebilir, koruyucu, güvenli, eko-
nomik, şeffaf, okunabilir, özgün, di-
namik, canlı, yeşil, kaliteli, bütüncül, 
çekici, estetik, esnek, görsel, karak-
ter, eşitlikçi, temiz ve çeşitlilik kap-
sayan kentsel tasarım ana ilkeleri 
kapsamında Eyüp Sultan Tarihi Alan 
Merkezi Kentsel Tasarım Yaklaşımla-
rı belirlenmiştir. Bunlar:

1. Mekânların korunmasında fiziki 
mekânlar kadar yerin ruhunun ko-
runmasının ve hissettirdiklerinin de 
önemli olması: Karakter, Özgün.

2. Eyüp’te yer alan eserler, anıtsal-
lıkları içerisinde insani bir ölçekte 
ve insanı ezmeyen niteliktedir. Bu 
ölçeği ve insancıllığı tekrar yakala-
mak için, Eyüp Sultan Camii’ne çıkan 
yollar referans alınmalı, geçmişin 
izini takip eden ama bugün olmayan 
sokak dokusu referans alınarak ağaç 
izleri tasarım aracı olarak kullanıl-
malı: Özgün.

3. Meydan büyüdükçe Eyüp Sultan 
Camii’nin etkisi küçülüp yitecek-
tir. Oysa Eyüp Sultan Camii, tarihi 
merkeze kimliğini veren en önemli 

değerdir ve ona tüm diğer tasarım 
ögelerinin üstünde bir öncelik veril-
melidir: Ölçek.

4. Meydan ve yol düzenlemelerinde 
yumuşak ve sert peyzaj ögeleri kul-
lanılmalıdır: Yeşil.

5. Seçilecek yol kaplaması ve doku-
sunda özgün ve doğal malzeme kul-
lanılmalıdır: Özgün, Estetik.

6. Eyüp Sultan Tarihi Merkez Ala-
nı, tarihi kentsel peyzaj kavramı ile 
ele alınmalıdır. Eyüp’te dini ve sivil 
yapıların, sokakların, meydanların 
oluşturduğu mahalle dokusu, mezar-

lıkların oluşturduğu yoğun manevi 
değere sahip alanlar ve bitişiğindeki 
yeşil alanlar, Haliç kenarı topograf-
yası ve siluet, kara surları ile ilişkisi 
gibi ögeler, tarihi kentsel peyzaj kav-
ramını oluşturduğundan birlikte ele 
alınmalıdır: Bütüncül, Yeşil, Karak-
ter, Özgün, Koruyucu.

7. Eyüp Sultan Tarihi Alan Merke-
zi’nde yapılacak ulaştırma çözümle-
rinde taşıtların değil insanların ha-
reketliliği esas alınmalı ve buna göre 
öneriler geliştirilmeli, Eyüp Sultan’ın 
tarihten gelen Haliç kıyısında olma 
özelliği korunmalıdır: Özgün, Doku, 
Erişilebilir.

Şekil 6-Eyüp’te 
Sokak Günlüğü             

Kaynak: IRCICA Arşivi

Şekil 7- Eyüp’te Sokak Görüntüsü Kaynak: 
Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
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8. Alana ulaşımın toplu taşıma önce-
likli çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırıl-
ması birincil seçenek olmalıdır. Bunu 
özendirecek, bir ulaşım modundan 
diğerine veya aynı mod içinde durak-
lar arası aktarmaların olabildiğince 
kısa, yönlendirme işaretlerinin tam 
ve doğru yerlerinde olması gerek-
lidir: Erişilebilir, Kaliteli, Estetik, 
Çekici.

9. Yaya önceliklidir, yaya trafiği ala-
nın her yerine erişebilmelidir ve alan 
buna göre düzenlenmelidir: Erişile-
bilir, Kaliteli, Eşitlikci.

10. Eyüp Tarihi Merkezi’nde Haliç ile 
doğrudan yaya bağlantısı sağlayan ve 
tarihi dokuda gerek yerel halk gerek 
ziyaretçiler için yayaların, raylı sis-
temlerin ve toplu taşımanın öncelikli 
olduğu ve yolcu davranışlarının bu 
yönde özendirildiği, komşu ilçeler-

den gelen transit araç trafiğinin ala-
nın dışında çözüldüğü ulaşım şeması 
seçilmelidir: Erişilebilir, Bütüncül, 
Koruma.

11. Eyüp’ün insan ölçekli tarihi mahal-
le dokusuna aykırı yol, kavşak ve bağ-
lantılardan kaçınılmalıdır: Ölçek.

12. Park et ve yürü yaklaşımı ile ala-
nın girişi gibi uygun yerlere yeni oto-
park düzenlemeleri yapılmalı, araç 
sahipleri yürümeye teşvik edilmeli 
ve bu bağlamda tarihi alan içindeki 
otoparklar alan içinden kaldırılarak 
alan çeperlerine kaydırılmalı, fark-
lı ulaşım modlarının bir bütünlük 
içinde çalışacağı entegre bir erişim 
ve dolaşım düzeni oluşturulmalıdır: 
Erişilebilirlik, Kalite, Estetik, Gü-
venlik, Temizlik.
13. Eyüp Sultan’ın Haliç suyolu ile ba-
ğının yeniden kurulmasını sağlamak 
üzere ulaşım alternatifleri hazırlan-
malıdır: Erişilebilirlik, Kalite, Este-
tik, Güvenlik.

14. Eyüp’e erişmekle ilgisi olmayan 
transit trafik İBB Ulaşım ana planı 
kapsamında yeniden ele alınarak 
alternatif transit yollar araştırılma-
lı, transit trafiğin çözümü Eyüp Sul-
tan Tarihi Merkez Alanı’na mümkün 
mertebe yaklaştırılmamalıdır. Eyüp 
Sultan Tarihi Merkez Alanı, motor-
lu araç kullanıcıları tarafından en 
kısa, en kolay, en düşük maliyetli yol 
olmaktan çıkartılmalı, buna uygun 
olarak trafik yolunda hız düşürücü 
önlem alınmalıdır: Erişilebilirlik, 
Kalite, Estetik, Güvenlik.

15. Yapılacak ulaşım çözümleme-
lerinde sadece trafik mühendisleri 
değil, çok disiplinli bir yaklaşımla 
birlikte ele alınarak Eyüp Sultan Ta-
rihi Alan Merkezi’nin değerleri koru-
narak, tarihi dokuda hareket edildiği 
unutulmadan çözülmelidir: Erişile-
bilirlik, Kalite, Estetik, Güvenlik.

Şekil 8- Eyüp Sultan Tarihi Alan 
Merkezi 
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16. Ulaşım alternatiflerinde ortaya 
çıkacak maliyet, kültürel mirasın 
korunmasından önemli görülmeme-
lidir: Özgün, Kalite, Estetik, Bütün-
cül.

17. Yapılması planlanan metro, tram-
vay, vapur seferleri gibi yeni ulaşım 
yöntemleri göz önüne alınarak araç 
yolları güzergahları yeniden yapılan-
dırılmalıdır: Erişilebilirlik, Kalite, 
Estetik, Güvenlik.

Bu ilkeler kapsamında Eyüp Sultan 
Tarihi Alan Merkezi ile ilgili olarak 
mimari ve kentsel tasarım alanında 
başarılı çalışmalarıyla adını duyur-
muş, özellikle karmaşık ve hassas 
tarihi kentsel merkezlerin tasarımı 
ile ilgili deneyim sahibi mimarlık 
ofisleri ile doğrudan temas kuru-
larak Eyüp Sultan Meydanı ile ilgili 
fikir projesi üretmeye davet edilmiş 
ve üretilen fikirlerin bir çalıştayda 
toplu olarak değerlendirilmesi ya-
pılmıştır. Bu kapsamda Han Tümer-
tekin, Nevzat Sayın, Celalettin Çelik, 
Aslıhan Demirtaş, Daniele Pini, Can 
Çinici Mimarlık Ofisleri davet edi-
lerek meydanla ilgili fikir projeleri 
alınmıştır. Fikir projelerinin örnek-
leri sunulmuştur.
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Eyüp Tarihi Alan Merkezi Mimari Fikir Projeleri

Şekil 9- Han Tümertekin’e Ait Eyüp Sultan Tarihi Merkez Fikir Projesi

Şekil 10- Çinici Mimarlık’a Ait Eyüp Sultan Tarihi Merkez Fikir Projesi
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Şekil 11- Aslıhan Demirtaş’a Ait Eyüp Sultan Tarihi Merkez Fikir Projesi

Şekil 12- Nevzat Sayın’a Ait Eyüp Sultan Tarihi Merkez Fikir Projesi
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Şekil 13- NUN Architecture’a Ait Eyüp Sultan Tarihi Merkez Fikir Projesi
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Siyasal tarihin sonsuz çeşitliliği ile 
sosyo-ekonomik tarihin (hattâ ta-
rihsel sosyolojinin) görece büyük 
genellemeleri ve kavramlaştırdığı 
kategorilerin genişliği, belirli bir te-
zat teşkil eder. Bunlar mutlak zıtlık-
lar değil, geçişimli uçlardır aslında. 
Tarihe ilk daldığımızda, devletlerin, 
imparatorlukların, medeniyetlerin 
somut çehresiyle karşılaşırız. Dille-
riyle, dinleriyle, hukuklarıyla, örf ve 
âdetleriyle, edebiyatlarıyla, şiir ve 
müzikleriyle o çehreler bize, başka-
larına benzemezliklerini, nevi şah-
sına münhasırlıklarını telkin eder. 
İnsanlarının günlük hayatta giydiği 
kıyafetlerin ötesinde, böyle her ünite 
bir de kendi rengârenk makro-kıya-
fetine bürünmüştür sanki. Araştırma 
adına geçmişe yaptığımız yolculuk-
larda, önümüze bu kıyafetle çıkar; 
onunla salınır ve onunla ayırdedilir. 
Zamanla, hepimizin değil ama belki 
bazılarımızın, bizi ilk büyüleyen o 
renk, ses ve koku cümbüşünün ardı-
na geçmeye çalıştığımız da olur. Sa-
raydan, sarayın altındaki sarnıçlara 
ve tahıl ambarlarına inmek gibi bir 
serüvendir bu. Her ba-
samakta o renkler biraz 
daha solar ve sadeleşir; 
ister reel (fiziksel) ister 
soyut ve teorik “yapı”-
lar giderek yeknesakla-
şır, birbirini andırmaya başlar. Siyasî 
tarih sahnesinde sergilenen drama-
tik tikellikler, yerini sosyo-ekonomik 
bodrumun temel mekaniğine bırakır.     

Dolayısıyla tarihçinin perspektifi 
de, vardığı hükümler de değişebilir 
zaman zaman. Siyasî tarihten sos-
yo-ekonomik tarihe kaymak, daha 
önce benzemezlik gördüğünüz yerde 
şimdi benzerlik görmenize; farkları 

değil ortak yanları öne çıkarmanıza 
yol açabilir. Halil İnalcık’ın ilk (Tür-
kiye) döneminden ikinci (Chicago) 
dönemine giderken yaşadığı deği-
şim, bu açıdan hayli çarpıcıdır. Türk 
tarihçilik geleneği açısından önemli 
bazı konulardaki kanaatleri değiş-
miştir denebilir. Her iki dönemin 
sonunda, 1973’te ve 1994’te verdiği 
büyük, sentetik eserlerin (birkaç kri-
tik makalesiyle de takviye edilerek) 
dikkatle ve karşılaştırmalı biçimde 
okunması, bu historiyografik dönü-
şüm hipotezini doğruluyor. 

Halil İnalcık, Kemalist “Kültür Dev-
rimi” denemesinin bir parçası ola-
rak daha yeni kurulmuş bulunan 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 
1936’daki ilk lisans mezunları ara-
sında yer aldı. Doktora tezini 1942’de 
bitirip sundu; aynı yıl doktor asistan, 
1943’te doçent, 1952’de profesör 
oldu -- ve 1972’ye kadar hep DT-
CF’de kaldı. Az değil; otuz yıllık bir 
zaman dilimi söz konusu. Pek çok 
akademik için bu, bütün bir kariyer, 
ya da bir kariyerin ana gövdesi anla-

mına gelir. İnalcık 
içinse, inanması zor 
ama, meslek hayatı-
nın sadece ilk üçte 
birini oluşturdu. 

Esas itibariyle yurt içinde, yerli bir 
ortamda geçen bir otuz yıl… Bütü-
nüyle dünyadan izole edilmiş değil-
di gerçi, bu dönemde bile. Şanslıy-
dı: Türkiye’nin Tek Parti ve Millî Şef 
dönemlerinin kavruk devletçi otar-
şizminden çıkıp İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Batı’ya açılması, meselâ 
Ömer Lütfi Barkan’ı ancak 50’li yaş-
larında ve toprak meselesine ilişkin 
temel kanaatlerini değiştirmek için 

HALİL İNALCIK’TA, SİYASÎ TARİHTEN SOSYO-EKONOMİK TARİHE 

KAYIŞIN EVRENSELCİ SONUÇLARI
Halil Berktay (*)

Tarihe ilk daldığımızda, 
devletlerin, imparatorluk-
ların, medeniyetlerin somut 
çehresiyle karşılaşırız.
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belki fazla geç bir aşamada yakala-
mışken, Halil İnalcık görece çok daha 
erken bir noktada aynı apertura’dan 

yararlanmak fırsatını bulmuştu. Bu 
bağlamdadır ki, sırf iç pazar için de-
ğil asıl dünya pazarı için (ve o reka-
bet kurallarına tâbi olarak) üretme-
nin önemini henüz 30’larındayken 
kavradı (1954’te Studia Islamica’da 
yayınlanan “Ottoman Methods of 
Conquest” makalesi bu bakımdan bir 
nirengi noktası sayılabilir). Gene bu 
bağlamdadır ki, 1949’da Londra’ya 
gidip bir yıl süreyle Paul Wittek’in 
seminerlerine katıldı; 1953-54 
ABD’de, Columbia’da bir yıl, sonra 
1956’da (bir Rockefeller Fellowship 
ile) Harvard’da bir yıl, nihayet 1967 
Princeton’da bir sömestir kaldı. Yani 
daha bu dönemde bile belirli huruç 
kanalları buldu; hem kendi bilimini 
dünyaya, hem dünya bilimini ülkesi-
ne taşımaya başladı.

Bu cümleyi yazdığımda hemen ekle-
mek ihtiyacını duyuyorum ki, henüz 
(dünya bilimini içeriye değil) kendi 
bilimini ve kendi imparatorluğunu 
dünyaya aktarıp tanıtması esastı. 
Halil İnalcık’ın Türkiye sınırların-
dan dışarı taşıdığı, Osmanlı İmpara-
torluğu’ydu; daha doğrusu, Köprülü 
ve Barkan’dan bu yana yetişen Türk 
tarihçilerinin (kendisi dahil) gözüyle 
Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Bu çer-
çevede dünya tarihçiliğiyle etkileşi-
mi ise, daha çok “onların” Türklere 
ve Osmanlılara nasıl baktığı üzerin-
de yoğunlaşmaktaydı. Biraz basit-
leştirirsek, dünya tarihçiliğinin ana 
mecrası ve doğrudan Osmanlıyla ilgi-
li olmayan, ama daha komparatif ve 
sosyolojik alt-alanları, İnalcık’ın ken-
di tarihçiliğini çok kuvvetle enforme 
etmeye daha başlamamıştı. Gerçi bu 

kadarı da Batı dünyasında yeni bir 
yıldız gibi parlaması demekti. ABD 
üniversitelerinden teklif yağmakta 

gecikmedi. 1971’de 
Harvard’ın dâvetiyle 
verdiği iki konferans, 
bir zemin yoklama-
sıydı aslında. Aynı 
sıralarda Pennsylva-

nia, beş yıllık bir sözleşme önerdi. 
Ama 1972’de Chicago’nun sunduğu, 
en seçkin Amerikan üniversitele-
rinde olabilecek en yüksek merte-
beyi simgeleyen (ve herhangi biz 
zaman sınırlamasına tâbi olmayan) 
University Professor’lık pozisyonu, 
bunların hepsini bastırdı. İnalcık ka-
bul etti; biraz da (benim, kendisiyle 
sohbetlerimize de dayanan, kendi 
yorumuma göre), Türkiye’nin aşırı 
politizasyonun gerilim ve gaileleriyle 
dolu 12 Mart ve sonrası ortamından 
kaçarcasına gitti ve (resmen emeri-
tus olduğu 1986’dan biraz sonrası da 
dahil) 1972-1993 arasını Chicago’da 
geçirdi. Bu yirmi küsur yıllık dönem 
de meslek hayatının ikinci üçte birini 
meydana getirdi.

Sonra 1993’te Türkiye’ye, Bilkent’e 
döndü ve 2016’da hayata veda et-
mesine kadarki son yirmi üç yılını 
bu üniversitede geçirdi; bu da ka-
riyerinin son üçte birini simgeledi. 
Bununla birlikte, kendi payıma his-
toriyografik açıdan asıl ilk iki döne-
mi, yani DTCF ve Chicago dönemle-
rini çok önemli buluyorum. Bilkent 
aşamasında da olağanüstü üretken 
oldu gerçi. Bununla beraber, yayın-
ladıkları daha çok bütün bilim haya-
tının süzülmüş terkip ve tekrarları 
niteliğindeydi. Burada yeni ve özgün, 
deyim yerindeyse çıkıntı yapan bir 
paradigma göremiyorum doğrusu. 
Buna karşılık DTCF dönemi için de, 
Chicago dönemi için de, tamamen 
değişik birer paradigma değilse bile, 
en azından biraz farklı birer “nazar” 
(gaze) ve yaklaşımdan söz edilebile-
ceği kanısındayım. 

Siyasî tarihten sosyo-ekonomik tarihe kaymak, 
daha önce benzemezlik gördüğünüz yerde 
şimdi benzerlik görmenize; farkları değil ortak 
yanları öne çıkarmanıza yol açabilir. 
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Bu da boş bir iddia değildir; alt tara-
fı, kritik bazı eserlerine başvurarak 
sınanabilecek bir önerme niteliğin-
dedir. Tarihçiler duygusal kanaat iz-
harlarıyla yetinemezler; kendi pro-
fesyonellikleri gereği, yazılı belgele-
re, metinlere bakmak zorundadırlar. 
Ben diyorum ki böyle bir karşılaştır-
ma için kullanılabilecek başlıca iki 
öbek söz konusudur: (a) 1942-72 
Türkiye (DTCF) döneminin muhas-
salasını Halil İnalcık o benzersiz ders 
kitabında, The Ottoman Empire: the 
Classical Age 1300-1600’de çıkardı 
(Weidenfeld and Nicolson, 1973). O 
zamana kadar geliştirdiği bütün te-
mel görüş ve buluşlarının özeti, bu 
fevkalâde iyi organize edilmiş ciltte 
mevcuttur. İktisadî tarih açısından, 
bu dönemde yazdığı “Osmanlılarda 
Raiyyet Rüsumu” (Belleten, cilt XXIII, 
no 92 (Ekim 1959), 575-610); siyasî 
tarih açısından da, P. M. Holt, Ann K. 
S. Lambton ve Bernard Lewis’in edi-
törlüklerinde yayınlanan The Camb-
ridge History of Islam. Volume I. The 
Central Islamic Lands (Cambridge 
University Press, 1970) cildine ver-
diği şu üç bölüm, tamamlayıcı mahi-
yettedir: (i) “The Emergence of the 
Ottomans” (263-291); (ii) “The Rise 
of the Ottoman Empire” (295-323); 
(iii) “The Heyday and Decline of the 
Ottoman Empire” (324-353). Bun-
lardan bir kısmı, birleştirilerek M. A. 
Cook (ed), A History of the Ottoman 
Empire to 1730 (CUP 1976, 1980) 
cildine de alınmıştır.

(b) Ne mutlu bize ki, Halil İnalcık 
ikinci (Chicago) dönemi için de dev 
bir sentez bırakmış bulunmakta. 
Zira Chicago’dan Bilkent’e dönüşün-
den hemen bir yıl sonra, bu sefer 
İnalcık’ın Donald Quataert’le birlik-
te editörlüğünü yaptığı (kuşkusuz 

hazırlıkları çok önceden başlayan) 
bin küsur sayfalık bir başka cilt çıktı 
ortaya: An Economic and Social His-
tory of the Ottoman Empire, 1300-
1914 (Cambridge University Press, 
1994). Bunun içinde, İnalcık’ın kendi 
yazdığı The Ottoman State: Economy 
and Society, 1300-1600 başlıklı bir 
bölüm veya makale de mevcut (ss. 
9-409). Aslında boyutları itibariyle 
kitap demek daha doğru olur. Türk-
çe çevirisini kendisi benden istedi; 
ben de seve seve yaptım tabii. Olma-
sı gereken başlığı Osmanlı Devleti: 
Ekonomi ve Toplum, 1300-1600 idi; 
herhalde sehven Osmanlı İmparator-
luğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 
Cilt I, 1300-1600 şeklinde (yani der-
lemenin bütününün başlığıyla) çıktı. 

Geçelim. İnalcık’ın kendi  bilimsel 
otobiyografisi diyebileceğimiz “The 
Shaykh’s Story Told by Himself” ma-
kalesi de hemen aynı sıralarda ba-
sıldı: Thomas Naff (ed), Paths to the 
Middle East: Ten Scholars Look Back 
(SUNY Press, 1993) içinde, ss. 105-
141. Göstermeye çalışacağım gibi, bu 
iki metin de kendi içlerinde ve bir-
birleriyle gayet tutarlıdır. Ve birinci 
öbeğin bütünü ile gene bir bütün 
olarak bu ikinci öbeği karşılaştırdı-
ğımızda, bazı farklar titiz ve dikkatli 
tarihçiler için gerçekten dikkat çeki-
ci bir mahiyet kazanmaktadır.

Temel mesele, Halil İnalcık’ın Os-
manlı toprak düzenine, tımar siste-
mine ve köylü (reaya) ile sipahi (veya 
daha genel olarak dirlik sahibi) ara-
sındaki ilişkilere nasıl baktığıdır. His-
toriyografik açıdan bu, Osmanlı eko-
nomisi, toplumu ve devletinin feodal 
olup olmadığına ilişkin tartışmaların 
bir parçasını oluşturur. 1930’larda 
önce Ömer Lütfi Barkan, ilk ağızda 

göze çarpan bir takım 
benzerliklere rağmen 
bunun feodal bir düzen 
sayılamıyacağını kuv-
vetle savunmuştu. Bar-

Temel mesele, Halil İnalcık’ın Osmanlı toprak 
düzenine, tımar sistemine ve köylü (reaya) ile 
sipahi (veya daha genel olarak dirlik sahibi) 
arasındaki ilişkilere nasıl baktığıdır.
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kan feodalizm kavramı veya genel 
kategorisini Batı Avrupa Ortaçağının 
somut çehresiyle özdeşleştiriyor; 
Osmanlı tımar sisteminin içerdiği 
iktidar ve mülkiyet ilişkilerini ise söz 
konusu Avrupa şablonundan şu nok-
talarda ayırıyordu: (1) Özel olarak 
sipahiler ve genel olarak irili ufaklı 
bütün dirlik sahipleri, toprağa kök 
salmış bir soyluluk oluşturmaz. Tı-
mar mevrus mülk değildir; babadan 
oğula irsen intikal etmez. Merkezî 
idare, sipahileri sürekli 
rotasyona tabi tutarak 
yerel bir aristokrasiye 
dönüşmelerinin önüne 
geçer. Böylece Avrupa 
feodalitesinin ademi 
merkeziyetçi çehresine, en azından 
1450 - 1600 arasında Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda rastlanmaz. 

(2) Ayrıca merkezî idare, her bir ti-
marın kendi içinde sipahi ile reaya 
arasına da girer ve reayayı (Avru-
pa’da olduğu gibi) dirlik sahiplerinin 
keyfine terketmez. Tersine, kendi 
örfi hukuku aracılığıyla köylüyü bir 
ölçüde himaye eder. Köylünün bütün 
yükümlülükleri ve ödemesi gereken 
vergi miktarları, tahrir defterleri ile 
liva/sancak kanunnâmelerine dik-
katle kaydedilir. Bu oranların aşıl-
ması “zulüm ve teaddi”ye girer. Kaldı 
ki Osmanlı reayası, (Avrupa serfleri-
nin aksine) köle kökenli de değildir. 
Osmanlı timarlarında hassa çiftlik 
yoktur veya önemsizdir. Dolayısıyla 
bu hassa çiftliklerde ifa edilecek ta-
rımsal üretim angaryaları (zorunlu 
emek hizmetleri) keza önemsiz bo-
yutlarda kalır. Köylü sipahiye emek-
rant ödemez; hemen sadece ürün-
rant ve belki biraz da para-rant öder. 
Özetle, reaya serf değildir; Osmanlı 
düzeninde servaj, ancak talî ölçü-
lerde (ilk fetihler döneminin savaş 
esirlerinin ortakçı kullar statüsüyle 
iskân edildiği yerlerle sınırlı olarak) 
varolmuş sayılabilir. -- Sonuçta, ti-
marın irsî bir fiyef olmaması, dirlik 

sahiplerinin bir toprak soyluluğu 
oluşturmaması ve tipik Osmanlı köy-
lüsünün de serf olmaması bir araya 
getirildiğinde, (Barkan’a göre) Os-
manlı toprak düzeninin esasını oluş-
turan tımar sisteminin “feodal olma-
dığı” kolayca görülebilir.

Bu paradigmayı geçmişte uzun uza-
dıya eleştirdim; doktora tezimin ve 
çeşitli makalelerimin bütün argü-
manlarını burada tekrarlayacak de-

ğilim. Sadece 
şuna işaret et-
mek istiyorum: 
son tahlilde 
bu, hangi özel-
likleri birincil, 

hangilerini ikincil kabul ettiğiniz 
meselesidir. Her iki tarafta da tarım 
toplumları söz konusu. Üretim esas 
olarak küçük köylü üretimi; küçük 
“çift”lerinde köylü hanehalkları ta-
rafından yerine getiriliyor. Her iki ta-
rafta da devlet, tamamen veya önem-
li ölçüde (paraya, nakite değil) fiyefe 
dayalı bir devlet (ordusu başta olmak 
üzere görevlilerinin çoğunu, adına 
fiyef veya timar dediğimiz koşullu 
toprak tevcihleriyle ödüllendiriyor). 
Bu fiyef veya dirlikleri ellerinde tu-
tanlar, köylünün tepesinde oturuyor 
ve köylüden topladıkları vergilerle 
geçiniyor. Bunların ortak özellikler 
olduğuna hiç kuşku yok; esasen “fe-
odal mi diyeceğiz” sorusu tam da bu 
(güçlü) ortaklık veya benzerlikler-
den kaynaklanıyor. Madalyonun di-
ğer yüzünde, Barkan’ın vurguladığı, 
yukarıda özetlemeye çalıştığım fark-
lar beliriyor. Peki, bunlardan hangisi 
(hangileri) birincil, hangisi (hangile-
ri) ikincil? Aşikâr ki “Osmanlı da feo-
daldi” (veya: hem Batı Ortaçağı, hem 
Osmanlı timar sistemi, ortak bir ana 
kategoriye mensuptu) pozisyonu, 
benim de güçlü gördüğüm benzerlik-
lerin öne çıkarılması ve birincil sayıl-
masıyla elele gidiyor. Buna karşılık 
“hayır, Osmanlı feodal değildi” pozis-
yonu, farkların birincil ve benzerlik-
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Merkezî idare, sipahileri sü-
rekli rotasyona tabi tutarak 
yerel bir aristokrasiye dönüş-
melerinin önüne geçer.
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lerin ikincil sayılmasını içeriyor.

Peki, Halil İnalcık (Barkan’ın 1937-
38’deki “Çiftçi Sınıfların Hukuki 
Statüsü” makalelerinden başlatacak 
olursak) en az seksen yıllık bu tar-
tışmanın neresinde? Kanımca, önce 
bir ve sonra diğer tarafında. Bar-
kancı “feodal değil” paradigmasıyla 
başlıyor ama zamanla “esas olarak 
feodal” noktasına geliyor. Ve bu fark 
veya geçiş veya dönüşüm, (öyle “ka-
baca” filan da değil) oldukça dakik 
bir şekilde, DTCF dönemi ile Chicago 
dönemine tekabül ediyor. Fakat he-
men belirtmeliyim ki, 1-0’dan 0-1’e 
geçiş, ya da ak/kara’dan kara/ak’a 
geçiş gibi bir tersyüz oluş değil bu. 
Belki yüzde 70-30’dan, yüzde 30-
70’e geçiş gibi, daha yumuşak bir 
dönüşüm. Diyelim ki ilk aşamada 
(1973’te) İnalcık ortaklık veya ben-
zerliklere yüzde 30 ağırlık tanırken, 
ikinci aşamada (1993-94’te) bu oran 
yüzde 70’e yükseliyor. 

Başka bir deyişle, titiz ve gerçekçi 
bir tarihçi olarak İnalcık, Barkancı 
yaklaşım ve söylemin etkisi altın-
da olduğunu söylediğim ilk, “yerli” 
döneminde de, sadece 
tikelliklerin değil ge-
nelliklerin de pekâlâ 
farkında. Evrenselcilik 
ile partikülarist kanon 
arasında gidip geliyor 
ve sonuçta, evrenseli 
bilmesine rağmen par-
tikülerde karar kılıyor. 
DTCF’deki ilk otuz yılını 
özetlediğini söylediğim 1973 sente-
zinde, örneğin sipahiyi daha baştan 
“tipik bir ortaçağ süvarisi” olarak 
tanımlıyor.  Dahası, tımar sistemi-
nin varlığı için son derece genel ve 
evrensel bir açıklama sunuyor. Tipik 
bir ortaçağ ekonomisinin koşulları, 
diyor, büyük bir ordu beslemek için 
başka yol bırakmıyordu. Nakit sıkın-
tısı koşullarında, köylü vergilerini 
ister istemez aynen ödüyor, ortaçağ 

devleti ise ürün olarak ödenen bu 
vergileri nakde çeviremiyordu. Do-
layısıyla askere nakit maaş ödemek 
yerine tarımsal gelirleri toplama 
yetkisini dağıtmak kaçınılmazdı. Bu 
usul Yakın Doğu’nun bütün İslâm 
imparatorluklarında görüldüğü gibi, 
benzer askerî fiyefler Bizans’ta da 
vardı ve pronoia adıyla biliniyordu. 
Timar da pronoia’nın Farsî karşılı-
ğıdır.  Bir tek gözlem eksik: Batı Av-
rupa feodalizminin de tamamen aynı 
zaruretlerden kaynaklandığı! Aslın-
da “ortaçağ ekonomisi” dediğinde 
onu dahi örtük olarak kabul ediyor, 
ama belirtik biçimde zikretmeden, 
saymadan kalıyor. 

Gene de, iş timar sisteminin içerdiği 
(günümüzün mutlak özel mülkiyet 
anlayışından uzak)  karmaşık mül-
kiyet hakları katmanlaşmasını anlat-
maya geldiğinde, İnalcık Batı Avrupa 
Ortaçağı için yapılmış olanlara çok 
benzer bir betimlemeyi Osmanlı top-
rak düzeni için kullanıyor. 1950’lerin 
ünlü “Feodalizmden Kapitalizme Ge-
çiş” tartışmalarına Japonya’dan Ko-
hachiro Takahashi, kanımca bugün 
de tekrar okunması çok yararlı bir 

makaleyle katkıda bu-
lunmuştu.  Çalışmasının 
bir yerinde Takahas-
hi, (a) köylünün küçük 
çiftinin (Hufe, virgate, 
manse), sonra (b) köy 
topluluğunun (Gemein-
de) ve nihayet (c) feo-
dal toprak mülkiyetinin 
doruğu, en yüksek ker-

tesi demek olan senyörlüğün veya 
toprak beyliğinin, Ortaçağ toprak 
düzeninin üç temel “haklar kertesi”-
ni oluşturduğunu kaydetmekteydi.  
Daha ilerde, feodal toprak mülkiyeti 
ve tasarrufunda lordun “üst mülkiye-
ti” (Obereigentum) ile köylünün “alt 
mülkiyeti”nin (Untereigentum) içiçe 
geçtiği ve birbirine kilitlendiğini; bu 
koşullarda, burjuva hukukunun özel 
mülkiyet kategorilerini aramanın 

DTCF’deki ilk otuz 
yılını özetlediğini 
söylediğim 1973 
sentezinde, örneğin 
sipahiyi daha baştan 
“tipik bir ortaçağ 
süvarisi” olarak 
tanımlıyor.
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abes olduğunu tekrar vurguluyordu.  
Bunları yaklaşık yetmiş yıl geriye dö-
nüp şunun için hatırlattım: Takahas-
hi’yi okuyup okumadığını bilemem 
(bunu kanıtlayacak bir gösterge bu-
lamadım), ama Takahashi’den yirmi 
yıl sonra Halil İnalcık’ta, neredeyse 
tıpatıp aynı anlayışa rastlıyoruz: “Tı-
mar sistemi devletin de, sipahinin 
de, köylünün de toprak üzerinde 
aynı anda hak sahibi olduğu bir par-
çalanmış zilyedlik sistemiydi.”  
Bu özlü formülasyon bize İnal-
cık’ın sadece ampirik araştır-
macılığı değil, aynı zamanda 
düşünce derinliği konusunda 
önemli bir ipucu sunuyor.

Aynı derinlik, farkındalık ve 
güçlü sezgiler, köylüye ve yü-
kümlülüklerine bakışına da 
yansımakta. Mirî arazi üzerinde ya-
şayan ve çalışan köylü, diyor, irsî 
bir kiracı statüsündeydi. Emeği kar-
şılığında babadan oğula geçen bir 
tasarruf hakkından yararlanıyordu.  
Toprağa bağlıydı ve kendi içindeki 
tam çift - nim çift - bekâr ve ben-
nak ayırımları, Bizans hukukundaki 
ayırımlara paralel gidiyordu.  Peki, 
çiftinin büyüklüğüne göre derecele-
nen yükümlülükleri Bizans’tan  veya 
Batı Ortaçağından  çok mu farklıydı? 
Hattâ taban tabana zıt mıydı? Bu ilk 
(Türkiye, DTCF) döneminde öyle de 
okumak mümkün, böyle de okumak 
mümkün İnalcık’ı. Osmanlının Bal-
kanlardaki genişlemesi sırasında 
Bizans pronoia’larının timarlara çev-
rilmesi, diyor, çok kolay oldu. Bizans 
İmparatorluğu’nda ve ondan türeyen 
Balkan devletlerinde, köylü fiyef sa-
hibine her yıl bir yük odun, bir yük 
hayvan yemi ve yarım yük saman ver-
mekle yükümlüydü. Ayrıca, fiyef sa-
hibinin arazisinde çalışmaya da mec-
burdu. İnalcık bu mükellefiyetlerin 
Osmanlılar tarafından nasıl basitleş-
tirilip ürün-ranta dönüştürüldüğünü 
1959’daki ünlü “Raiyyet Rüsumu” 
makalesinde işlemişti. O makalenin 

vurgusu, emek-ranttan ürün-ranta 
geçişin (Barkan’ın görüşleri doğrul-
tusunda) anti-feodal bir özgürleşme 
anlamına geldiği yönündeydi. Başka 
bir deyişle, devamlılığı değil kopuşu 
esas görüyordu. Ama ilginçtir; aynı 
noktayı 1973 sentezinde toparlar-
ken İnalcık kopuşu değil devamlılığı 
öne çıkarıyor: “Osmanlılar Balkan-
ları fethederken bu düzenle karşı-
laştılar ve pronoia’ları timarlara dö-

nüştürmekte hiç 
zorlanmadılar.”  
Birkaç sayfa son-
ra, başka bir yer-
den geliyor, ben-
zerlik ve devamlı-
lık fikrine. Kabul 
ediyor ki Osmanlı 
düzeninde de be-
lirli angaryalar 

(az bile olsa) söz konusuydu. Rea-
yanın sipahiye ambar yapması, öş-
rünü kendisi ambara veya pazara 
taşıması, sipahinin çayırını kesmeye 
yardım etmesi kanundu. Köyüne ge-
len sipahiyi ve atını üç gün boyunca 
ağırlamak, bayramlarda sipahiye çe-
şitli hediyeler sunmak zorundaydı. 
Bazı yörelerde, köylünün haftada bir 
ilâ üç gün sipahinin hassa çiftliğin-
de çalışması âdeti dahi sürüyordu.  
İyi de, bunların neresi çok farklıydı 
“feodalite” dediğimiz şeyden? Ya da 
bu bir nicelik meselesi miydi? Bu tür 
zorunlu emek hizmetlerinin (com-
pulsory labor services) miktar bakı-
mından “az” olması yeterli miydi, “bu 
kadarı”nı “gayri feodal” (non-feudal) 
kategorisi içinde mütalaa etmeye?

Fakat işte İnalcık’ın Osmanlı’ya ilk 
dönemindeki bakışının belirsizlik 
veya kararsızlıkları bu noktada sah-
neye çıkıyor. Tarihçi, farklı güçler 
tarafından farklı yönlerde çekiliyor 
gibi. Bir yanda, güçlü bir millî “biz 
bize benzeriz”cilik var: Barkan’dan 
önce de varolan, ancak asıl Barkan’ın 
yerleştirdiği ve egemen kıldığı “gay-
ri-feodalizm” kanonu. İnalcık bunun 
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“Tımar sistemi dev-
letin de, sipahinin 
de, köylünün de 
toprak üzerinde 
aynı anda hak sa-
hibi olduğu bir par-
çalanmış zilyedlik 
sistemiydi.”
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içinde ve içinden yetişmiş; öğrenci-
liğini bununla geçirmiş; yurtdışında 
yayınlanmaya başlayan ilk önemli 
makaleleri veya kitap bölümlerinde, 
âdetâ otomatik olarak geleneğe uy-
muş ve o da yeri geldiğinde (mealen) 
“evet, tabii ki farklıydık, feodal de-
ğildik” demiş.  Öte yandan, ampirik 
araştırmacılığı derinleşip tarihçiliği 
geliştikçe ve özgüveni arttıkça, yuka-
rıda saydığım bütün benzerlik ve de-
vamlılıkları da görüyor -- görmezden 
gelmiyor, gelemiyor; öyle ki, “Raiyyet 
Rüsumu” (1959) makalesinde dahi, 
madalyonun bir yüzünde, zorunlu 
emek hizmetlerinin ürün-rant ve 
para-ranta çevrilmesinden (Batı Or-
taçağ tarihçiliğinin diliyle: commuta-
tion of services into rents) hareketle, 
Osmanlıların Balkanları bir anlamda 
feodalizmden kurtardığı imâ edilir-
ken, İnalcık bununla yetinemiyor ve 
tek yanlı bir vurgu yerine, madalyo-
nun diğer yüzünde, söz konusu geçiş 
ve dönüşümün kolaylığına işaret et-
mekten de kendini alamıyor. 

Dolayısıyla dikkatle bakıldığında, 
sathın altında ciddî bir gerilim, hattâ 
yer yer belirgin bir salınım ve gelgit 
söz konusu. Ancak 
1973 sentezinde 
sarkaç, bütün gezin-
tilerinin ardından 
son tahlilde “gay-
ri-feodalizm” tezin-
de karar kılıyor. Bü-
tün o benzerlik ve 
devamlılıklar var -- 
ancak birincil görül-
müyor. Neden? Ya da birincil görülen 
nedir? (Avrupa’ya kıyasla) güçlü bir 
merkeziyet; bu göreli merkeziyetin 
karşısında fiyef sahiplerinin (Avru-
pa’ya kıyasla) daha zayıf kalması; 
nitekim Osmanlı merkezî idaresinin, 
fiyef sahiplerinin (sipahilerin) yetki-
lerini (hep Avrupa’ya kıyasla) daha 
fazla kısıtlarken, köylüleri de (gene 
Avrupa’ya kıyasla) daha fazla koru-
ması ve kollaması; sonuçta, (Avru-

pa’yı kararkterize ettiği düşünülen) 
sınırsız bir derebeyi özerkliği, özelli-
ği ve keyfîliğinin, Osmanlı düzeninde 
kendine yer bulamaması. 

Ampirik düzeyde hatâlı mı, İnalcık’ın 
bu sonuca giden yoldaki somut Os-
manlı tasvirleri? Hayır, böyle bir şey 
söylenemez. Devletin tarım arazisi 
üzerindeki güçlü denetimini; teknik 
ifadesiyle, mirî üzerindeki rakabe’si-
ni anlatıyor örneğin.  Bunun, özel 
mülkiyet haklarına olanak tanımadı-
ğının altını çiziyor.  İster tezkireli, is-
ter tezkiresiz, bütün timarları tevcih 
yetkisinin son tahlilde sadece sultana 
ait olduğunu vurguluyor.  Bu merke-
ziyetçi uygulama da Avrupa Ortaça-
ğının alt-feodalleşme veya fiyef için-
den fiyef verebilme (Lat. subinfeoda-
re, İng. subinfeudation) usulünden 
farklı; dolayısıyla gönüllü, bağıtsal 
vasallık da yok (herşey yukarıdan tâ-
yinle) ve salkımlanan süzeren-vasal 
hiyerarşileri de oluşmuyor.  Gene bu 
çerçevede İnalcık, sipahinin hak ve 
yetkilerini sıralıyor ; bu hak ve yet-
kiler üzerindeki kısıtlamalara dik-
kat çekiyor ; öte yandan, söz konusu 
hak ve yetkilerin daima “istismar” 

edilebildi-
ğini hatır-
latmaktan 
da geri 
durmuyor.  
M e r k e z 
ile sipahi 
arasındaki 
i l i ş k i l e r -
den sonra, 

sıra köylü-sipahi ilişkilerine geliyor. 
İnalcık’ın bu alana bakışına da, yazı-
lı hukuk ile sosyal realite arasındaki 
farkı gözeten aynı dikkat hâkim. Bir 
yandan, sipahi-reaya ilişkisinin dev-
let tarafından özenle düzenlenmiş-
liğini ; herşeyin kânunnâmelerde 
yazıldığını ; keyfîlik veya istismara 
yer olmadığını ; aksi takdirde sipahi-
nin timarının elinden alınabileceğini  
kaydediyor. Diğer yandan, fiiliyatta 

Osmanlıların Balkanları bir 
anlamda feodalizmden kurtardığı 
imâ edilirken, İnalcık bununla 
yetinemiyor ve tek yanlı bir vurgu 
yerine, madalyonun diğer yüzünde, 
söz konusu geçiş ve dönüşümün 
kolaylığına işaret etmekten de 
kendini alamıyor. 
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sipahilerin yetkilerini sürekli istis-
mar edip keyfîliğe başvurabildiğini 
bir kere daha belirtmekten geri dur-
muyor.    

Bu imkân neden sürekli mevcut? 
Sistem neden sürekli irsîleşme, özel-
leşme, dolayısıyla “zulüm ve tead-
di” yönlerinde balon yapıyor? Çağın 
maddî koşulları, zaman ve mekân 
faktörleri nedeniyle: mesafeler çok 
uzak; iletişim ve ulaş-
tırma teknolojisi geri; 
modern devletinkini an-
dıran bir yerel denetim 
olanaksız. Başka bir de-
yişle, timar sisteminin 
varlığını zorunlu kılan 
aynı “tipik ortaçağ eko-
nomisi” koşulları, bir 
kere timar dağıtımı mey-
dana geldiğinde, timar 
sahiplerinin efektif kont-
rolünü de zorlaştırıyor ve merkezcil 
(centripetal) güçler ile merkezkaç 
(centrifugal) güçler arasında, yüzde 
yüz likiditeye dayalı modern devlet-
te görülmeyen bir mücadeleye hayat 
veriyor. Bu mücadelede sarkaç kâh 
şu göreli merkeziyet, kâh bu göreli 
ademimerkeziyet noktasına gelebilir. 
Bu çelişki veya mücadelenin kendisi 
evrensel; modernite öncesinin nakit 
paraya (likiditeye) değil toprağa (fi-
yef dağıtımına) dayalı bütün devlet-
lerinde mevcut. Özel veya tikel olan 
ise, yerel karakteristiklerden besle-
nen kuvvet dengelerine bağlı olarak, 
sarkacın nerede durduğu ve merkez 
ile çeper arasında nasıl bir iktidar 
konfigürasyonuna yol açtığı. Aslında 
İnalcık’ın 1973’te de yazdığı hemen 
her şey, ortak evrensellikleri birincil, 
özel veya tikel farkları ise ikincil ka-
bul eden bir yorum için elverişli bir 
zemin oluşturuyor.    

Gelgelelim, Türkiye’de ve DTCF’de 
geçirdiği ilk dönemini noktalayan 
1973 sentezinde, İnalcık kuşkusuz 
böyle görmüyor meseleyi; önce timar 

sistemini ve sonra bağrında, mer-
kezcil güçler ile merkezkaç güçler 
arasında patlak veren çelişki ve mü-
cadeleyi ikincil, bu kavgada sarkacın 
(bir dönem) gelip durduğu noktayı 
ise birincil kabul ediyor. Gerçekten 
bu terimlerle, bu şekilde düşünmüş 
müdür, bilemem; ama sonuçta, hü-
küm verdiğinde, teorik vargı veya 
genellemeler olarak söylediği şeyler 
buna benzer bir mantığın varlığını 

gerektiriyor. 
İki tane böyle 
net, teorileş-
tirilmiş hü-
kümden söz 
etmek müm-
kün. Birinci-
si, sistemin 
b ü t ü n ü n e 
ilişkin. Timar 
sistemi, di-
yor, “yüzeysel 

olarak” Avrupa ortaçağ feodalizmine 
benzer; ancak ikisi arasında bazı “te-
mel farklar” söz konusudur.  Burada 
sıfat seçimi nasıl belirleniyor? Neden 
benzerlikler “yüzeysel” (superficial) 
ama farklar “temel” (fundamental)? 
İnalcık açıklamıyor bunu. İkinci ge-
nel hüküm ise bilhassa reayanın ko-
numu ve statüsüne (serf olup olma-
dığına) ilişkin. Gerçek hayattaki key-
fîlik ve istismar olanakları ne olursa 
olsun, “reaya,” diyor, “Avrupa ortaçağ 
serflerine göre kuşkusuz daha mut-
lu bir konumdaydı; aradaki esas 
fark, Osmanlı köylüsünün merkezî 
bir devletin ve [o devletin kurmuş 
olduğu] bağımsız hukuk sisteminin 
himayesi altında yaşıyor olmasından 
kaynaklanıyordu.”  Serf değildir, de-
miyor gerçi. Ama Osmanlı reayasının 
da toprağa bağlı olduğunu daha önce 
kabul ettiği halde, cümlenin gelişi 
öyle ki, Barkan’ın “serf değil hür köy-
lü” diye özetleyebileceğimiz yargısı-
na katıldığı sonucu çıkıyor.  

Şimdi gelelim, bundan 21 yıl son-
rasına; ABD ve Chicago döneminin 
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“Avrupa ortaçağ serflerine 
göre kuşkusuz daha 
mutlu bir konumdaydı; 
aradaki esas fark, Osmanlı 
köylüsünün merkezî bir 
devletin ve [o devletin 
kurmuş olduğu] bağımsız 
hukuk sisteminin himayesi 
altında yaşıyor olmasından 
kaynaklanıyordu.”
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sentezi sayabileceğimiz, kitap boyut-
larındaki 1994 “makale”sine.  Önce 
şunu belirtmeliyim: İnalcık gerek 
1973, gerek 1994 sentezlerini kale-
me alırken, hemen tamamen kendi 
yayınlanmış makalelerinden hareket 
etmişe benziyor. Kendi özgün, birin-
cil kaynaklara dayalı araştırmala-
rıyla ulaştığı sonuçları tekrarlıyor, 
özetliyor ve mantıkî bir sı-
raya sokarak sunuyor. Fakat 
sentezleştirmenin ulaştığı 
incelik ve olgunluk düzeyi 
açısından, iki eser arasın-
da şöyle bir teknik fark var: 
içerik sorunları bir yana, 
The Ottoman Empire: The Classical 
Age 1300-1600 çok daha iyi yazılmış 
bir kitap. Besbelli ki belirli sayfa sı-
nırları içinde, çok daha bütünlüklü 
bir “ders kitabı” gibi düşünülmüş ve 
öyle de gerçekleştirilmiş; son derece 
derli toplu; nerede, hangi makalesin-
deki bulguları aktarmakta olduğunu 
(bilenler dışında) sezdirmeksizin, 
yekpare bir metin halinde tıkır tıkır 
akıyor. The Ottoman State: Economy 
and Society, 1300-1600 ise böyle de-
ğil; içerik olarak çok daha vizyoner 
olmasına karşın, teknik açıdan bakıl-
dığında, bütünsel entegrasyon ker-
tesi daha zayıf; tek tek makalelerin 
birbirine eklenme, deyim yerindeyse 
tutuşturulma, teyellenme noktala-
rını çok daha belli ediyor. Şöyle de 
diyebiliriz: 1994’te İnalcık bir yere 
gelmiş; fakat geçmişteki makaleleri-
ne yaslanırken, o geldiği yeni nokta 
açısından revize ve entegre etmeksi-
zin, tek tek yazıldıkları zamana özgü, 
orijinal terim ve yaklaşımlarıyla ak-
tarıyor. Dolayısıyla metin, yer yer 
geçmiş makalelerinin “sıralı konsoli-
dasyonu” ya da “kronolojik kılavuzu” 
niteliğinden sıyrılamadığı gibi, bu, 
eski/geçmiş söylemin veya söylem-
lerin olduğu gibi yeni bir anlayışın 
bünyesine taşınmasına da yol açıyor. 
Gerçi sonuç, daha önce de söylediğim 
gibi, bence artık yüzde 70-30 değil, 
yüzde 30-70. Fakat sözünü ettiğim 

makalelerden taşımacılık yaklaşımı, 
o yüzde 30’un yer yer çok göze bat-
masını, hattâ bir değişmezlik veya 
değişmemişlik hissi uyandırmasını 
beraberinde getiriyor.

Bu yüzden, 1973’ü özetlerken yaptı-
ğım gibi 1994’ü özetlerken de, yeni 
dönemin baskın sonucuyla, (değiş-

miş şekliy-
le) yüzde 
70’iyle de-
ğil (farklı 
bir yöne 
kayan) ay-
kırı yüzde 

30’uyla başlamak istiyorum; âşikâr 
ki bu ikinci Chicago döneminin yüz-
de 30’u, ilk DTCF döneminin yüzde 
70’iyle benzerlik ve devamlılık ar-
zediyor. Bu açıdan en belirgin eksen, 
Balkanlardaki Osmanlı yayılmasının 
(ve Osmanlı düzeninin kendinden 
önceki idareler ve toprak tasarrufu 
sistemleriyle eklemlenmesinin) de-
vamlılık değil kopuş olarak yorum-
lanması. Bunun da biri siyasî, diğeri 
sosyo-ekonomik olmak üzere iki 
boyutu gözleniyor. Siyasî planda, Os-
manlı fütuhatı öncesindeki Balkan-
lar bir “feodal” parçalanmışlık dün-
yası olarak resmediliyor ve üzerine, 
Katolik-Ortodoks kiliseleri arasında-
ki bölünme oturuyor:  

Bir dizi etmen bu fetihlerde kolay-
laştırıcı rol oynadı. Bu sırada Balkan 
yarımadası, feodal beyler veya hane-
dan reisleri arasında bölünmüş dev-
letçiklerin oluşturduğu bir yamalı 
bohça görünümündeydi. (...) Balkan 
devletlerinde saray ve yerel aristok-
rasi genellikle Batı yanlısı bir politika 
izliyordu. Bu ayrıcalıklı zümreler, Ba-
tı’dan gelecek askerî yardım karşılı-
ğında Roma Katolik âyininin üstünlü-
ğünü tanımayı bile kabul ediyorlardı. 
Bu tutum, halkı feodal efendilerinden 
önemli ölçüde soğuttuğu gibi, seçkin-
ler arasında da daima Osmanlı yanlısı 
bir hizbin varlığına yol açıyordu.    

İnalcık gerek 1973, gerek 1994 
sentezlerini kaleme alırken, 
hemen tamamen kendi 
yayınlanmış makalelerinden 
hareket etmişe benziyor.
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İrili ufaklı “feodal” beylerin egemen-
liği salt siyasal alanla (merkezî dev-
let ile kendileri arasındaki ilişkilerle) 
sınırlı kalmıyor; temel üretici sınıfın 
durumu açısından bir kötüleşme ve 
ağırlaşmayı ifade ediyor: 

Osmanlı yayılmasını kolaylaştıran 
etmenler arasında en önemlisi, on-
dördüncü yüzyılda Balkanlar’da hü-
küm süren toplumsal koşullardı. Bu 
alana özgü bilimsel birikimde bu-
gün ulaşılan düzey, Bizans merkezî 
otoritesinin gerilemesiyle birlikte, 
eyaletlerdeki büyük askerî ve dinî 
(manastırlara ait) malikânelerin sa-
hiplerinin, ayrıcalıklarını ve vergi 
bağışıklıklarını kâh Konstantinopo-
lis, kâh çeşitli yerel rejimler aleyhi-
ne genişleterek, sonunda özerk bir 
konuma eriştiklerini doğrulamakta-
dır. Küçük feodal devletlerini ayakta 
tutabilmek için bu yöneticiler, toprak 
ve köylüler üzerindeki kontrol ve sö-
mürülerini pekiştiriyor, onlara daha 
ağır vergiler ve emek yükümlülükle-
ri bindiriyorlardı.  

Dolayısıyla bu “feodal” veya “feodalle-
şen” dünyaya Osmanlıların girişi, hem 
siyasî, hem ekonomik açıdan karşıt, 
“anti-feodal” diye tarif edilebilecek bir 
dinamiği temsil ediyor (ya da öyle so-
nuçlar veriyor):

Osmanlılar ise, Balkanların feodalleş-
mesi yönündeki bu eğilimi tersyüz 
etmek suretiyle, bir kısım onbeşinci 
yüzyıl Batı Avrupa devletlerini andıran 
güçlü ve merkeziyetçi bir rejim kur-
dular. Bu merkezîleşme sürecinde Os-
manlılar, yerel beyler veya güçlü aileler 
ile manastırların ellerinde buldukları 
toprakların büyük kısmını devlet mül-
kiyeti veya denetimine iade ettiler. 
Gerçi birçok durumda, bu toprakların 
bir bölümünü tekrar eski sahiplerine 
timar olarak tanımaktan çekinmediler; 
ama şimdi bu yerel lordlar sıkı devlet 
denetimi altındaki  Osmanlı timar sa-
hipleri konumundaydılar. 

“Raiyyet Rüsumu” (1959) maka-
lesinde anlatılan, angaryaların 
(emek-rantın) belirli aynî ve nakdî 
ödemelere (ürün-rant ve para-ranta) 
tahvili süreci (commutation of servi-
ces into rents), 1973’te olduğu gibi 
1994’te de, devamlılık değil kopuş 
argümanının temel ekonomik ayağı-
nı oluşturuyor:  

Tarım arazisinin tekrar devlet dene-
timi altına alınması, Balkan köylü-
lüğünün yaşam koşullarında önemli 
değişiklikleri beraberinde getirdi. 
Yeni düzende angaryaların ve diğer 
feodal yükümlülüklerin birçoğu kes-
tirmeden ilga edildi.  

Başlangıçta, örfî-sultanî vergiler, 
fethedilen halkların Osmanlı öncesi 
düzenlerde ödeyegeldikleri vergi-
lerden ibaretti. Sorup soruşturmak 
ve Osmanlı öncesi kanunlar ile def-
terlerden yararlanmak suretiyle Os-
manlılar, kendi rejimlerine açıkça 
aykırı olanlar hariç, bütün bu tür 
vergileri sürdürmeye özel bir önem 
veriyorlardı. Çift resmi sisteminde 
görüldüğü gibi, bu vergilerden birço-
ğu, köylülerin yerel bey veya lordla-
rına olan feodal angarya (emek hiz-
metleri) yükümlülüklerinin parasal 
karşılıklarını ifade ediyordu. Bu yolla 
Osmanlı öncesi Bizans’a veya Balkan 
devletlerine ait vergilerden, emek 
hizmetlerinden veya örfî rüsumdan 
çoğu, rüsum-i örfiyye veya tekâlif-i 
örfiyye adı altında Osmanlı vergi 
sistemi içinde özümlenmişti. Bu gibi 
vergiler açısından Osmanlıların ge-
nel politikası, gerek yerel beylere ve 
gerekse devlet yetkililerine ait an-
garyalar (emek hizmetleri) ile örfî 
resimleri nakde çevirmekti. Bu, Bal-
kanlarda yerel feodal beylerin yerini 
alan merkeziyetçi bir imparatorluk 
için gerekli bir politikaydı.  

Bütün bu alıntılarda Halil İnalcık’ın, 
kendinden önceki literatürün, özel-
likle de Ömer Lütfi Barkan’ın tesis et-
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tiği kanonik anlatımın dışına çıkma-
dığı âşikâr olsa gerek. Bir kere daha, 
ampirik düzeyde bir sorun yok; so-
run, genelimsi ve teorimsi niteleme-
lerde. Feodalizm eşittir (hâd safha-
da) ademi merkeziyet, irsî bir toprak 
soyluluğu, özel malikâneler (hassa 
çiftlikler) ve zorunlu emek-hizmet-
leri. Buna karşılık Osmanlı düzeni 
merkeziyet, güçlü devlet, mirî mülki-
yet ve âdil bir emperyal vergi sistemi 
unsurlarını içermekte. Dolayısıyla 
“feodal değil”; o kadar ki, ele geçirdiği 
topraklarda feodalizmi gerek siyasî 
gerekse ekonomik boyutlarıyla ilga 
edip yerine başka bir şey -- evren-
sel ölçülerde tarif ve tasnif edilme-
yen, dolayısıyla sui generis (kendine 
özgü) gibi gözüken bir “Osmanlı dü-
zeni” getiriyor. Bu kadarı, 1973’teki 
sentezden farklı değil. The Classical 
Age kitabında İnalcık bu kadar söy-
lüyor; bundan öteye geçmiyor, deği-
şik bir teorileştirmeye açılmıyor. İlk 
bakışta, 1994’te de aynı yerde duru-
yormuş gibi algılanabiliyor.

Oysa bu doğru değil. Zira 1994’te 
yaklaşım bununla kalmıyor; ötesine 
geçiyor ve bütün vurguları değiş-
tiriyor, yüzde 70-30’u tersyüz edip 
yüzde 30-70’e dönüştürüyor. Kritik 
mesele, İnalcık’ın köylüye (ve temel 
üretim ve yeniden üretim birimi ola-
rak köylü çift’ine) bakışındaki de-
ğişim. Denebilir ki Türkiye ve DTCF 
döneminde İnalcık, raiyyet çiftlik’i 
henüz sadece raiyyet çiftlik olarak, 
yani sırf bir Osmanlı kurumu gibi al-
gılıyor; küçük köylü üretiminin üze-
rine Osmanlı devleti ve hukukunun 
giydirdiği özel esvabın ötesine geçip 
evrensel bir kategorinin varlığına 
uzanmıyor. Bu tebliğin en başında 
söylediğim gibi, daha çok siyasî tari-
hin (farklı devletlerin ve hukukların 
varlığının) hayat verdiği (üstyapısal) 
somutluk ve renklilik içinde gezi-
niyor. Aşağılarda, sosyo-ekonomik 
kertedeki daha temel ve basit yapı 
ve ilişki tiplerinin (Weberyen “ideal 

tip”lerin mi diyelim) o renklilik ve 
çeşitlilikten soyundurulmuş halle-
rinin herhalde farkında; ancak bu 
farkındalığı sadece zaman zaman 
hissettiriyor ve söz konusu “çıplak”-
lıkları öne çıkarmaksızın genellikler 
değil tikellikler dünyasında kalıyor.

1994’e geldiğimizde ise İnalcık’ın 
vizyonu ve kavramsal çerçevesi 
bu açıdan hayli farklı, çünkü ünlü 
“çift-hane sistemi” teorileştirmesine 
ulaşmış bulunuyor. Çok önemli, zira 
reaya’nın üzerindeki, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na mahsus, özel ve yerel 
hukukî esvabı çıkarıp, o reaya’nın 
şahsında artık küçük köylü üretimi-
nin evrenselliğini görüyor ve bunu 
da açıkça söylüyor: 

(...) Ayrıca, bütün Osmanlı dönemin-
de pazarlanabilir ürün fazlalarının 
büyük kısmını büyük malikâneler 
değil, küçük işletmeler yaratıyordu. 
Bürokrasinin titiz ve ayrıntılı vergi 
ve nüfus tahrirleri sayesinde göz-
lerimizin önünde, kırsal bölgelerde 
çift-hane birimine dayalı bir Osman-
lı toplumsal formasyonu şekillen-
miştir. Bu temel agro-sosyal sistem 
(İnalcık tarafından) ilk defa bu ciltte 
tam olarak tarif ve tasvir ediliyor. 
Gerçekte bu, A. V. Chayanov’un ba-
ğımsız bir üretim tarzı olarak irdele-
diği ‘aile emeğine dayalı köylü çiftli-
ği’nden başka bir şey değildir. 

Bir kere çift-hane sistemi genelleme-
sine vardığında, İnalcık’ın köylünün 
yükümlülüklerine bakışı da değişi-
yor. Evet, Osmanlı-öncesi düzenler-
den Osmanlı toprak düzenine geçiş-
te, angaryalar miktar olarak azalıyor. 
Bu, ampirik bir gerçek. Ama tarihçi-
nin vurgusu, artık bu azalmanın nitel 
bir fark (bir “feodal / feodal değil” 
karşıtlığı) meydana getirdiğinden, 
nitel bir fark meydana getirmediği-
ne, zira asıl önemli olanın bütün bu 
mükellefiyetlerin Osmanlı’da “sürüp 
gitmeleri” olduğuna kayıyor:
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[Sipahiye ev veya ambar yapmak, 
sipahinin payına düşen öşrü bu am-
bara taşımak, sipahinin samanını 
kesip istif etmek, sipahinin direkt 
kullanımına hasredilmiş bey toprağı 
veya hassa çiftlikte 
çalışmak gibi] Os-
manlı öncesine ait 
feodal uygulama-
lardan devralınan 
bütün bu emek 
hizmetleri, askerî sınıf mensuplarını 
askerî olmayan uğraşılardan kurtar-
mak için zorunlu görülen angaryalar 
olarak Osmanlı rejiminde de sürüp 
gidecektir. 

Balkanlara geçişte kopuşu değil de-
vamlılığı öne çıkaran bu paragrafın 
devamı son derece kritik. Bir, çift-ha-
ne sistemi havuzuna almanın yanısı-
ra, Osmanlı reaya’sının “bağımlı köy-
lü” (dependent peasant) olduğunu 
da kabul ediyor, hattâ “serf sınıfı”na 
dahil etmenin muğlak kıyılarında 
dolaşıyor. Dolayısıyla artık Barkan’ın 
“hür köylü” iddiasından zımnen de 
olsa hayli uzak. İkincisi, timar reji-
mi, diyor, “feodal bir toplumun ana 
çizgilerini taşıyordu.” Dolayısıyla üç, 
feodalizm”den değil “Batı tipi bir fe-
odalizm”den farkından söz ediyor. 
Böylece karşılaştırmanın iki tarafını 
“feodal” ve “feodal olmayan” biçi-
minde değil, “Batı tipi bir feodalizm” 
ve “Batı tipi olmayan bir feodalizm” 
biçiminde kurmuş oluyor:

Bu hizmetlerin hepsine birden kul-
luk denirdi. Bu, ‘serf sınıfı’nın bir 
mensubu olarak kul’un, daha doğ-
rusu, Osmanlılarda reaya köylüsü 
köleleştirilmiş sayılmadığından, bir 
‘bağımlı köylü’ tipi olarak kul’un 
yükümlü olduğu resimler anlamına 
gelir. Bununla birlikte, sipahi’lerin 
köyde oturup toprak tasarrufu ve 
vergi tahsilâtını bilfiil kontrol etti-
ği Osmanlı timar rejimi, feodal bir 
toplumun ana çizgilerini taşıyordu. 
Bu rejimin Batı tipi bir feodalizmden 

başlıca farkı, devletin köylü ile askerî 
sınıfın yerel mensupları arasındaki 
bütün kişisel bağımlılıkları ilga et-
miş olması sonucu...  

Bu cümlelerden 
sonra, Halil İnal-
cık’ın uzun ve ina-
nılmaz derecede ve-
rimli çalışma hayatı 
boyunca görüşlerini 

hiç değiştirmediği, ya da aslında hep 
aynı şeyi savunduğu gibi, nereden 
kaynaklandığını pek bilemediğim 
defansif söylemlerin pek bir geçer-
liliği kalmadığı kanısındayım. Kendi 
payıma, bir kere daha belirteyim, 
değişimi 1-0’dan 0-1’e değil, belki 
70-30’dan 30-70’e bir geçiş olarak 
gördüğümü tekrar tekrar ifade ettim. 
Ayrıca, değişimin ampirik tesbitler-
de değil bu tesbitleri kuşatan ve en-
forme eden teorik düzlemde yaşan-
dığını kaydettim. Nihayet, İnalcık’ın 
özellikle 1994 sentezini “bir makale-
den diğerine” diye tarif edilebilecek 
bir tarzda kaleme almasının, eski ve 
yeni görüşlerini yan yana getirdiğini 
söyledim ve bu içiçeliğin biraz kafa 
karıştırıcı olduğunu kabul ettim. 
Ama bütün bu şerhler düşüldükten 
sonra da, teorik vizyondaki değişik-
liğin daha fazla küçültülemeyecek, 
indirgenemiyecek, minimize edi-
lemeyecek bir çekirdeğinin apaçık 
önümüzde durduğu kanısındayım.

Üstelik,  aynı sıralardan, yani İnal-
cık’ın Chicago döneminin sonların-
dan kaynaklanan başka bir belgenin, 
yukarıdaki değerlendirmeleri bü-
tünüyle ve hattâ daha bile kuvvetli 
terimlerle doğruladığını düşünü-
yorum. En başta da belirttiğim gibi, 
Thomas Naff ’in derlediği Paths to 
the Middle East: Ten Scholars Look 
Back (SUNY Press, 1993) cildi içinde, 
İnalcık’ın da bir makalesi var: “The 
Shaykh’s Story Told by Himself” (ss. 
105-141). Hoca bunu gülümseyerek 
“Şeyhin Kerameti Kendinden Men-
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Balkanlara geçişte kopuşu 
değil devamlılığı öne çıkaran 
bu paragrafın devamı son 
derece kritik.
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kul” diye anar ama çok da önem ve-
rirdi aslında. Haklıydı, çünkü son de-
rece kritik bir otobiyografi deneme-
sinin ötesinde, âdetâ bir entellektüel 
vasiyet hüviyetindedir; yazım tarzı 
açısından 1973 sentezi kadar orga-
nize, son derece derli toplu bir metin 
olduğu gibi, o sırada 75 yaşını geç-
miş bulunan (ve tabii, daha ne kadar 
yaşayacağını bilemeyen) tarihçinin 
neyle, nasıl hatırlanmak istediğini 
yansıtmakta; geri dönüp baktığında 
kendi kariyeri ve bilimsel katkılarını 
nasıl değerlendirdiğini gözler önüne 
sermektedir. 

Kendi çevirilerimle, üç kritik pasaj 
seçeceğim, kanımca biraz ihmal edil-
miş bulunan bu uzun röportaj-maka-
leden. Birincisi, Hıristiyan timarlılar 
üzerinden, kopuş mu devamlılık mı 
sorunsalıyla ilgili. İnalcık 1953-54’e 
dönüyor, düşünüyor ve son tahlilde 
ağırlığını, net bir şekilde devamlılık-
tan yana koyuyor:

Başbakanlık arşivlerinde II. Mehmed 
döneminin tahrir defterleri üzerin-
deki araştırmalarımı sürdürürken, 
Mehmed’in babası II. Murad dönemi-
ne ait son derece ilginç ve değerli bir 
belgeye rastladım. 1954 yılında kitap 
halinde yayınladığım 1432 tarihli bu 
defter, Arvanid, yani Arnavutluk san-
cağının timar defteriydi [Suret-i Def-
ter-i Sancak-ı Arvanid]… Bu Arnavut-
luk timar defterinin içerdiği önemli 
bilgiler, Osmanlı timar rejimine ışık 
tutuyordu. Aynı zamanda, Osmanlı-
ların Arnavutluğa yerleşmesine ve 
Osmanlı timar sistemine dahil edilen 
yerel Hıristiyan ailelerin kimliğine 
ilişkin sorunlara açıklık getiriyordu. 
O sıralarda üzerinde çalışmakta ol-
duğum, II. Mehmed dönemine ilişkin 
diğer defterler de, Balkanların Os-
manlı egemenliğine geçen diğer kö-
şelerinde de Hıristiyan timar sahip-
lerinin varlığını doğrulamaktaydı. 
Bu araştırma bulguları, Osmanlı-ön-
cesi rejimi temsil eden askerî-feodal 

aristokrasinin, konumlarını Osmanlı 
toplumunda timar sahipleri olarak 
sürdürdüğünü, beni yeterince tatmin 
edecek derecede kanıtlıyordu. Bu ke-
şif, Osmanlı fütuhatının Hıristiyan 
toprak sahiplerinin otomatikman 
Müslüman fatihlerce mülksüzleşti-
rilmesiyle sonuçlandığı yolundaki 
yaygın iddiaları tamamen çürütmek-
teydi. Balkan tarihçileri benim araş-
tırma sonuçlarına büyük ilgi göster-
di. (…)  Osmanlı fetihlerinden sonra 
askerî aristokrasinin büyük çoğun-
luğunun yerli yerinde kaldığı ve yer-
lerini Anadolu’dan gelme yeni bir 
toprak sahipleri sınıfına terketme-
diği,  bugün bütün Balkan tarihçileri 
tarafından tarihsel bir gerçek olarak 
genel kabul görmüş bulunuyor.    

İkinci olarak bu devamlılık vurgusu, 
hâkim sınıflar içinde bir devamlılıkla 
sınırlı kalmayıp, asıl önemlisi, köylü-
yü de (1994 sentezinde dahi bu ka-
dar sert ifade edilmeyen vurgularla) 
kapsamına alıyor. Dikkat edilirse, 
İnalcık’ın aşağıdaki mantığı, temel 
üretim ve yeniden-üretim birimi ola-
rak çift-hane’den (yani evrenselden) 
başlayıp, tahrir ve timar sisteminin 
bütün diğer unsurlarına (yani yerel 
ve tikel esvaba) uzanıyor:

İşte bu sistem, yani Osmanlı çift-ha-
ne sistemidir ki, tahrir sistemi de 
dahil olmak üzere, Osmanlıların di-
ğer temel idarî yöntem ve biçimle-
rini belirliyor; aynı zamanda toprak 
ve şahıs vergilerinin karakteri ve 
miktarının tâyin edilmesinin teme-
lini oluşturuyordu. Daha sonraki 
araştırmalarımda, tarımsal üretimin 
kuru tarım karakterini taşıdığı böl-
gelerde, toprağın ve köylü emeğinin 
Osmanlılardan önce de benzer usul-
lerle düzenlendiğini farkettim. Roma 
İmparatorluğu’nun geç dönemle-
rinden başlayarak bütün Akdeniz 
diyarlarının hükümdarları, birincil 
gelir kaynaklarını, yani toprağı ve 
köylüyü denetimaltında tutabilmek 
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için bu tür sistemlere başvurmuştu. 
Kendi paylarına pek az değişiklik 
getiren Osmanlılar, mevcut norm ve 
uygulamaları sürdürmekle yetindi-
ler. Onların birincil meselesi, fethet-
tikleri diyarlardaki köylü toprak-aile 
birimlerinin üretken vergi-ödeyici 
birimler olarak varlığını sürdürme-
sini sağlamaktı. Osmanlıların köylü 
toplumuna radikal değişimler getir-
mek diye bir derdi veya dürtüsü yok-
tu. Osmanlılar fethettikleri 

kırsal alanlara ister dinî, ister top-
lumsal hiçbir devrim götürmediler. 
Bu söylendiği anda, Barkan’ın (ve 
daha yumuşak ifadelerle de olsa, 
İnalcık’ın ilk döneminin) “anti-feo-
dal devrim” paradigmasından artık 
eser kalmamış olsa gerektir. Hattâ 
öyle ki İnalcık, Osmanlı öncesinin, 
Osmanlı arşivlerinden hareketle ve 
Osmanlı’dan geriye gitmek suretiyle 
kurgulanabileceğini savunuyor (bu 
da “Şeyhin Kerameti”nden üçüncü 
alıntım): Osmanlı belgeleri sayesin-
de ve Osmanlı rejiminin sosyal ve 
kurumsal muhafazakârlığına ilişkin 
bilgilerimiz temelinde, Osmanlı ön-
cesindeki Selçuklu, Bizans ve hattâ 
Roma emperyal rejimlerinde Bal-
kanlar ve Anadolu’daki tarımsal ko-
şulların ve köylü yaşantısının nasıl 
olmuş olabileceği konusunda olduk-
ça berrak bir tablo çizme olanağına 
sahibiz. 

Son olarak, buradaki “sosyal ve ku-
rumsal muhafazakârlık” vurgusuna 
dikkat çekmek istiyorum. Aynı vur-
gu, Naff cildinden bir yıl sonra ya-
yınlanacak olan İnalcık ve Quataert 
cildindeki 1994 sentezinde de kuv-
vetle mevcuttur. Kaç kişi farkında, 
bilmiyorum ama, 80’lerine dayandı-
ğında İnalcık, bir yönüyle Osmanlı’ya 
ilişkin haksız yargılarla mücadelesi-
ni sürdürmektedir tabii, ama impa-
ratorluğunun geleceği hakkında kö-
tümserdir aslında; hattâ neredeyse 
Oryantalizan denebilecek kadar kö-

tümserdir: Osmanlıların başarısızlı-
ğı, geleneksel bir Asya kültürünün, 
Batı’dan ödünç aldığı onca savaş 
teknolojisine karşın, çağdaş Avru-
pa’nın yükselişi karşısında yenilgiye 
mahkûm olduğu anlamına geliyordu. 

Sözlerimi bu düşündürücü sapta-
mayla noktalıyorum.
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1 The Ottoman Empire: the Classical Age 
1300-1600 (Weidenfeld and Nicholson, 1973), 
s. 108: “The sipahi was a typical medieval 
cavalryman, using conventional weapons...”

2 İnalcık (1973), 107:  “But the typical Ottoman 
province was one where the timar system was 
in force. The need to support a great imperial 
army on the foundations of a medieval economy 
gave rise to this system... Shortage of coin 
was a fundamental problem of near-eastern 
empires... and faced with a scarcity of these 
metals the state had difficulty in... maintaining 
a large standing army. It was impossible, under 
these conditions, for the peasant to pay his 
principal tax, the tithe, in cash, and so he paid 
in kind. But the medieval state had practically 
no means of collecting, and converting into 
cash, taxes paid in kind... It therefore became 
the established practice to assign state 
agricultural revenues to the troops, who 
collected them directly, in place of salary. This 
system... was an old-established practice in 
near-eastern Islamic empires. Similar military 
fiefs in the Byzantine Empire were known as 
pronoia, whose Persian equivalent is timar.”

3 Kohachiro Takahashi, “The Transition from 
Feudalism to Capitalism: A Contribution to the 
Sweezy-Dobb Controversy”; Japonca orijinali 
için bkz Keizai kenkyu [Economic Review], 
Tokyo, Nisan 1951, cilt II, sayı 2, 128-146; İng. 
çev. Henry F. Mins, Science and Society, New 
York, Güz 1952, 313-345. 

4 Takahashi (1952), s. 318: “What categories 
will occupy the first place in the analysis 
of feudal land property? Tentatively the 
elementary unit should be set as the Hufe 
(virgate, manse); then the Gemeinde ([village] 
community, communauté rurale) should 
be taken as the intermediate step; and we 
should end by developing in orderly fashion 
the highest category of feudal land property 
(Grundherrschaft, manor, seigneurie).” Bu 
argüman sonraki sayfalarda da devam ediyor.

5 Takahashi (1952), özellikle s. 332: “Feudal or 
seigneurial land property, on our premises, 
is a form of domination forming the basis 
for the lord’s possession (forcible grasp); 
the lord’s property was Obereigentum, 
propriété eminente, and the peasants were 
Untereigentümer or holders (Besitzer) of their 
lands; the peasants’ possession

6 İnalcık (1973), 110: “The timar system was 
one of fragmented possession where the state, 
the sipahi and the peasant had simultaneous 
rights over the land.”

7 İnalcık (1973), 109: “The peasant who worked 
it [agricultural land belonging to the state] 
had the status of an hereditary tenant, and in 
return for his labour he enjoyed a usufructuary 
right. The peasant’s rights on the land passed 
from father to son...”cavalryman, using 
conventional weapons...”

8 İnalcık (1973), 112: “Most of the reaya in the 
Ottoman Empire were farmers tied to timar 
and has lands but there were social differences 
within the class. Ottoman, like Byzantine, law 
divided the peasantry according to whether 
they held one çift or half a çift, classifying the 
landless according to their marital status and 
imposing the reaya taxes accordingly.”

9 İnalcık’ın Bizans için sözünü ettiği ayırımlar, 
teknik terimleriyle zeugarios - boidatos - 
aktemon’dur.

10 İnalcık’ın Osmanlı ve Bizans için sözünü ettiği 
ayırımların Batı Ortaçağında, meselâ (çift’e 
virgate denen) İngiltere’deki karşılığı virgater - 
half-virgater - cottar, bordar kategorileridir.

11 İnalcık (1973), 108: “In the Byzantine 
Empire and its successor states, the peasant 
was required to give the fief-holder annually a 
waggon-load each of wood and fodder and half a 
waggon-load of hay. He owed, in addition, labor 
on the fief-holder’s land and services with his 
cart. This was the system which the Ottomans 
found when they conquered the Balkans, and to 
convert the pronoias into timars was a simple 
matter.”

12 İnalcık (1973), 111-2: “To enable the sipahi 
to live in the village, the Ottoman kânûnnâmes 
imposed on the peasantry certain small labour 
services. They had to build a barn, but not a 
house, for the sipahi; they had to carry the 
sipahi’s tithes to the barn or to the market, 
except where the market was more than a day’s 
journey away. They had to help reap the sipahi’s 
meadow but not to carry the hay to his barn. 
If the sipahi came to the village, the villager 
had to provide hospitality for three days, 
supporting both the sipahi and his horse. The 
law also endorsed the custom of the peasants’ 
giving the sipahi gifts on festivals. In some 
districts the custom remained of the peasants’ 
working one to three days on the sipahi’s farm.”

13 İnalcık (1973)’ten dokuz yıl önceki, 
tereddütsüzlüğü içinde hayli tipik bir örnek için, 
bkz Halil İnalcık, “The Nature of Traditional 
Society: Turkey”; der. Robert E. Ward ve 
Dankwart A. Rustow, Political Modernization 
in Japan and Turkey (Princeton University 
Press, 1964) içinde, ss 42-63.

14 İnalcık (1973), 109: absolute state control of 
the land.

15 İnalcık (1973), 109: unimpeded by any private 
property rights.

16 İnalcık (1973), 114: all timars granted only on 
the sultan’s authority.

17 İnalcık (1973), 114: “This strong centralized 
control distinguishes the Ottoman timar 
system from European feudalism; furthermore, 
there was no hierarchy or bond of vassalage on 
the European pattern.”
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18 İnalcık (1973), 110-111: the various rights 
and powers of the sipahi.

19 İnalcık (1973), 110-111: but also the 
limitations on these rights and powers.

20 İnalcık (1973), 110-111: and yet, the constant 
possibility of abuse.

21 İnalcık (1973), 112: sipahi-reaya relations 
well-regulated.

22 İnalcık (1973), 112: everything listed in the 
kânûnnâmes.

23 İnalcık (1973), 112: no room for arbitrariness 
or abuse.

24 İnalcık (1973), 112: the sipahi could lose his 
timar.

25 İnalcık (1973), 112: nevertheless, constant 
abuse.

26 İnalcık (1973), 109: “Superficially, the 
timar system resembles medieval European 
feudalism, but there are fundamental 
differences between the two.”

27 İnalcık (1973), 112: “Thus the reaya were 
undoubtedly in a happier position than the 
serfs of medieval Europe, the main difference 
lying in the fact that the Ottoman peasant lived 
under the protection of a centralized state and 
its independent legal system.” 

28 Bkz Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak 
Meselesi – Toplu Eserler 1 (Gözlem Yayınları, 
1980) içinde: (a)  “Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Kuruluş Devrinin Toprak Meseleleri” (1937; 
ss. 281-290); (b) “Osmanlı İmparatorluğu’nda 
Çiftçi Sınıfların Hukuki Statüsü” (1937-1938; 
ss. 725-788); (c) “XV ve XVI’ncı Asırlarda 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Toprak İşçiliğinin 
Organizasyonu Şekilleri” (1939-1940; ss. 
575-716); (d) “Türkiye’de ‘Servaj’ Var mıydı” 
(1956; ss. 717-724); (e) “‘Feodal’ Düzen ve 
Osmanlı Timarı” (1973; ss. 873-895); (f) İslâm 
Ansiklopedisi’nin aslında çok daha önce, belki 
1940’larda yazılmış olması gereken, ama sonar 
çok uzun süre yayınlanmayı bekleyen “Timar” 
maddesi (1974; ss. 805-872).

29 Daha önce de belirtildiği gibi, İnalcık ve 
Quataert (der), An Economic and Social History 
of the Ottoman Empire, 1300-1914 (Cambridge 
University Press, 1994) içinde, ss. 9-409: Halil 
İnalcık, The Ottoman State: Economy and 
Society, 1300-1600. Benim yaptığım Türkçe 
çevirisinin olması gereken başlığı Osmanlı 
Devleti: Ekonomi ve Toplum, 1300-1600 idi; 
herhalde sehven Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt I, 1300-
1600 şeklinde (yani derlemenin bütününün 
başlığıyla) çıktı.

30 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 50-51. 
İngilizce orijinali  için bkz İnalcık (1994), 15: 

“The conquest was facilitated by a number 
of factors. The Balkan peninsula at this time 
comprised a patchwork of small states divided 
among feudal lords or dynasts. (...) In each 
Balkan state, the local aristocracy and palace 
generally followed a pro-Western policy. In 
return for military aid from the West, these 
privileged elements promised to recognize the 
supremacy of the Roman Catholic rite. This 
policy greatly alienated the populace from 
their feudal lords, and there was always a pro-
Ottoman faction among the elite.”

31 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 50-51. 
İngilizce orijinali  için bkz İnalcık (1994), 
15: “It was, however, the social conditions 
prevailing in the Balkans in the fourteenth 
century which made the Ottoman expansion 
possible. With the decline of central Byzantine 
authority, according to recent scholarship, the 
holders of large military and monastic estates 
in the provinces, who had increased their 
privileges and tax exemptions at the expense 
of Constantinople or various local regimes, 
became autonomous in their own regions. To 
support their tiny feudal states, they tightened 
their control over the land and peasantry and 
imposed heavy taxes and labor burdens upon 
them.” 

32 İnalcık (1994), 15: “By reversing this tendency 
toward the feudalization of the Balkans, the 
Ottomans established a strong centralized 
regime, similar to certain states of Western 
Europe in the fifteenth century. During this 
centralization process, the Ottomans restored 
to state proprietorship, or control, the bulk of 
the lands found in the hands of the local lords 
or families and monasteries. In many cases, it 
is true, they reassigned part of these lands to 
their previous owners, but these local lords 
were now made Ottoman timar-holders under 
strict state control.”

33 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 51. İngilizce 
orijinali için bkz İnalcık (1994), 16: “The 
assertion of state control over agricultural 
lands brought with it substantial changes in 
the circumstances of the Balkan peasantry. 
Under the new regime, many corvées and other 
feudal obligations were simply abolished.” 

34 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 110. 
İngilizce orijinali için bkz İnalcık (1994), 70-
71: “Originally, customary-state taxes were 
those taxes which the conquered people used 
to pay under the pre-Ottoman regimes. By 
making inquiries and using pre-Ottoman laws 
and registers the Ottomans were particularly 
concerned about maintaining all such taxes 
except for those which were openly contrary 
to the Ottoman regime. As was the case in the 
çift-resmi system, many of these taxes were 
cash equivalents for feudal labor services owed 
to the local lord. Thus, many pre-Ottoman, 
Byzantine or Balkan taxes, labor services or 
customary dues were incorporated into the 
Ottoman tax system as customary-state dues 
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under the name of rüsum-i urfiyye or tekalif-i 
urfiyye. As far as such taxes were concerned, 
the general Ottoman policy was to convert 
labor services or customary fees due to local 
lords or officials into state taxes in cash -- a 
necessary policy for a centralized empire 
replacing feudal local lords in the Balkans.”

35 Bu cümleler Halil İnalcık ile Donald Quataert’in 
1994 cildi için birlikte kaleme aldıkları “Genel 
Giriş”tendir. Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 
43. İngilizce orijinali için bkz İnalcık (1994), 
5: “(...) Further, small holdings -- not large 
estates -- generated most of the marketed 
surplus throughout the Ottoman era. Thanks 
to the meticulously detailed tax and population 
surveys of the bureaucracy, we now see an 
Ottoman social formation based on the çift-
hane in rural areas, a social system that is 
fully described for the first time (by İnalcık) in 
this volume. Indeed, this is the ‘peasant family 
labor farm’ discussed by A. V. Chayanov as an 
independent mode of production.”

36 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 110. İngilizce 
orijinali için bkz İnalcık (1994), 71: “All such 
services [building a house or barn for the sipahi, 
carrying the sipahi’s tithes to his barn, mowing 
and storing the sipahi’s hay, working on the land 
assigned to the direct use of the sipahi] actually 
inherited from the pre-Ottoman feudal practices 
were to continue under the Ottoman regime as 
necessary corvées to relieve the military from non-
military occupations.” 

37 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 110. İngilizce 
orijinali için bkz İnalcık (1994), 71: “These 
services altogether were called kulluk, that is dues 
owed by the kul, ‘servile class,’ or more exactly a 
‘dependent peasant,’ since the Ottoman peasant 
reaya were not considered enslaved. Nevertheless, 
the fact remains that under the Ottoman timar 
regime, in which sipahis lived in the village and 
actually controlled the land and taxation, the 
basic characteristics of a feudal society persisted. 
The important difference from a Western type of 
feudalism was that the state abolished all personal 
dependencies between the peasant and the local 
military...”

38 İnalcık (1993), 123-4: “While I was conducting 
my research in the Başbakanlık archives on the 
tahrir registers of Mehmed II’s era I came across 
an extremely interesting and valuable document 
belonging to the period of Mehmed’s father, 
Murad II. This register, dating from 1432, was 
the timar register for the sancak of Arvanid, or 
Albania, which I published in book form in the 
year 1954 [Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid]... The 
timar register of Albania (...) provided important 
information shedding light on the Ottoman timar 
regime. It also provided insight into problems 
connected with Ottoman settlement in Albania and 
the identity of local Christian families that were 
incorporated into the Ottoman timar system. The 
other registers relating to the period of Mehmed 
II which I was studying at the same time revealed 
the existence of Christian timariots in other parts 

of the Balkans controlled by the Ottomans. These 
research findings demonstrated to my satisfaction 
that the feudal-military aristocracy representing 
the pre-Ottoman regime preserved their status 
in Ottoman society as timariots. This discovery 
completely invalidated the widespread claims that 
the Ottoman conquest had led automatically to 
the expropriation of Christian landowners by the 
Muslim conquerors. The Balkan historians took 
a keen interest in my research findings. (...) Today 
it has become generally accepted by all Balkan 
historians as a fact of history that most of the 
military aristocracy remained in place after the 
Ottoman conquests and did not yield its place to a 
new landholding class from Anatolia.”

39 İnalcık (1993), 126-7: “It was this system, the 
Ottoman chift hane system, that determined the 
other basic Ottoman administrative practices 
and forms such as the tahrir sytem itself, and 
it was also the means by which the amount 
and character of land and personal taxes were 
determined. In my later research I discovered 
that prior to the Ottomans in regions where the 
agricultural production was characterized by 
dry farming, similar systems for regulating the 
peasant labor and land had existed. From the 
time of the late Roman empire onwards imperial 
rulers throughout the Mediterranean lands had 
developed such systems for maintaining control 
over their primary source of revenue, i.e. the land 
and peasant. The Ottomans, introducing very few 
changes of their own, merely perpetuated existing 
norms and practices. For their part they had as 
their principal concern preserving the peasant 
land-family units in the conquered territories as 
productive tax-yielding entities.  The Ottomans 
had little interest in or incentive to carry out 
radical changes affecting peasant society. The 
Ottomans carried neither social nor religious 
revolution to the rural society they conquered.” 

40 İnalcık (1993), 127: “Through the Ottoman 
records and knowledge of the social and 
institutional conservatism of the Ottoman 
regime we are also able to reconstruct a fairly 
clear picture of what peasant life and agrarian 
conditions must have been like in the Balkans 
and Anatolia under the pre-Ottoman Seljukid, 
Byzantine, and even Roman imperial regimes.”

41 Türkçesi için bkz İnalcık (2000), 57. İngilizce 
orijinali için bkz İnalcık (1994), 22: “The Ottoman 
failure meant that a traditional Asiatic culture, 
even when it had borrowed war technology from 
the West, was doomed before the rise of modern 
Europe.”
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Siyasal tarihin sonsuz çeşitliliği ile 
sosyo-ekonomik tarihin (hattâ ta-
rihsel sosyolojinin) görece büyük 
genellemeleri ve kavramlaştırdığı 
kategorilerin genişliği, belirli bir te-
zat teşkil eder. Bunlar mutlak zıtlık-
lar değil, geçişimli uçlardır aslında. 
Tarihe ilk daldığımızda, devletlerin, 
imparatorlukların, medeniyetlerin 
somut çehresiyle karşılaşırız. Dille-
riyle, dinleriyle, hukuklarıyla, örf ve 
âdetleriyle, edebiyatlarıyla, şiir ve 
müzikleriyle o çehreler bize, başka-
larına benzemezliklerini, nevi şah-
sına münhasırlıklarını telkin eder. 
İnsanlarının günlük hayatta giydiği 
kıyafetlerin ötesinde, böyle her ünite 
bir de kendi rengârenk makro-kıya-
fetine bürünmüştür sanki. Araştırma 
adına geçmişe yaptığımız yolculuk-
larda, önümüze bu kıyafetle çıkar; 
onunla salınır ve onunla ayırdedilir. 
Zamanla, hepimizin değil ama belki 
bazılarımızın, bizi ilk büyüleyen o 
renk, ses ve koku cümbüşünün ardı-
na geçmeye çalıştığımız da olur. Sa-
raydan, sarayın altındaki sarnıçlara 
ve tahıl ambarlarına inmek gibi bir 
serüvendir bu. Her ba-
samakta o renkler biraz 
daha solar ve sadeleşir; 
ister reel (fiziksel) ister 
soyut ve teorik “yapı”-
lar giderek yeknesakla-
şır, birbirini andırmaya başlar. Siyasî 
tarih sahnesinde sergilenen drama-
tik tikellikler, yerini sosyo-ekonomik 
bodrumun temel mekaniğine bırakır.     

Dolayısıyla tarihçinin perspektifi 
de, vardığı hükümler de değişebilir 
zaman zaman. Siyasî tarihten sos-
yo-ekonomik tarihe kaymak, daha 
önce benzemezlik gördüğünüz yerde 
şimdi benzerlik görmenize; farkları 

değil ortak yanları öne çıkarmanıza 
yol açabilir. Halil İnalcık’ın ilk (Tür-
kiye) döneminden ikinci (Chicago) 
dönemine giderken yaşadığı deği-
şim, bu açıdan hayli çarpıcıdır. Türk 
tarihçilik geleneği açısından önemli 
bazı konulardaki kanaatleri değiş-
miştir denebilir. Her iki dönemin 
sonunda, 1973’te ve 1994’te verdiği 
büyük, sentetik eserlerin (birkaç kri-
tik makalesiyle de takviye edilerek) 
dikkatle ve karşılaştırmalı biçimde 
okunması, bu historiyografik dönü-
şüm hipotezini doğruluyor. 

Halil İnalcık, Kemalist “Kültür Dev-
rimi” denemesinin bir parçası ola-
rak daha yeni kurulmuş bulunan 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 
1936’daki ilk lisans mezunları ara-
sında yer aldı. Doktora tezini 1942’de 
bitirip sundu; aynı yıl doktor asistan, 
1943’te doçent, 1952’de profesör 
oldu -- ve 1972’ye kadar hep DT-
CF’de kaldı. Az değil; otuz yıllık bir 
zaman dilimi söz konusu. Pek çok 
akademik için bu, bütün bir kariyer, 
ya da bir kariyerin ana gövdesi anla-

mına gelir. İnalcık 
içinse, inanması zor 
ama, meslek hayatı-
nın sadece ilk üçte 
birini oluşturdu. 

Esas itibariyle yurt içinde, yerli bir 
ortamda geçen bir otuz yıl… Bütü-
nüyle dünyadan izole edilmiş değil-
di gerçi, bu dönemde bile. Şanslıy-
dı: Türkiye’nin Tek Parti ve Millî Şef 
dönemlerinin kavruk devletçi otar-
şizminden çıkıp İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Batı’ya açılması, meselâ 
Ömer Lütfi Barkan’ı ancak 50’li yaş-
larında ve toprak meselesine ilişkin 
temel kanaatlerini değiştirmek için 

HALİL İNALCIK’TA, SİYASÎ TARİHTEN SOSYO-EKONOMİK TARİHE 

KAYIŞIN EVRENSELCİ SONUÇLARI
Halil Berktay (*)

Tarihe ilk daldığımızda, 
devletlerin, imparatorluk-
ların, medeniyetlerin somut 
çehresiyle karşılaşırız.

?
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belki fazla geç bir aşamada yakala-
mışken, Halil İnalcık görece çok daha 
erken bir noktada aynı apertura’dan 

yararlanmak fırsatını bulmuştu. Bu 
bağlamdadır ki, sırf iç pazar için de-
ğil asıl dünya pazarı için (ve o reka-
bet kurallarına tâbi olarak) üretme-
nin önemini henüz 30’larındayken 
kavradı (1954’te Studia Islamica’da 
yayınlanan “Ottoman Methods of 
Conquest” makalesi bu bakımdan bir 
nirengi noktası sayılabilir). Gene bu 
bağlamdadır ki, 1949’da Londra’ya 
gidip bir yıl süreyle Paul Wittek’in 
seminerlerine katıldı; 1953-54 
ABD’de, Columbia’da bir yıl, sonra 
1956’da (bir Rockefeller Fellowship 
ile) Harvard’da bir yıl, nihayet 1967 
Princeton’da bir sömestir kaldı. Yani 
daha bu dönemde bile belirli huruç 
kanalları buldu; hem kendi bilimini 
dünyaya, hem dünya bilimini ülkesi-
ne taşımaya başladı.

Bu cümleyi yazdığımda hemen ekle-
mek ihtiyacını duyuyorum ki, henüz 
(dünya bilimini içeriye değil) kendi 
bilimini ve kendi imparatorluğunu 
dünyaya aktarıp tanıtması esastı. 
Halil İnalcık’ın Türkiye sınırların-
dan dışarı taşıdığı, Osmanlı İmpara-
torluğu’ydu; daha doğrusu, Köprülü 
ve Barkan’dan bu yana yetişen Türk 
tarihçilerinin (kendisi dahil) gözüyle 
Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Bu çer-
çevede dünya tarihçiliğiyle etkileşi-
mi ise, daha çok “onların” Türklere 
ve Osmanlılara nasıl baktığı üzerin-
de yoğunlaşmaktaydı. Biraz basit-
leştirirsek, dünya tarihçiliğinin ana 
mecrası ve doğrudan Osmanlıyla ilgi-
li olmayan, ama daha komparatif ve 
sosyolojik alt-alanları, İnalcık’ın ken-
di tarihçiliğini çok kuvvetle enforme 
etmeye daha başlamamıştı. Gerçi bu 

kadarı da Batı dünyasında yeni bir 
yıldız gibi parlaması demekti. ABD 
üniversitelerinden teklif yağmakta 

gecikmedi. 1971’de 
Harvard’ın dâvetiyle 
verdiği iki konferans, 
bir zemin yoklama-
sıydı aslında. Aynı 
sıralarda Pennsylva-

nia, beş yıllık bir sözleşme önerdi. 
Ama 1972’de Chicago’nun sunduğu, 
en seçkin Amerikan üniversitele-
rinde olabilecek en yüksek merte-
beyi simgeleyen (ve herhangi biz 
zaman sınırlamasına tâbi olmayan) 
University Professor’lık pozisyonu, 
bunların hepsini bastırdı. İnalcık ka-
bul etti; biraz da (benim, kendisiyle 
sohbetlerimize de dayanan, kendi 
yorumuma göre), Türkiye’nin aşırı 
politizasyonun gerilim ve gaileleriyle 
dolu 12 Mart ve sonrası ortamından 
kaçarcasına gitti ve (resmen emeri-
tus olduğu 1986’dan biraz sonrası da 
dahil) 1972-1993 arasını Chicago’da 
geçirdi. Bu yirmi küsur yıllık dönem 
de meslek hayatının ikinci üçte birini 
meydana getirdi.

Sonra 1993’te Türkiye’ye, Bilkent’e 
döndü ve 2016’da hayata veda et-
mesine kadarki son yirmi üç yılını 
bu üniversitede geçirdi; bu da ka-
riyerinin son üçte birini simgeledi. 
Bununla birlikte, kendi payıma his-
toriyografik açıdan asıl ilk iki döne-
mi, yani DTCF ve Chicago dönemle-
rini çok önemli buluyorum. Bilkent 
aşamasında da olağanüstü üretken 
oldu gerçi. Bununla beraber, yayın-
ladıkları daha çok bütün bilim haya-
tının süzülmüş terkip ve tekrarları 
niteliğindeydi. Burada yeni ve özgün, 
deyim yerindeyse çıkıntı yapan bir 
paradigma göremiyorum doğrusu. 
Buna karşılık DTCF dönemi için de, 
Chicago dönemi için de, tamamen 
değişik birer paradigma değilse bile, 
en azından biraz farklı birer “nazar” 
(gaze) ve yaklaşımdan söz edilebile-
ceği kanısındayım. 

Siyasî tarihten sosyo-ekonomik tarihe kaymak, 
daha önce benzemezlik gördüğünüz yerde 
şimdi benzerlik görmenize; farkları değil ortak 
yanları öne çıkarmanıza yol açabilir. 

?
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1980’lerde ve sonrasında Haliç kıyı-
larına yönelik kentsel müdahalelerin 
sadece bu bölgeyi değil kentin farklı 
alanlarını da etkilediği görülmekte-
dir. İstanbul’un bütününde önemli 
değişimlerin yaşanmasına neden 
olan bu kentsel müdahalelerin farklı 
amaçları ve değişik boyutları bulun-
maktadır. Bu çalışmanın amacı, söz 
konusu kentsel müdahalelerin izini 
sürerek bugün Haliç kıyılarında ve 
Eyüp ilçesinde yaşanan ve gelecekte 
yaşanması muhtemel olan mekânsal 
ve sosyal değişimleri ele almaktır. 
1980’den günümüze dek gerçekleş-
tirilen kentsel müdahalelerin niteli-
ği ve amaçları analiz edilecek ve bu 
müdahalelerden sonra yeni işlevler 
üstlenen mekânların değerlendiril-
mesi yapılmaktadır. Bu bağlamda 
2000’lere kadar olan kentsel müda-
haleler ile sonrasındakiler karşılaş-
tırmalı bir yöntemle değerlendiril-
mektedir.

Kentsel müdahale kavramı merkezi 
ve yerel iktidarın kente ilişkin ka-
rarlarını ve uygulamalarını içermek-
tedir. Günümüzde kentsel dönüşüm 
ve/veya yenileme kavramları ile 
mekânsal dönüşümler anlatılmak 
istenmektedir. Ancak kentsel dönü-
şüm, kente yönelik müdahale türle-
rinden sadece biridir. Kentsel müda-
hale kavramıyla kente ilişkin tüm ka-
rarlar ve uygulamalar kapsama alı-
nabilmektedir. İktidarların kararları 
ve uygulamaları ışığında kente iliş-
kin yaklaşımları ve gelecek tasarım-
ları analiz edilebilmektedir. Burada 
sadece uygulamaların değil, alınan 
kararların ve yapılan planların da 
değerlendirilmesi gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Böylelikle söz konusu 
iktidarların şehre dair tasavvurları 

ve gelecek planları üzerinden bir de-
ğerlendirmek yapılabilmektedir.

Haliç’e yönelik kentsel müdahalele-
rin oluşturduğu mekânsal ve sosyal 
değişimlere odaklanan bu çalışmada 
nitel araştırma yöntemi kullanılmış-
tır. Bu çerçevede doküman inceleme 
tekniği kullanılarak 1980-2010 ara-
sında yapılan müdahaleler belediye 
raporları, faaliyet planları, gazeteler, 
şehir planları vb. dokümanlar üze-
rinden incelenmiştir. Ayrıca döne-
min siyasi ve bürokratik aktörleri ile 
derinlemesine mülakatlar yapılmış-
tır. Bu mülakatlarda, müdahalelerin 
planlanma süreçleri, karar alma bi-
çimleri, hedeflenen uygulamalar, ak-
törlerin konumu vb. temalar ele alın-
mıştır. Doküman inceleme ve müla-
kat tekniği kullanılarak elde edilen 
veriler karşılaştırmalı bir biçimde 
analiz edilmiştir.

Arka Plan: Haliç’in Sanayi Bölgesi 
Olması
Bu çalışmanın doğrudan konusu 
olmamakla birlikte Haliç’in sanayi 
bölgesi olarak gelişiminden özetle 
bahsetmek gerekmektedir. Haliç’in 
sanayi bölgesi olarak gelişmesinin 
kökenleri 19. yüzyıla kadar götürü-
lebilir. Tersanenin bu alanda bulun-
ması, demiryolunun Tarihi Yarıma-
da’ya kadar getirilmesi ve Osmanlı 
Devleti’nin bazı sanayi alanlarını bu 
bölgeye kurması Haliç’in sanayi geç-
mişi için önemlidir. Ancak asıl büyük 
değişimin 20. yüzyılın ortalarında 
yaşandığı söylenebilir. Prost planının 
en önemli kararlarından biri Haliç’in 
sanayi alanı olarak belirlenmesidir. 
Prost (1997, s. 252) Haliç kıyılarını 
ticaret ve büyük sanayi tesisleri için 
ayırmış ve bu nedenle bu bölgelere 
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ulaşımı sağlayacak ve ağır kamyon-
lara uygun yeni yollar yapılması ve 
liman kurulmasını öngörmüştür. 
Belediye İmar Müdürlüğü tarafın-
dan 1947 yılında İstanbul Sanayi 
Bölgelerine Ait Talimatnamenin ve 
1949 yılında ilgili komisyon raporu-
nun yayınlanmasıyla Haliç’in sanayi 
bölgesi haline gelmesi sağlanmıştır 
(Durhan, 2009, s. 148). Ulaşım aksla-
rının oluşturulmasında liman ve sa-
nayi alanlarının belirlenmesi önemli 
bir rol oynamıştır. 

Bu kararın Haliç’in kıyılarının değişi-
minde etkili olduğu söylenebilir. Ha-
liç’in güney sahilindeki konut doku-
sunun kademeli olarak kaldırılması 
planlanmıştır (Tapan, 1998, s. 79). 
Bütünüyle bir sanayi bölgesi haline 
gelmeden kirlenen ve dolan Haliç 
kıyılarının, planlı bir şekilde sanayi 
aksına dönüştürülmesi, Haliç’in bir 
şekilde kirlili-
ğe terk edildi-
ği izlenimini 
vermektedir. 
Haliç’in sa-
nayi aksına 
çevrilmesi ve planda tek merkezli 
bir büyüme modelinin belirlenmesi, 
tarihi kent merkezindeki şehir doku-
sunun yıkılıp yeniden inşa edilme-
sine yol açmıştır (Gökçen ve Sümer, 
2010, s. 502–3). Bu müdahale, 20. 
yüzyılın ikinci yarısında, özellik-
le 1980 sonrasında kente yapılan 
müdahalelerin önemli bir kısmının 
Haliç ve Tarihi kent merkezi çevre-
sinde yapılmasına neden olmuştur. 
Haliç’in sanayi bölgesi hâline gelme-
si, Haliç’e ve İstanbul’a sonraki yıl-
larda yapılacak bir dizi müdahalenin 
önünü açmıştır. Prost’un Haliç’i bir 
sanayi bölgesi haline getirilmesine 
yönelik bu adımı geçmişte ve kısmen 
günümüzde imalat sektörünün Ta-
rihi Yarımada’daki konumunu orta-
ya çıkardığı söylenebilir. Daha önce 
“insan-doğa-yapı” ilişkisini dengede 
tutan Haliç bölgesi, sanayi ile birlikte 

“çevre kirliliği, yapısal yozlaşma, ge-
cekondu” problemlerle karşı karşıya 
kalmıştır (Ahunbay, 1984, s. 90).

Kentsel Müdahaleler ve Haliç’te Üç 
Dönem
1970’li yılların ikinci yarısında ha-
zırlanan İstanbul Nazım Planında 
“İstanbul’da bulunması zaruri ol-
mayan sanayinin” (deri sanayii) ve 
Haliç’teki sanayi ve depolamanın 
(Cansever, 1977, s. 445) müsait alt 
yapıların olduğu alanlara taşınması 
ve Orta ve Doğu Anadolu’daki ille-
re nakledilmesiyle İstanbul’a yöne-
lik nüfus hareketlerinin önlenmesi 
planlanmıştır. Cansever projenin 
gerektirdiği alt yapı yatırımları için 
Dünya Bankası’ndan fon kullanı-
labileceğini belirtmiştir (1977, s. 
445). 1980’li yıllardaki uygulamada 
Haliç’in temizlenmesine yönelik alt 
yapı yatırımları Dünya Bankası’n-

ca finanse edilmiştir. 1980 
sonrası Haliç’te yaşanan-
ların ilk adımları 1970’li 
yılların sonlarında yapılan 
planlarla ilgilidir. Ancak 
1980 Askerî Darbesi hem 

yapılan planların onaylanmasına 
hem de hızlıca uygulanmasına ola-
nak tanımıştır. 

1980 sonrası Haliç’te kentsel müda-
halelere bakıldığında üç ana döne-
min yaşandığı söylenebilir. Bu dö-
nemler kendi içinde bir süreklilik arz 
etse de iktidarların değişimi ve ülke-
nin içinde bulunduğu siyasi ve eko-
nomik koşullar müdahalelerin farklı 
bir seyir izlemesine neden olmuştur. 

1980’lerde Haliç: “Temizlik” ve  
“Yıkım” 
Bu döneme damgasını vuran iki te-
mel kavram vardır: Temizlik ve yı-
kım. 19. yüzyılın ortalarından itiba-
ren bir sanayi alanı olarak gelişen, 
Prost planıyla sanayinin yoğunlaştığı 
Haliç kıyılarındaki sanayi tesisleri 
ve küçük imalat atölyeleri desantra-

Kentsel müdahale kavramı 
merkezi ve yerel iktidarın 
kente ilişkin kararlarını ve 
uygulamalarını içermektedir.
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lizasyon müdahalesiyle karşı karşı-
yadır. Sanayi tesislerinin önemli bir 
kısmının yer aldığı Haliç’in temizlen-
mesi, 1980’li yılların 
en önemli kentsel mü-
dahalelerinden biri ol-
muştur. Bu çerçevede 
boşaltılan sanayi te-
sisleri yıkılmıştır. Ha-
liç’teki sanayi yapılarının önemli bir 
kısmı yıkımlarla ortadan kaldırılmış-
tır. Kent ekonomisi (hem işverenler 
hem de işçiler açısından) için önemli 
bir bölge olan Haliç’te istimlâklerin 
%80’i dönemin belediye başkanı 
Bedrettin Dalan göreve geldikten 9 
ay içinde tamamlanmıştır. Haliç’in 
temizlenmesi raporlarda, gazeteler-
de vb. yayınlarda belediyenin faali-
yetleri arasında ilk sırada yer verilen 
müdahaledir. Zira Dalan’a göre, “Ha-
liç temizlendikçe, Londra’nın ünlü 
Thames Nehri gibi değer kazanmak-
tadır.”  Daha sonra Haliç’i Manhat-
tan’a benzetecek olan Dalan’ın Avru-
pa ve Amerika’daki kentsel dönüşüm 
projelerinden etkilendiği söylene-
bilir. 1970’lerden sonra İngiltere’de 
limanları ve sanayi alanlarını dö-
nüştürmek üzere hazırlanan kentsel 
dönüşüm projelerinin İstanbul’da da 
uygulanmaya başlandığı söylenebilir. 

Haliç müdahalesi ile bölgenin iktisa-
di hayatının ana unsurlarını değiş-
miştir, alandaki toplumsal ilişkiler 
değil fiziksel unsurları dikkate al-
mıştır. Askeri ve siyasal gücün müda-
halelerin gerçekleştirilmesinde dev-
reye sokulmasıyla hızla gerçekleşen 
desantralizasyon, bölgedeki mülki-
yet ilişkilerini ve sermaye yapısını da 
değiştirmiştir. Sadece sanayi tesisle-
rinin değil bu tesislerde çalışan işçi-
lerin de kentin farklı yerlere taşın-
masına neden olan bu müdahaleyle 
Orhan Esen’e  göre bölgede yaşaması 
istenilen insanlar için uygun koşullar 
hazırlanılması hedeflenmiştir:

“Orada senin görmek istemediğin 

adamlar yaşıyorsa, koksun kokma-
sın ilgilenmezsin. Ne halleri varsa 
görsün dersin orada. Ama sen oraya 

şimdi Haliç’e turist 
götürüp, Ortodoks-
lar Patrikhane’ye 
gelsin hacı olsun, 
Eyüp’e Müslüman-
lar gelsin hacı ol-

sun, sanayi mirasına bakılsın, yeni 
turizm aktivitesi olsun, kongre mer-
kezi olsun, Kadir Has üniversite ol-
sun, Santralde üniversite olsun dedi-
ğin zaman oraya gelmesini istediğin 
insan başka bir insan kesimi. Orada 
sen üretim yapan insandan bahset-
miyorsun. Orada olmasını istediğin 
insanlar başka insanlar. Yani bir orta 
sınıfın orada olmasını istiyorsun en 
azından. Orta sınıf da orada tabi ki 
buram buram Haliç’in içinde olmaya-
cak. O yüzden Haliç’in temizlenmesi 
gerekiyor.” 

Yıkımlar ve temizlik sonrası Haliç kı-
yılarında yaşaması hedeflenen yeni 
toplumsal grupların yaşam tarzla-
rına uygun alanların inşa edilmesi 
planlanmaktadır. Dalan, Haliç sahili-
nin plaj olmasını istemektedir: “Ha-
liç çevresinde plajlar olacak. Ve ben 
Haliç’te denize gireceğim görecek-
siniz…”  Dalan’a göre sahiller yanlış 
kullanılmaktadır. Okullar ve gazino-
ların bulunduğu bu mekânlarda tu-
ristlerin ve halkın denize girebilece-
ği sahiller yapılmalıdır. Bu bağlamda 
eğitim ve eğlence işlevlerinin Haliç 
kıyıları için geliştirilen bir tasavvur 
olduğu görülmektedir. Haliç’in ku-
zey kısmını kapsayan bölgenin (Per-
şembe Pazarı, Tepebaşı ve devamı) 
Merkezi İş Alanı olarak planlandığı, 
Haliç’in güneyinin ise konut ve tu-
rizm fonksiyonlarına ayrıldığı söyle-
nebilir. 

Kentin merkezinde yıllar içinde 
oluşmuş işçi ilişki ve örgütlenme-
lerinin bu şekilde bu müdahaleyle 
farklılaştığı görülmektedir. Sanayi-

1980 sonrası Haliç’te kent-
sel müdahalelere bakıl-
dığında üç ana dönemin 
yaşandığı söylenebilir.
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nin desantralizasyonu önemli ölçü-
de sanayiye bağlı diğer sektörlerin 
gücünü zayıflatmakta ya da ortadan 
kaldırmakta, iş ve gelir kaybına ne-
den olmakta, yoksulluğu oluştur-
makta ya da derinleştirmekte, işçiler 
yeni işler edinseler de gelir ve statü 
kaybına uğramakta, eski gelir ve sta-
tüye uzun sürelerde ulaşılmakta ya 
da ulaşılmamakta ve bütün bunlar 
bireylerde fiziksel ve zihinsel sorun-
lar oluşturmakta, toplumda intihar, 
şiddet, gerilim gibi olguların ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir (Er-
soy, 2001, s. 43–51). 

1990-2000 arasında Haliç: “Dur-
gunluk”
Hızlı ve yoğun bir temizlik ve yıkım 
döneminden sonra gelecek planları 
da belli olduğu için inşa aşamasının 
gelmesi beklenirdi. İktidarın planı 
tam da buydu. Ancak yerel iktidarın 
el değiştirmesi ve merkezi iktidarın 
da müdahale kabiliyetinin azalma-
sı ile 1990’lı yıllar Haliç kıyıları için 
olabildiğince sakin geçmiştir. 1990’lı 
yılların Haliç kıyılarının yeşil alanla-
ra ve parklara dönüştüğü bir dönem-
dir. Bu yıllarda kıyılardaki temizlik 
dururken, özellikle 1990’lı yılların 
ikinci yarısı Haliç’in temizliği ile geç-
miştir.

Haliç kıyılarının boşalması ve Ha-
liç’in temizlenmesi ile oluşan yeni 
araziler yeşil alan ve park olarak 
değerlendirilmiştir. İnşanın başla-
maması hem yerel iktidarın değişimi 
hem de siyasi ve ekonomik gelişme-
lerle ilgilidir. Belediyeye ait arazile-
rin önemli bir kısmı yeşil alan, park 
ve spor tesisi gibi rekreasyon işlevi 
üstlenmiştir.

Mekânsal açıdan bu değişimler ya-
şanırken sanayinin desantralizas-
yonu nedeniyle bölgenin ekonomik 
işlevlerinin hatırı sayılır kısmı yok 
olmuştur. Bu durum küçük imalatı 
etkilediği gibi bankaların, esnafın, 

konut sahiplerinin ekonomik yapı-
sını da etkilemiştir. Ayrıca bölgenin 
herhangi bir yatırım almaması, ko-
nutların rehabilitasyonunu ya da 
yenilenmesini engellemiş ve konut 
dokusu giderek zayıflamıştır. Böl-
geden önemli bir nüfusun çekilmesi 
de sosyal hayatı farklılaştırmıştır. Bu 
dönemde fiziki, ekonomik ve sosyal 
açıdan farklılaşan Haliç kıyılarının 
belirli kısımları İstanbul’a yeni göç 
eden yoksullara ev sahipliği yapma-
ya başlamıştır.

2000’li yıllarda da Tarihi Yarıma-
da’nın üretim fonksiyonundan arın-
dırılma sürecinde benzer bir durum 
söz konusudur. Tarihi Yarımada’da 
yapılan bir araştırmada işçiler ve 
işverenlere göre tekstil, matba, ku-
yumcu atölyeleri ve tamirhaneleri-
nin kapatılması sonucunda hatırı sa-
yılır bir işsizlik oluşacaktır (Erkilet, 
2009, s. 19). Bu sektörlerin desant-
ralize edilmesi hem işsizlik sorunu-
nu ortaya çıkarmakta hem de somut 
olmayan kültürel mirası ve sosyal 
ilişkileri derinden etkileyebilmekte-
dir. 

2000’lerde Haliç: “İnşa” 
1990’lı yılların durgunluğu Haliç kı-
yılarının ekonomik, sosyal ve fiziki 
dokusunda önemli değişimler ya-
ratmıştır. 2000’li yılların başından 
itibaren kentin bütününde başla-
yan müdahalelerin Haliç kıyılarına 
yansıdığını söylemek mümkündür. 
Haliç kıyılarına yönelik planlamalar 
1980’li yıllara göre gözden geçiril-
miş olmakla birlikte benzeri hedefle-
ri de içermektedir. Haliç kıyıları için 
eğitim ve eğlence işlevinin 2000’li 
yıllarla birlikte hızla kazandırıldı-
ğı söylenebilir. Üniversiteler, kültür 
merkezleri, oteller, spor tesisleri, 
müzeler, STK’lar Haliç kıyılarında 
yerleşmeye başlamıştır. 

Vakıf üniversitelerinin kampüsle-
rinin Haliç kıyılarında yer almaya 
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başladığı görülmektedir. Bunlar şu 
şekilde sıralanabilir: Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi, Haliç 
Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstan-
bul Bilgi Üniversitesi. 

Haliç kıyılarında yer alan müzeler-
den bir kısmı şunlardır: Rahmi M. 
Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Mi-
niatürk, Kadın Eserleri Kütüphanesi. 
Başta Haliç Kongre Merkezi olmak 
üzere bölgede kültür ve kongre mer-
kezleri yer almaya başlamıştır: Eyüp 
Kültür Merkezi, Feshane Uluslarara-
sı Fuar ve Kongre Merkezi. MÜSİAD, 
UTESAV, İnsan ve Medeniyet Hare-
keti gibi STK’larda Haliç kıyılarında 
kendilerine yer bulmaktadır.

1980’li yıllarda boşaltılan Haliç kı-
yılarının önemli bir kısmının park 
olarak hizmet verdiğinden bahsedil-
mişti. Haliç kenarında yer alan park-
lar şu şekilde sıralanabilir: Hasköy 
Parkı, Balat Parkı, Haliç Parkı, Özlem 
Parkı, İBB Haliç Şair Nedim Parkı, 
Tekke Parkı, Derne Parkı, Halıcıoğlu 
Parkı. Eyüp Belediyesi Spor Tesisleri, 
Eyüp Belediyesi Bahariye Spor Tesis-
leri ise yine Haliç kıyılarında yer alan 
spor tesisleridir. Bu alanların önem-
li bir kısmı hâlihazırda belediye ait 
arazilerdir. Dolayısıyla gelecekte 
farklı projeler için kullanılma ihti-
mali ve/veya imkânı bulunmaktadır.

Haliç kıyılarında butik otellerin yanı 
sıra büyük otel zincirlerinin de ko-
numlandığı görülmektedir. Möven-
pick Hotel Istanbul Golden Horn, 
Hilton Garden Inn Istanbul Golden 
Horn, Clarion Hotel Istanbul Golden 
Horn bunlardan bazılarıdır. Bölgede-
ki diğer yatırımlarla bu otellerin sa-
yısının artacağa ileri sürülebilir.

Bu yatırımlardan 
en önemlisi Haliç 
kıyılarının kentin 
farklı alanlarıyla 

ulaşımının kolaylaştırılmasıdır. Bu 
bağlamda çok sayıda yol çalışması 
yapılmıştır. Piyalepaşa Bulvarı bağ-
lantısı ile Taksim’e, Beşiktaş bağlan-
tısı ile Boğaz’a açılan yollar inşa edil-
miştir. Orta ve üst sosyoekonomik 
grubun yaşadığı yerleşim alanları ile 
entegre olan bir yol ağından bahse-
dilebilir. Bu yatırımlarla Haliç kıyıla-
rının kullanımının artması sağlanır-
ken sosyoekonomik olarak farklı bir 
toplumsal sınıfın kullanımını belirli 
alanlarda öncelendiği söylenebilir.

Haliç’e metro geçiş köprüsü, Metro-
büs gibi projeler ise Haliç kıyıların-
daki rekreasyon alanlarının kulla-
nımını bölge dışındaki insanlara da 
açmaktadır. Görece kentin çeperin-
de kalan alt ve orta-alt gelir grubu 
da özellikle parkların kullanımı ve 
ibadethanelerin, türbelerin ziyareti 
için bölgeye gelebilmektedir. Bu du-
rum mevcut rekreasyon alanlarının 
alt ve orta-alt gelir grubu tarafından 
önemli ölçüde kullanıldığı anlamına 
gelmektedir. Söz konusu alanların 
yeniden işlevlendirilmesi ve bu iş-
levlerin görece özel eğitime, dinlen-
ce ve eğlence alanlarına dönüştürül-
mesi mevcut kullanıcıların erişimini 
zorlaştırma potansiyeli taşımaktadır. 

2000’lerdeki “inşa” sürecinin hâli-
hazırdaki perspektifle sürmesi –özel 
eğitim kurumlarının kurulması, üc-
retli dinlence ve eğlence tesisleri-
nin inşası– Haliç kıyılarının fiziksel 
dokusunu değiştireceği gibi yeni bir 
ekonomik işlev ve toplumsal yapı-
nın oluşacağını işaret etmektedir. 
Bu değişimlere, kentsel dönüşüm ve 
yenileme çalışmaları da dahil edil-
diğinde bölgenin konut yapısında 
dönüşümler yaşanacağı ve bunun 
da yerleşik nüfus yapısında farklı-

laşmalar oluştu-
racağı söylenebi-
lir. Bu bağlamda 
Haliç kıyılarında 
1980’lerle baş-

Haliç kıyılarının boşalması ve 
Haliç’in temizlenmesi ile oluşan 
yeni araziler yeşil alan ve park 
olarak değerlendirilmiştir.
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layan mekânsal dönüşümün önemli 
sosyal değişimleri beraberinde geti-
receği aşikâr hâle gelmektedir. 

Sonuç Yerine: Mekânsal ve Sosyal 
Değişmeler
Sanayi desantralize edilirken endüst-
ri alanları sosyal ve kültürel mekân-
lara dönüştürülmektedir. Ayrıca glo-
bal ölçekte ekonomiyi yönlendirecek 
büro binaları inşa edilmektedir. Bü-
yük sermayenin hizmet sektörlerine 
yönelişi kentlerin önemini artırmış, 
kent mekânı bu sermayenin yatırım 
stratejilerinin odağında olmuştur 
(Ataay, 2001, s. 84). Sermaye, konut, 
alışveriş merkezi, ofisler, iş merkez-
leri vb. inşa ederek kentsel mekânın 
düzenlenmesinde küçük ve orta bur-
juvazinin yerini almaktadır (Doğan, 
2001, s. 110–1). Bu değerlendir-
meler dikkate alındığında Haliç’in 
temizlenmesine yönelik 1980’li yıl-
larda başlayan müdahalenin, sadece 
çevresel hedefler için değil kentin 
yeni ekonomisinin alt yapısını oluş-
turmak ve bölgenin toplumsal yapı-
sını değiştirmek amacıyla gerçekleş-
tirildiği söylenebilir.

Haliç kıyılarında mey-
dana gelen mekânsal 
dönüşümlerin ilk ola-
rak burada yaşayan 
insanların önemli bir 
kısmının kentin dışın-
daki konut alanlarına 
yerleşmesine ve kent 
merkezinden kopma-
larına neden olabile-
ceği söylenebilir. Zira 
yaşanan değişimler 
birlikte mevcut sosyal ağların dönü-
şümü ve sosyal sermayenin kaybe-
dilmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu durumda Haliç kıyılarındaki top-
lumsal yapının değişimi söz konusu 
olabilecektir. Alt-orta sosyoekono-
mik grubun ayrılması ve üst-orta ve 
üst sosyoekonomik grubun gelme 

potansiyeli bulunmaktadır. Bu po-
tansiyel hem eğitim, dinlence ve eğ-
lence alanlarıyla hem de konut alan-
larını hedefleyen kentsel dönüşümle 
ortaya çıkabilir. 

Haliç’in etrafındaki bölgenin elden 
geçirilmesi gerek ziyaretçiler gerek 
de yerliler için yeni kültür ve eğlen-
ce alanları ortaya çıkardı. Turizm 
ve turizme bağlı olarak farklılaşan 
bir nüfus yapısı olacaktır. Gece ve 
gündüz nüfus farkının oluşması, böl-
genin gündelik yaşamında önemli 
değişimleri beraberinde getirecek-
tir. Yeni konut alanları inşa edilme-
diği, mevcut nüfus ve toplum yapısı 
korumadığı ve yaşayan bir mekâna 
dönüştürülmediği sürece dinlence 
ve eğlenceye yönelik turizm yatırım-
ları Haliç kıyılarında gündelik hayatı 
farklılaştırabilir.

Bununla birlikte inşa edilen dinlen-
ce ve eğlence tesislerinin belirli bir 
planlama ile gerçekleştirilmemesi, 
mevcut konut dokusu ile ilişkilerin 
kopmasına neden olabileceği gibi 

yeni inşa edilen alanların 
birbirleriyle olan irtibatı da 
kurulamayacaktır. Bu dü-
zensizliği Haliç kıyılarında 
yeniden bir karmaşaya ne-
den olması da muhtemel-
dir. 

Kentsel dönüşümle ve yeni 
müdahalelerle bahsedilen 
süreç hızlanabilir ve bu 
durum bölgede halihazırda 
yaşayanlar için iyi sonuç-
lar üretmeyebilir. Kentsel 

müdahaleler gerçekleşmeden önce 
Haliç kıyılarının arkasındaki sos-
yolojik yapıyı ihmal etmeden plan-
lanması gerekmektedir. Bütün bu 
değerlendirmeler Haliç kıyılarının 
mekânsal planlanmasının toplumsal 
ilişkilerle ve kentin bütünüyle bir-
likte düşünülmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Haliç, sadece kendisi 

Yeni konut alanları 
inşa edilmediği, mev-
cut nüfus ve toplum 
yapısı korumadığı ve 
yaşayan bir mekâ-
na dönüştürülmediği 
sürece dinlence ve 
eğlenceye yönelik tu-
rizm yatırımları Haliç 
kıyılarında gündelik 
hayatı farklılaştıra-
bilir.
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için bir anlam taşımamaktadır. Ha-
liç’e yakın yerleşim alanları ile ken-
tin bütünü de mekânsal ve toplumsal 
açıdan mutlaka planlama sürecine 
dahil edilmelidir. Böylelikle hem ta-
rihsel özellikleri korunabilecek hem 
de kentteki tüm toplumsal gruplar 
açısından kullanılabilir olma özelliği 
devam edebilecektir.
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İstanbul’un fethinin müjdeleyicisi 
hazreti Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyub 
El-Ensârî’nin kabrinin bulunmasıy-
la, bu tarihten itibaren Eyüp yerle-
şimi İstanbul’un Medinesi (Medine-i 
İstanbul) hüviyetine kavuşacaktır.
Bu sebepten dolayıdır, mimarisi, de-
mografik yapısı, kültürel değerleri, 
tasavvuf hayatı, gündelik yaşam-eğ-
lence ve ticari hayatın oluşumu Ta-
rihi Yarımada İstanbul’un yanı başı 
Eyüp’de farklılık göstermektedir. Öte 

yandan da, Tarihi Yarımada’nın da 
bir minyatürü olarak gelişim gösterir.
İstanbul’un fethi sonrası, şehrin şen-
lendirilmesi diye ifade edilen, Müslü-
man nüfus ile iskânı ve yeniden ima-
rı çalışmalarında, ilk selâtin cami’nin 
ve külliyesinin inşasıyla Türk-İslam 
özelliklerinin oluşumu Eyüp’de baş-
layacaktır. Ve bu şenlendirme yani 
şehrin Türk-İslam kimliğe büründü-
rülmesi İstanbul’un fethi sırasında 
buradan ilk başlanılmasındaki önem 
taşıdığı mirastan ötürüdür. Fetih 
şuuru ve Türk-İslam medeniyetinin 
varlığının burada oluşturulan ma-
nevi iklim içerisinde güçlü bir şe-
kilde hissettirilmesi ve yaşatılması, 
Osmanlı’nın güçlü dinamik merkezi 

olarak ayrıca bir önem taşımaktaydı.
Fetih şehitlerinin gömülü olduğu ta-
rihi Tokmak Tepe Mezarlığı Resûlül-
lah Efendimiz’in (s.a.v.) sevdiği çiçek 
olan gül ile özdeşleştirilerek, mev-
sim boyunca Tokmak Tepe eteklerin-
deki Yâ Vedûd Semti’nde şafakta baş-
layan bir gül pazarı kurulmaktaydı. 
Ve Eyüp ilk çiçekçilik ve fidancılığın 
merkezi olacaktır. Bu da beraberin-
de koku kültürünün gelişimini sağ-
layacaktır. Kâğıthane’de ilk İstanbul 
Lalesi’nin teşekkülü ve Eyüp merke-
zinin ayrılmaz çiçeği zambak çiçek 
bahçesi içerisindeki bir yerleşim gibi 
arz etmekteydi. 

Mimarisi ve gündelik yaşantısı ile İs-
tanbul medeniyet tarihinde önemli 
bir sayfa oluşturan Boğaziçi Mede-
niyeti’nin oluşumunun önemli par-
çalardan biri olan yalı ve sahilsaray 
mimarisinin ilk örnekleri, Eyüp Def-
terdarburnu ile Bahariyesi kıyıların-
da teşekkül edecektir. Ve gerisinde 
uzanan bahçeleri ile ünlü Boğaziçi 
yalılarının ilk nüvesi, Eyüp Bahariye 
Yalıların bahçeleriydi.
 
Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyub El-Ensârî 
hazretlerine hürmeten, buranın ma-
nevi iklimi ve bereketi içerisinde 
bulunan pek çok sahabe ve Allah 
dostlarının kabirleri biz Eyüplülere 
ve İstanbullulara bir nimet olarak 
sunulmuştur. Bu sadece dini ziyaret 
merkezi olarak gelişmesini değil, bir 
medeniyet algısı içerisinde, yeme-iç-
me, eğlenme, edeb-erkân ve mima-
ri zenginliği ile içerisinde yaşayan 
toplumun gelişimine emsal teşkil 
edecektir. İlk kandil simidi geleneği, 
ilk mesire kültürü, Kâğıthane Çayı-
rı’nda ilk kandil gecesi karşılama-
ları, kaymakçı-yoğurtçu dükkânları 

EYÜP’TE SOSYAL YAŞAM BAĞLAMINDA 
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yanında Kaşkar, Hindistan, Afgan ve 
Kırım bölgesinden de gelen hacıların 
hac vazifelerini, Ebȗ Eyyûb El-En-
sarî hazretlerinin türbesini ziyaretle 
başlangıç yapmaları çok önemlidir. 
Yüzyıllar boyu sürecek bu gelenek 
gibi pek çok toplumsal hareket ve di-
namiğini, medeniyet gelişiminin sağ-
layan düzenleyici devarasyonun çok 
güçlü hissedildiği, kadim İstanbul’un 
farklı kalbi noktalarından önceliği 
olan yer idi. Bu kapsamda, Eyüp böl-
gesinin İstanbul’un; tasavvuf hayatı, 
gündelik yaşamın sosyal ve kültürel 
etkileri ve yönlendiriciliğinde etkisi 
bir önem arz ettiği gibi, ilk yalı yapı-
ları ve sahilhaneleriyle Boğaziçi mi-
marisine olan öncü katkıları göz ardı 
edilemez.

Osmanlı’nın ilk iskânı esasında, Fe-
tih Şehitliği ile başlayacaktır. Tok-
mak Tepe Şehitliği, İstanbul’un fethi 
esnasında şehit olanların topluca 
defnedildiği yer idi. Tarihi Yarımada 
bitişiğinde bilinen ilk büyük ve toplu 
defnedilmenin gerçekleştiği Ni’mel 
Ceyş  (Mutlu Askerler) mezarlığıdır. 
Eyüp’ün, İstanbul’un iskân politikası 
içerisinde, en büyük önemi, burası-
nın fetihten sonra şehrin hemen he-
men tamamen Müslümanlarla iskân 
edilen ilk yerleşim yeri olmasından 
kaynaklanmaktadır. Benzer ve daha 
küçük ölçekli bir yapılanma, Kasım-
paşa için söz konu-
sudur. Akabinde, 
Bursa bölgesinden 
buraya ilk iskân 
ettirilen nüfus, İs-
tanbul’un fethi son-
rası Osmanlı’nın 
ilk yaptığı şekli ile 
gerek pazarlık ve 
de teşvik ile olan 
iskân olmuştur. Fatih Sultan Meh-
med Han’ın bizzat Bursa’ya giderek 
Bursalıları ikna etmesi dönemin is-
kân politikası içerinde farklılık gös-
termektedir. Tabii ki burada iktisadi 
güç rol oynamıştır. Ve sonunda, Eyüp 

Sultan Türbesi bitişiğinde bir pazar 
yerinin inşası Bursa iktisadi yapının 
etkisinin yansımasıdır.

İstanbul’un iskân politikası dikkate 
alındığında, göç hareketlilikleri içeri-
sinde Eyüp merkeze Bursa halkı son-
rası, Boşnaklar ve Arnavutların iskân 
edildiği, köylerine ise, Yunanistan ve 
Bulgaristan’dan savaş veya isyan-
lar sonrası zorunlu kılınarak gelen 
nüfusun yerleştirildiği görülecektir. 
Balkan halkının dışında bir nüfusun 
iskân edilmemesi de ilginçtir. Eyüp, 
içinde yüzyıllarca kendi kültürel ve 
sosyal yapının muhafazası sağlan-
mıştır. Türkiye’nin diğer bölgelerin-
den gelen nüfusun Eyüp ve çevresine 
iskânına göz yumulması, devlet poli-
tikası dışında 1960 senesi itibariyle 
gelişecektir. 

1950’li yıları kap-
sayan Adnan Men-
deres Hükümetleri 
döneminde, Bal-
kanlardan gelen 
göçlerin ilk iskân 
yerleri ve sosyal 
konutları Eyüp’e 
bağlı köyleri olan 

Rami-Bayrampaşa’ya teşekkül ettiri-
lecektir. Izgara sistemle oluşturulmuş, 
tek katlı bahçeli yeni yerleşme alanı ilk 
model toplu konut örneği olarak geliş-
mesi gerekirken, planlı ve hızlı büyüme 
karşısında ortadan kalkacaktır.
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Eyüp’ün, İstanbul’un iskân 
politikası içerisinde, en 
büyük önemi, burasının 
fetihten sonra şehrin 
hemen hemen tamamen 
Müslümanlarla iskân edilen 
ilk yerleşim yeri olmasından 
kaynaklanmaktadır.

1 “Letüftehanne’l 
Kostantıniyyete, ve le 
ni’mel emrü zâlike’l emr, 
ve le ni’mel ceyşü zâlike’l 
ceyş”, (Kostantiniye, bir 
gün feth olunacaktır. 
Onu fetheden asker 
ne güzel asker, onu 
fetheden komutan ne 
güzel komutandır.), Bu 
hadis-i şerifine nail olmak 
üzere İstanbul’un fethine 
katılmış bu uğurdaki şehit 
ve gazilere, Nimel Ceyş 
denilmiştir. İstanbul’un 
ilk Nimel Ceyşleri’nden 
olarak bilinenlerden ilkini 
Eyüp el-Ensari hazretleri 
ile başlatmış olmak hata 
olmayacaktır.



166

13. EYÜP SULTAN SEMPOZYUMU

Eyüp Türbesi ve Camii çevresinde 
başlayan ilk iskânın, Osmanlı iskân 
politikasına uygun olarak diğer inşa 
edilen mescidlerin çevresinde geli-
şen ve bunlarında birleşimi ile geli-
şen bir Eyüp yerleşiminde görülen 
sıra evler nizamı, bugün, Balat, Fener 
ve Kumkapı’da görülen sıra evlerden 
çok farklı, Boğaziçi yerleşimi Arna-

vutköy kıyılarına dizili yalıların sahip 
olduğu bitişik nizam yalı düzeninden 
daha zengin cephe düzenlemesi ile 
mukayese edildiğinde görülecektir.  
Bugün sivil mimari yapılaşmanın 
coğrafi topografyaya göre aldığı ni-
zama en yakın Balkan coğrafyasında 
eski Filibe Şehri ile benzerlik arz et-
mektedir. Kendine has mimarisi ile 
topografik yerleşim düzeni ile genel 
yapı karakteristiğini ortaya koymuş 
yerleşiminin topografik yapısı iti-
bariyle, bitişik düzenli yapılaşmaya 
hâkim olmasına rağmen, sıra ev cep-
he düzeninden farklı olarak simetri 
özelliği olmayan, pratik ve çözüm-
leyici kapı girişleri ile dikkat çeken 
mesken yapıları ile farklılıklar arz 
eden bir sivil mimari mirasına sahip 
idi. Fakat Eyüp’ün merkezde kendine 
özgü bu mimari yapılanması bugün 
yeterli değeri görememiştir.
Osmanlı İstanbul’unun ilk mesire 
alanı olarak, sosyal ve kültürel haya-
tın uzun yıllar merkezinde yer alma-
sı yadsınamaz. Hıdrellez ile başlanıp, 
pastırma sıcakları ile son bulan me-

sire kültüründe, uzun yüzyıllar se-
nenin yarısı İstanbullunun her dem 
gidip geldiği nokta idi. Eyüp mesire 
alanları…

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden 
itibaren, klasik şiirimizde şairlerin 
sıkça yer verdikleri Kâğıthane Mesi-
resi, gibi, Haliç ve çevresi de bu dö-
nem şiirinde oldukça geniş yer tutar. 
Modern Türk edebiyatına gelindiğin-
de Tanzimat romanından başlaya-
rak; günümüze kadar birçok edebi-
yat metninde de bu bölge ilham kay-
nağı ve romanlara kaynak olacaktır.
16. yüzyılda, Tâci-zâde Cafer Çelebi 
Cemâlî, 17. yüzyılda, Nev’i-zâde Atâ-
yi, Kâşif, 18. yüzyılda Sabit ve yine 
18. yüzyılın önemli şairlerinden, 
adı Sadabad’la anılan Nedim, Seyyid 
Vehbi, Fennî, Haşmet, Esrar Dede, 
İzzet Efendi, 19. Yüzyıl da Kâmî, İl-
hamî, Sürûrî, Halim Giray, Enderunlu 
Vasıf, Hızırağazâde Sait Bey, Sermed, 
Leylâ Hanım, Şeref Hanım, Hasıcızâ-
de Mehmed Ağa ve pek çok anonim 
yazar ve şaire Eyüp mesireleri ilham 
olacak onlardan pek çok da şarkı dile 
getirilecektir. Çağdaş yazarlarımız-
dan Reşad Ekrem Koçu, Afif Yesari, 
Suat Derviş ve Sait Faik gibi yazar-
ların tarih, hatırat ve öykülerinde de 
sık sık yer bulmaktadır.

19. yüzyılın birinci yarısından itiba-
ren, Eyüp kıyıları, İstanbul sanayisi 
ve iktisadi merkezlerinden biri ola-
rak belirecektir. Eyüp’ün Haliç kıyı-
larını süsleyen sahilsarayı yapıların-
dan, sanayi oluşumu ve teşekkülleri-
ne doğru bir geçiş yaşanacaktır.

Eyüp Bahariye kıyıları sanayi teşek-
küllerine ilk ev sahipliği yapacaktır. 
Yün imalathanesi olarak, Riştehane. 
Osmanlı donanmasının ihtiyacı olan 
halat imalatı üzere, İplikhane Kâr-
hanesi Eyüp kıyılarında ilk teşek-
kül ettirilecek sanayi oluşumlarıdır. 
Sultan II. Mahmud Han döneminde, 
Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
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Ordusu’nun ihtiyacı olan yazlık elbi-
se ve iç çamaşırları üretmek amacıy-
la Evkaf-ı Hümayun Nezaretine bağlı 
olarak, Hatice Sultan ve Hançerli 
Fatma Sultan’ın sahilsaraylarının 
bulunduğu Taşlıkburnu Mevkii’nde 
miladi 1826/27 tarihinde faaliyete 
geçirilen Riştehane-i Âmire’de, yıllık 
yaklaşık olarak 80 bin kilogram iplik 
üretimi gerçekleştirmekteydi. İler-
leyen tarihlerde, önemli bir ihtiyacı 
gören bu fabrikaya karşılık ülkenin 
çeşitli noktalarında bu ihtiyacı gören 
yeni fabrikaların kurulması ve yel-
kenli gemilerin önemini yitirmesiyle 
zamanla bir kışla binasına dönüşe-
cektir.

Osmanlı ordusunun fes ve aba ihti-
yacını karşılamak üzere, Feshane-i 
Âmire ismiyle kurulan, Osmanlı dö-
neminin ilk modern ilk tekstil sanayi 
binası ve fabrikası Eyüp’de teşekkül 
ettirilecektir. Yine eski bir Eyüp sa-
hilsarayında faaliyete geçirilecektir.
Bugünkü, tarihi Feshane binası, mi-
ladi 1851 senesinde, çelik bir yapı 
olarak inşa edilecektir. Eski bir dere 
ağzının kil dolgusu üzerinde ve Ha-
liç kıyısının sıfır noktasında çelik bir 
yapı olarak inşa edilmesi, dönemi iti-
bari ile programlı ve geleceğe dönük 
başarılı bir uygulama olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Buharlı dokuma 
tezgâhları ile 1866 tarihinde, döne-
minin en gelişmiş dokuma fabrikası 
olarak yer alan Feshane, ne geçmiş 
dönemi ne de bugünkü mimari mira-
sı ile tam anlaşılmış ve anlatılabilmiş 
bir yapıdır.

Defterdar Yünlü Sanayii Müessesi de 
olarak, Türk silahlı kuvvetlerin ihti-
yacı olan elbiselik, paltoluk ve şayak 
kumaş gereksinimini önemli ölçüde 
karşılandığı burada, yurt genelinde 
Sümerbank Mağazaları’nda satılmak 
ve iç piyasanın ihtiyacını karşılamak 
üzere, yünlü hazır giyim birimi de 
eklenmiştir. 1985 tarihi itibari ile 
Defterdar Yünlü Sanayii Müessesi, 

yılda 1 764 ton iplik, 2.97 milyon 
metre dokuma, 118 bin tane hazır 
giysi üretimi gerçekleştirilmekteydi. 
Ve bu fabrika içerisinde aynı tarih-
lerde, 1209 emekçi görev yapmak-
taydı. Bu rakamı, aile bazında dikka-
te alındığında, 1209 ailenin geçimi 
sağlanmaktaydı.  Tarihler, Mart 1986 
tarihini gösterdiğinde, tarihi Fesha-
ne-i Âmire binaları Haliç ve çevre-
sini düzenleme projesi kapsamında 
kamulaştırması yapılarak yıkımı 
gerçekleşecektir. Sümerbank Defter-
dar Fabrikası olarak bütün üretim 
faaliyetleri bugün de artık tarih olan 
Sümerbank’ın Bakırköy Sanayi İşlet-
mesine taşınacaktır.

Alibey ve Kâğıthane Dereleri’nin 
Haliç’e döküldüğü mevkii üzerinde 
hayata geçirilen, ülkenin ilk termik 
elektrik santralı olan Silahtarağa 
Termik Elektrik Santralı kurulacak-
tır. İstanbul’un elektrik ihtiyacını 
karşılamak amacıyla tesis edilmiş 
olan bu fabrikanın inşasına 1911 yı-
lında başlanılmıştır. 
1914 senesi itibariy-
le de şebekelere ve 
abonelere elektrik 
verilmeye başlana-
caktır.
Silahtarağa Termik 
Elektrik Santralı, İs-
tanbul’un elektrik 
ihtiyacını karşılama-
sı yanında en önem-
lisi Haliç sanayi için 
gerekli enerjini alt-
yapına kavuşmasını 
sağlamıştır. Ve Haliç 
kıyılarında sanayi-
nin gelişmesinde bü-
yük bir payı olmuş-
tur. Gelişen sanayi 
beraberinde iş gücü 
ve göçü de getirmiş-
tir. Eyüp kıyıları üze-
rinde oluşan sanayi 
alanı içerisinde ve 
çevresinde bir yer-
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leşme hızla gelişmeye başlayacaktır. 
Sanayinin iktisadi getirili kadar çev-
re ve sosyal dokunun büyük bir de-
ğişimi ve yıkımı da söz konusu ola-
caktır. Silahtarağa Termik Elektrik 
Santralı, artık iktisadi katma değeri-
ni yeteri kadar sağlamamsı üzerine 
18 Mart 1983 tarihinde üretimine 
son verecektir.

Ayrıca, kışlalar bölgesi olarak öne 
çıkan Eyüp, Yeniçeri Ocağı’nın kal-

dırılması ve ordunun yeniden teş-
kilatlandırılması kapsamında, 19. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Eyüp’te Ra-
mi’de bir kışla inşası gerçekleşecek-
tir. Bugün bile kapsadığı alan yüzöl-
çümü ile etkileyici bir alan üzerinde 
teşekkül ettirilmiştir. Ardından Eyüp 
kıyılarında ilk sanayi teşekkül yapı-
sı olan İplikhane Kârhanesi binası, 
Birinci Dünya Savaşı yıllarında kışla 
olarak değerlendirilecektir. Bu bina 
bir dönem de Baytar ve Eczacı Aske-
ri Rüşdiyesi olarak da kullanılacaktır.
Tarihi yarımada İstanbul’da bugün ar-
tık söz konusu olmayan her mahalle 
ve semtin tekkesinin varlığını halen 
Eyüp merkez için ifade edebilmek-
teyiz. Bu tarihi tasavvuf miras halen 
ve nispeten de korunabilinmektedir. 
Eyüp tasavvuf tarihine baktığımızda, 
23’ü aşkın tekke yapısı ile tasavvufi 
zenginlik içerisinde inanılmaz bir ma-
nevi yapılanma ile kerşılaşmaktayız.

Eyüp bölgesinin fiziki ve sosyal ha-
yatı, tasavvuf dünyasındaki önemi 
yanında iktisadi yapılanmasına de-
ğin pek çok yönünün İstanbul Şehri 
içerisindeki değeri ve farkındalığı-
nı kısaca değinilmekle beraber asıl 
olan Osmanlı iktidarında meşrutiyet 
noktasındaki önemi göz ardı edilme-
mesi gereken bir ayrıcalık idi.
Eyüp tarihinin en renkli ve törenle-
rinden en önemlisi, Kılıç Kuşanma 
Törenidir. Ve Osmanlı padişahları-
nın iktidara ilk adım attıkları andan 
itibaren halkla ilk ilişkiye geçtiği 
yer Eyüp idi.  Kılıç Kuşanma Töreni, 
tahta oturan Osmanlı padişahları-
nın, tahta çıkmasından iki hafta içe-
risinde yapılmak zorunda oldukları 
bir törendi. Ve bu törenin en büyük 
hususiyeti, Osmanlı Padişahı’nın hal-
kın ve şeriatın huzurunda ilk hukuki 
tanınmasıdır. Ve bu kılıç kuşanma, 
Resûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.) mih-
mandarı, sancaktarı, koruması, hiz-
met eri, komşusu ve dostu,  Hz. Hâ-
lid bin Zeyd Ebû Eyyub El-Ensârî’nin 
kabri önünde gerçekleştirilmekteydi.

Kısaca, kadim bir tarih ve İstanbul 
medeniyet oluşumunun minyatür 
bir şeklini ifade etmiş ve muhafaza 
etmekte olan Eyüp ile ilgili sözlene-
cek son sözler bitmeyecektir. İnanıl-
maz bir miras üzerindedir. Ve hala 
keşfedilmeyi bekleyen ve yazılması 
gereken yönleri mevcuttur.
Fakat…
Dinî, tarihî ve siyasi bir değere sahip 
olan Eyüp’ün sosyal önemini ifade 
ederken, fethin alameti ile başlayan 
devlet ve Saray erkânının ikamet et-
tiği, yalılar ve sahilsarayları ile ima-
retleri, medrese ve teşekküllü tekke 
yapılarıyla beraberinde pek çok dev-
let ve ulema mensubuna ait mimari 
ve kültürel miras olan türbelerine ev 
sahipliği yaparak geniş ve etken bir 
ziyaret merkezi olmasıyla Türkiye 
coğrafyası içerisinde apayrı bir yere 
sahiptir. Ve yine pek çok dinî yapısı 
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ve çarşısıyla önemli ve zengin bir 
merkez olan Eyüp’ün kültürel değeri, 
bugün üretmeyen bir yapıya dönüş-
müştür. Halen, bu oluşum Eyüp’ün 
şehircilik ve sosyal geleceği için 
sosyal yönden büyük bir tehlike arz 
etmekte olduğunu da unutulmama-
lıdır.



Yusuf ADIGÜZEL - M. Selim AKİŞ

EYÜP’TEKİ SOSYAL VE
DEMOGRAFİK
DÖNÜŞÜMDE STK’LAR
VE DAYANIŞMA
AĞLARININ ETKİSİ
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Giriş
İstanbul’un fethinden sonra surların 
dışında kurulan ve ismini, sınırla-
rı içinde türbesi bulunan Halid bin 
Zeyd Ebu Eyyûb el-Ensarî’den alan 
Eyüp, İstanbul’da Osmanlıların sur 
dışında yerleştiği ilk bölge olmuştur.
Eyüp, İstanbul’un doğal limanı olma 
özelliğine haiz olan Haliç’in kıyısında 
yer almaktadır. İlk yerleşim dönem-
lerinden itibaren biriktirdiği tarihi 
ve kültürel değerler ile bugün çok 
önemli bir kentsel miras alanıdır. 
Osmanlı padişahlarının tahta çık-
tıklarında kılıç kuşanma törenleri 
Eyüp’te yapılmaktaydı. Eyüp Sultan, 
tarih boyunca inşa edilen cami, tür-
be, medrese, tekke ve zaviyelerle İs-
tanbul tarihinin önemli bir parçası 
olmuş, aynı zamanda inanç turizmi 
açısından önemli bir güzergâh ve 
ziyaretgâh olma özelliğini de hep 
korumuştur. Tarihi ve kültürel mi-
rasının yanında Eyüb-el Ensari’nin 
türbesinin de burada olması Eyüp’ü, 
ona yakın olmak isteyenlerin yerleş-
mek amacıyla çokça tercih ettiği bir 
yer haline getirmiştir. Bu bildiride, 
Eyüp’teki sosyal ve demografik dö-
nüşüm ele alınacaktır. Yüzyıllardır 
önemli bir yerleşim yeri olan ilçede-
ki nüfusun gelişimi ve mekânsal geli-
şim 4 bölgeye ayrılarak incelenecek, 
bu dönüşümde ilçedeki STK’ların ve 
dayanışma ağlarının etkisi ele alına-
caktır. İstanbul’un sur dışında yakın 
dönemlerde kurulan diğer ilçelerin-
den oldukça farklı bir kentsel yerle-
şim özelliği gösteren Eyüp, 1950’ler-
den itibaren bu ilçeleri doğuran 
Anadolu kırsalından gelen göçlerden 
de doğal olarak etkilenmiştir. 1950 
öncesinde de büyük bir nüfusa sahip 
Eyüp’ün değişiminde, bu tarihten iti-
baren hemşeri dayanışma ağları 

ve STK’lar da rol almaya başlamıştır. 
Son olarak ise hemşeri dayanışması 
ve zincirleme göçlerden bağımsız 
olarak (Kemerburgaz ve Göktürk 
mahallelerinde olduğu gibi) lüks ve 
korunaklı siteler Eyüp’ün Karade-
niz’e doğru uzanan kuzey ve orman-
lık alanlarına eklemlenmiştir. Üçün-
cü halkadaki sosyal ve demografik 
yapı, hem eski merkez, hem de Ana-
dolu göçleri ile oluşan “sonradan ge-
lenlerle kurulan” ikinci bölgeden ol-
dukça farklı olmuştur. Eyüp’ün dört 
farklı bölgesinde kurulan STK’lar 
ilçenin sosyodemografik gelişimine 
paralel bir durum arz etmektedir. 
Merkezdeki birinci bölgede eğitim, 
kültür ve sosyal ağırlıklı dernekler, 
1950 sonrası göçlerle oluşan ikinci 
bölgede hemşehri dernekleri, 2000’li 
yıllardan itibaren şehirleşmeye baş-
layan üçüncü bölgede spor ve çevre 
dernekleri yoğunlaşırken, dördüncü 
bölgede ise STK’ların çok az olduğu 
köyler bulunmaktadır.

Eyüp’te Nüfusun Gelişimi
Eyüp, İstanbul’un tarihi ilçelerinden 
biri olup, 19. yüzyıl Osmanlı nüfus 
defterlerinde Galata ve Üsküdar ka-
zaları ile birlikte Bilad-ı Selase’nin 
üçüncü kazası olarak anılmaktadır. 
1940’ta yaklaşık 35 binlik bir nüfu-
su barındıran Eyüp, 1955’e kadar 
ise yüzde 163’lük bir nüfus artışı ile 
yaklaşık 92 bin kişinin yaşadığı bir 
ilçe olmuştur. Aynı dönemde İstan-
bul nüfusu yüzde 60, Türkiye nüfu-
su ise yüzde 35 artış göstermiştir. 
1940’tan 1985’e kadar geçen sürede 
ise Eyüp nüfusu 11 kat artarken, İs-
tanbul nüfusu yaklaşık 7 kat, Türkiye 
nüfusu ise 3 kat artış göstermiştir. 
1940’ta Eyüp İstanbul nüfusunun 
yüzde 4,4’ü iken, 1965’te yüzde 
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7,3’üne yükselmiştir. 
1950’den itibaren başlayan hızlı 

kentleşme, İstanbul’un nüfusunun 
hızla artmasına neden olmuştur. 
Anadolu’dan gelen yoğun göçlerin 
sur dışında ilk yöneldikleri yerlerden 
biri olan Eyüp, son yarım asırdaki 
hızlı bir nüfus artışından nasibini al-
mıştır. Ancak İstanbul’a kitlesel Ana-
dolu göçlerinin başlamasından önce 
de Eyüp önemli bir yerleşim yeri 
olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca 
Eyüp’e yönelen göç, genel göç karak-
teristiğinden farklı olarak sanayileş-
meye bağlı bir seyir izlemiştir. Genel 
olarak Türkiye’deki kentleşmenin te-
mel dinamiği batı ülkelerinden farklı 
olarak sanayileşme odaklı olmazken, 
Eyüp’ün özellikle 1985’lere kadar 
nüfus artışı sanayiye dayalı olarak 
meydana gelmiştir. 

Haliç ve Sanayi
İstanbul’un çeperlerindeki ilçe-
lerden farklı bir sosyodemografik 
özellik gösterir. Eyüp nüfusunun ise 
kentleşmeyle birlikte Haliç çevre-
sindeki sanayileşmeye bağlı göçlerle 
büyümesi 1980’li yılların ortalarına 
kadar devam etmiştir. Konut alanları 
da sanayi alanlarının yer seçim ka-
rarlarına bağımlı olarak gelişmiştir. 
Bu yönüyle Eyüp, İstanbul’un çeper-

lerinde 1980’lerin ortalarından iti-
baren kurulan yeni ilçelerden farklı 
bir göç dinamiğine sahiptir. 
1985’te Haliç’ten sanayi tesislerinin 
boşaltılmasına kadar, Eyüp’ün temel 
göç dinamiğini sanayi göçleri oluş-
turmuştur. 1951’de kurulan Bahari-
ye iplik ve yünlü kumaş fabrikasında 
1200 kişinin çalıştığı ifade edilmek-
tedir.  Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
itibaren İstanbul için çizilen (Prost 
Planı-1936- dâhil) tüm kent planla-
malarında Haliç bir sanayi bölgesi 
olarak görülmüştür.  Haliç’in bittiği 
nokta olan Silahtarağa’da ülkenin ilk 
enerji santrali kurulmuş, Feshane, 
İplikhane, Defterdar Yünlü Fabrika-
sı, mobilya ürünleri ve diğer sanayi 
tesisleri ve depolama alanları Haliç 
etrafındaki yalıların yerini almaya 
başlamıştır. Sanayi tesisleri, depolar 
ve fabrikalarda çalışanların konut 
sorunları Eyüp merkezinden itiba-
ren nüfus yoğunlaşmasına, sonrasın-
da ise Haliç sırtlarından başlayarak 
ilçenin genişlemesine neden olmuş-
tur. Öncesinde Eyüp Camii etrafında 
ziyaretgâh, seyir ve mesire yeri olan 
ilçe, 1950’lerden itibaren imalatha-
neler, işçi mahalleleri ve gecekondu-
ların yoğunlaştığı bir mekâna dönüş-
müştür. Yeni gelen sanayi göçlerine 
Balkan göçmenlerin de eklenmesiyle 
ilçe hem nüfus hem de alan olarak 
büyümüş, 1963’te Gaziosmanpaşa, 
1990’da ise Bayrampaşa Eyüp’ten 
ayrılarak ilçe olmuştur. 1950’lerden 
itibaren Anadolu’dan İstanbul’a göç 
akını Eyüp ilçesinin demografik ve 
kültürel dokusunu da değiştirmiştir. 
Kuşaklarboyu İstanbullu olan köklü 
ailelerin yaşadığı konakların yerini 
sanayi tesislerinin alması ve yoğun 
işçi ailelerinin gelmesiyle sosyode-
mografik yapı değişmiştir. 1940’lı 
yıllarda İstanbul’a sanayileşmeye 
bağlı göç dalgası ile gelenler, Haliç 
ve sur dışındaki sanayi kuruluşları 
çevresinde yerleşmişler. 1954 Kat 
Mülkiyeti Yasası ile 1974 İstanbul 
Kat Nizamları Düzenlemesi diğer 

Tablo 1 – Yıllara Göre Eyüp Nüfusu

Yıl Türkiye İstanbul Eyüp

1940 17.820.950 793.959 34.934

1950 20.947.188 983.041 44.938

1955 24.064.763 1.268.771 91.764

1965 31.391.421 2.293.823 168.417

1980 44.736.957 4.741.890 331.507

1985 50.664.458 5.842.985 377.187

1990 56.473.035 7.309.190 211.986

2000 67.804.543 10.018.735 255.912

2007 70.586.256 12.573.836 325.532

2015 78.741.053 14.657.434 375.409

2 Eyüp Dostları Vakfı 
Başkanı ve Eyüp Belediyesi 
Tarih Danışmanı Şener 
Türkmenoğlu ile görüşme, 
17.11.2016

3 http://www.eyup.gov.tr/
ilcemizintarihi
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yandan sanayinin yoğunlaşması ile 
artan kaçak yapılaşma boş alanlarda 
yayılarak Eyüp’in tarihi klasik mi-
mari ve kültürel dokusunu deforme 
etmiştir. Yeni şehircilik planlarının 
da uygulanmasıyla, Eyüp’te yollar 
genişletilmiş bu durum da gelenek-
sel dokunun tahrip olmasına neden 
olmuştur. Bu gelişmelerden sonra 
kültürel bozulmaya bir tepki olarak 
1940’lı yıllarda Eyüp’ten dışarıya 
da, yani tersine göç de yaşanmıştır. 
Eyüp’teki köklü aileler Anadolu’dan 
yeni gelen kesim ile yaşadıkları top-
lumsal uyumsuzluğun da etkisiyle 
kendilerine kültürel olarak daha 
yakın hissettikleri “eski İstanbullu-
lar”ın yaşadıkları Kadıköy, Şişli ve 
Adalar gibi yerlere göç etmiştir.  

Eyüp’te Hemşerilik ve Zincirleme 
Göçler
İstanbul’daki nüfus artışında hem-
şerilik ilişkilerinin ve dolayısıyla 
zincirleme göçün önemli bir payı bu-
lunmaktadır. Ancak Eyüp ilçesi, özel-
likle merkez mahallelerinde yerleşik 
bir nüfus yapısına sahip olduğu için, 
hemşerilik ilişkileri üzerinden zin-
cirleme göçün nüfus artışına etkisi, 
yeni oluşan ve gelişen ilçelere naza-
ran daha sınırlı olmuştur. İlçe nüfu-
sunun önemli bir kesimini göçmen-
ler ile birlikte, 1955’lerden itibaren 
yoğun göç veren Sivas, Giresun ve 
Kastamonu illerinden gelenler oluş-
turmuştur. Zincirleme göç ile Anado-
lu’dan gelenler hemşerilik ilişkileri 
ile iş ve barınma ihtiyaçlarını karşı-
lamışlar ve bazı mahallelerde aynı 
ilden gelenlerin yoğunlaşmasıyla 
“Sivas Mahallesi”, “Giresun Mahalle-
si” gibi adlandırılan bölgeler ortaya 
çıkmıştır. 2016 TÜİK ADNKS verileri 
incelendiğinde Eyüp nüfusunda en 
fazla pay sahibi kesimin Giresun, Si-
vas, Kastamonu, Erzurum ve Samsun 
illeri nüfusuna kayıtlı olanlar bulun-
duğu görülmektedir. Anadolu kırsa-
lından gelen göç akınlarının devam 
etmesi ilçenin demografik yapısını 

değiştirmiş, işçi sınıfının ağırlıklı ol-
duğu bir ilçeden, enformel sektörler-
de çalışan ve gecekondularda otu-
ran İstanbul’daki diğer yeni ilçelere 
benzer bir dönüşüm yaşanmıştır. 
1985’ten sonra sanayinin bitmesiy-
le merkez dışındaki yeni mahalleler, 
İstanbul’un hormonlu büyümesi so-
nucu sur dışında sonradan kurulan il-
çelerle benzeşmeye başlamıştır. 1980 
sonrası yıllarda yaşanmaya başlanan 
görece liberalliğin etkisiyle STK’lar 
kurulmaya başlamış ve dernekleşme 
artmıştır. Bu süreçte hemşerilik iliş-
kileri temel belirleyici olmuş, kurulan 
hemşeri dernekleri kırsal kesimden 
büyük kentlere göç besleyen bir aracı 
kurum işlevi de görmeye başlamıştır. 

Eyüp’teki hemşeri derneklerine bakıl-
dığında, nüfus yoğunluğu ile benzerlik 
gösterdiği dikkat çekmektedir. Kayıtlı 
olunan il nüfusunun fazla olduğu il-
lerin, Eyüp ilçe sınırları içinde daha 
fazla hemşeri derneği bulunmaktadır. 
Eyüp’te STK’lar ve Dayanışma Ağları
Özellikle merkezde bulunan Eyüp 
Camii’nin de etkisiyle Eyüp, İstan-

Eyüp’te 5.000’den Fazla
Nüfusu Bulunan İller ve Oranları (2016 

TÜİK ADNKS Verileri)

Sıra İL Nüfus Oranı %
1 İstanbul 73.909 19,94

2 Giresun 25.050 6,76

3 Sivas 22.229 6

4 Kastamonu 17.532 4,73

5 Erzurum 13.469 3,63

6 Samsun 12.405 3,35

7 Ordu 11.971 3,23

8 Tokat 11.413 3,08

9 Rize 8.323 2,25

10 Amasya 8.039 2,17

11 Erzincan 7.892 2,13

12 Kars 7.007 1,89

13 Trabzon 6.656 1,8

14 Malatya 6.203 1,67

15 Sinop 5.731 1,55

16 Tunceli 5.105 1,38

4 http://www.eyup.gov.tr/
ilcemizintarihi

5 Eyüp Dostları Vakfı 
Başkanı ve Eyüp Belediyesi 

Tarih Danışmanı Şener 
Türkmenoğlu ile görüşme, 

17.11.2016
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bul’da kültürel ve sosyal hayatın 
merkezi noktalarından biri olmuş-
tur. Eyüp Camii çevresindeki vakıflar 
yüzyıllardır sivil birer girişim ola-
rak insanlara hizmet etmeye devam 
ederken, bugün de kültür, sanat, eği-
tim vb. alanlarda faaliyet gösteren 
dernek ve vakıfların yoğunlaştığı bir 
yer olmuştur. Özellikle 1980’lerden 
sonra Anadolu’dan gelen göçler ile 
kurulmaya başlayan yeni mahalleler-
de ise hemşeri derneklerinin daha 
yoğun olduğu dikkat çekmektedir. 
Eyüp’te 6’sı spor kulübü olmak üzere 
1950 öncesine dayanan 7 dernek bu-
lunmaktadır. Eyüp ilçesinde ilk ku-
rulan STK’ların faaliyet alanlarının 
spor olduğu ve ilk STK’nın da 1919 
yılında kurulan Eyüp Spor Derneği 
olduğu görülmektedir. İlk hemşeri 
derneği 1965 yılında kurulan Erzin-
can-Kemah Kayabaşı Köyü Sosyal 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği iken, 
en eski vakıf ise 1969 yılında kuru-
lan Türkiye Milli Kültür Vakfı’dır. 

2016 itibariyle Eyüp’te aktif olarak 
514 STK bulunmaktadır. Bunlardan 
161’i hemşeri derneği olmak üze-
re, 66’sı spor, 61’i cami, 136’sı eği-
tim-kültür-sosyal ve yardım, 50’si 
meslek, 12’si çevre, 8’i ekonomi-ik-

tisat ve 22’si diğer alanlarda faaliyet 
gösteren STK’lardır.

Eyüp ilçesinde bulunan 161 STK’nın 
illere ve bölgelere göre dağılımı, 
aynı zamanda nüfus yoğunluğunun 
ve göçün ilçeye Anadolu’nun nere-
lerinden aktığının da bir göstergesi 
durumundadır. İstanbul İl Dernekler 
Müdürlüğü 2016 yılı verilerine göre 
Eyüp’te bulunan 161 hemşeri der-
neğinin 66’sı (yüzde 41’i) Karadeniz 
Bölgesi illerine ait bulunmaktadır. 
Doğu Anadolu Bölgesi 40 dernek 
(yüzde 25) ile ikinci sırada, İç Ana-
dolu Bölgesi ise 31 dernek (yüzde 
19) ile üçüncü sırada bulunmaktadır. 
Eyüp’te 10 adet Balkan derneğinin 
bulunması, ilçedeki göçmen nüfusun 
yoğunluğunu göstermesi bakımın-
dan anlamlıdır.

Eyüp’ün 4 Bölgesi ve Dernekleşme 
Biçimleri
Eyüp İstanbul surlarından ve Ha-
liç’ten başlayıp Karadeniz’e kadar 
uzanan geniş bir coğrafi alana ya-
yılmış bir ilçedir. İlçenin bugünkü 
sosyodemografik yapısı birbirine 
eklemlenerek büyüyen 4 bölgede ele 
alınabilir. Merkezde bulunan birinci 
bölge yüzyıllardır önemli bir yerle-
şim yeri iken, ikinci bölge ise İstan-
bul’un göç trendlerinin de bir uzan-
tısı olarak 1950’lerden sonra çok 
hızlanan Anadolu kırsalından gelen 

Eyüp’teki Hemşerilik Vakıf ve 
Dernekleri (2016 İl Dernekler 

Müdürlüğü Verileri)

Sıra İL STK Sayısı
1 Sivas 22

2 Giresun 12

3 Kastamonu 12

4 Ordu 11

5 Erzurum 10

6 Amasya 8

7 Erzincan 8

8 Tokat 7

9 Tunceli 7

10 Siirt 5

11 Diğer 59

Toplam 161

Eyüp’teki Hemşerilik 
Vakıf ve Derneklerinin
Bölgelere Göre Dağılımı

Bölge STK Sayısı % Oranı
Karadeniz 66 40,99

Doğu Anadolu 40 24,84

İç Anadolu 31 19,25

Balkan 10 6,21

Güneydoğu 5 3,11

Marmara 4 2,48

Uluslararası 4 2,48

Ege 1 0,62

YUSUF ADIGÜZEL - M. SELİM AKİŞ / EYÜP’TEKİ SOSYAL VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMDE STK’LAR VEDAYANIŞMA AĞLARININ ETKİSİ
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göçlerle ortaya çıkmıştır. Üçüncü 
bölge ise 2000’li yıllardan itibaren 
Eyüp’ün Karadeniz’e doğru uzanan 
kuzey taraflarındaki kırsal ve or-
manlık alanlarda ortaya çıkan yeni 
yerleşim alanlarından oluşmaktadır. 
Dördüncü bölge ise üçüncü halka-
daki Göktürk ve Kemerburgaz gibi 
kentleşme deneyimini henüz yaşa-
mamış, Karadeniz’e kadar olan alan-
daki köylerdir. 
Üçüncü Bölge (Güvenlikli siteler 
bölgesi)

Üçüncü bölgede bulunan mahalle-
ler: Göktürk Mahallesi, Mimar Sinan 
Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi (Ke-
merburgaz). Eyüp merkezinin yakla-
şık 20 km dışında bulunan bu mahal-
lelerde ise kent içi nüfus hareketliliği 
sonucu güvenlikli lüks sitelerden 
oluşan, kentin diğer bölgelerinden 
ayrılan bir yapı görülmektedir. Bu 
bölgedeki kentleşmenin yaşam ter-
cihi göçleri nedeniyle oluşan bir yo-
ğunluğun sonucu ortaya çıktığı ve bu 
bölgelerde daha çok spor ve çevre 
ile ilgili STK’ların faaliyet gösterdi-
ği görülmektedir. Göktürk nüfusu 
1990’larda 3 bin iken, 2015’te 40 
bine yükselmiştir. 1990’larda kuru-
lan Kemer Country konut alanıyla 
oluşturulan seçkinler grubuna ait 
sitenin yüksek gelir grubuna hitap 
ettiğini ve bu tür alanlardaki sosyal 
tesislerde tenis ve binicilik gibi seç-
kinlere hitap eden spor alanlarının 
oluşturulması da burada çevre ve 
spor kulüplerinin bu bölgede yo-

ğunlaşmasında etkili olmuştur. Bu 
bölgede bulunan 43 derneğin 18’ini 
(yüzde 42’sini) spor ve çevre alanın-
da faaliyet gösteren dernekler oluş-
turmaktadır.

Dördüncü Bölge: (Köyler)
Dördüncü bölgede, 7 köy bulunmak-
tadır: Pirinççi, Akpınar, Ağaçlı, Çifta-
lan, İhsaniye, Işıklar, Odayeri.  
İstanbul’un 39 ilçesinin toplam 151 
köyü bulunmakta olup bunlardan 7 
tanesi de Eyüp ilçesindedir. Eyüp’te-

ki Göktürk ve Kemerburgaz gibi köy-
ler, yeni lüks sitelerin yapılmasıyla 
hem nüfus hem de sosyokültürel ola-
rak klasik köy görünümünden kop-
muştur. Bu bölgede sadece 7 dernek 
bulunmakta olup bunların da 2’sini 
hemşeri dernekleri oluşturmaktadır.

Sonuç
Şehirlerin göç almasında ve kent-
leşmesinde göçler en önemli fak-
tör olarak öne çıkarken, şehirlerin 
göç almalarını etkileyen sebeple-
rin başında ise ekonomik nedenler 
gelmektedir. İnsanlar daha iyi bir 
iş ve daha müreffeh bir hayat için 
kırsal kesimlerden veya küçük şe-
hirlerden büyükşehirlere doğru göç 
etmektedirler. Türkiye, batı ülkele-
rinden farklı olarak doğrudan sana-
yileşmeye bağlı olmayan bir kent-
leşme süreci yaşamıştır. İstanbul’un 
1950’lerden itibaren çok hızlı biçim-
de nüfusunun artmaya başlaması 
da doğrudan sanayileşmeye bağlı 

Eyüp’teki Hemşerilik Vakıf ve Dernekleri (2016 İl Dernekler Müdürlüğü Verileri)

STK Türleri / Bölgeler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge Toplam
Hemşeri 43 107 9 2 161

Spor-Çevre 27 32 18 2 79

Cami 20 33 4 2 59

Meslek 34 19 4 0 57

Eğitim-Kültür-Sosyal 91 38 6 1 136

Diğer 15 5 2 0 22

Toplam 230 234 43 7 514 

6 İstanbul İl Dernekler 
Müdürlüğü 2016 Verileri
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değildir. Ancak Eyüp’ün 1940’lardan 
itibaren hızlı nüfus artışı, Türkiye ve 
İstanbul kentleşme dinamiklerinden 
farklı olarak, batıdaki sanayileşme 
merkezli kentleşmeyi andırmakta-
dır. 1985’te sanayi tesisleri ve fabri-
kaların Haliç’ten çıkarılmasına kadar 
Eyüp, önemli bir işgücü ve istihdam 
merkezi olmayı sürdürmüştür.
İstanbul’un sur dışındaki ilk yer-
leşim yerlerinden biri olan Eyüp, 
tarih boyunca inşa edilen camiler, 
türbeler, medreseler ve diğer sos-
yal ve kültürel yapılar ile önemli bir 
kentsel miras alanı olarak dikkat 
çekmektedir. Ancak Eyüp, önce Haliç 
çevresindeki sanayileşme, sonrasın-
da hemşerilik ilişkilerinin zincirleme 
göçleri ile 2000’li yıllardan sonra ise 
Karadeniz’e doğru uzanan bölgesin-
deki köylerinin önemli konut proje-
lerine ev sahipliği yapmasıyla tarihi 
ve kültürel yapısından farklı bir nü-
fus artışına ve değişime uğramıştır. 
Bu bildiride, Eyüp’teki sosyal ve 
demografik dönüşümde STK’lar ve 
hemşeri dayanışma ağlarının etki-
si ele alınmıştır. İlçenin merkezden 
çevreye doğru 4 bölgede analiz edil-
diği bu çalışmada, ilçedeki STK’ların 
yapısı ve kuruluş yılları, bölgelerin 
gelişim ve değişim dinamiklerini 
göstermesi bakımından anlamlı bu-
lunmuştur. Eyüp’ün dört farklı böl-
gesindeki vakıf ve dernekler ilçenin 
sosyodemografik gelişimine uygun 
bir özellik göstermektedir. Şöyle ki, 
merkezdeki birinci bölgede eğitim, 
kültür ve sosyal ağırlıklı dernekler, 
1950 sonrası göçlerle oluşan ikinci 
bölgede hemşeri dernekleri, 2000’li 
yıllardan itibaren şehirleşmeye baş-
layan üçüncü bölgede spor ve çevre 
dernekleri yoğunlaşırmıştır. Dör-
düncü bölgedeki 7 köyde ise sadece 
7 dernek bulunmaktadır. Sonuç ola-
rak, İstanbul’un sur dışındaki diğer 
ilçelerinden daha farklı bir nüfus 
artış dinamiğine sahip olan Eyüp’ün 
gelişimini ve değişimini, ilçedeki 
STK’ların kuruluş yılları ve türleri 

üzerinden de okumak mümkündür.

YUSUF ADIGÜZEL - M. SELİM AKİŞ / EYÜP’TEKİ SOSYAL VE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMDE STK’LAR VEDAYANIŞMA AĞLARININ ETKİSİ



“Ya Eyüp Mezarlığı nasıl unutulur? Oraya bir akşam gurup vaktinde 
gittik ve hafızamda hep o gün gördüğüm gibi güneşin son ışıklarıyla 
aydınlanmış olarak kaldı. Hafif bir kayık bizi Haliç’in nihayetine götür-
dü ve Osmanlılar’ın “mukaddes toprak”ına, iki yanı kabirlerle çevril-
miş pek meyilli bir yoldan çıktık. Bu saatte bütün gün mezarlarda çalı-
şan ve büyük kabristanı çekiç sesiyle dolduran taş yontucuları bırakıp 
gitmişlerdi, ortalık sessizdi… Bu fevkalâde bir sessizliğe gömülmüş 
aristokratik bir mahalle gibi, uhrevî bir hüzünle beraber dünyevî bir 
hürmet hissini ilham eden bembeyaz, gölgeli ve şahane bir güzelliğe 
sahip bir mezar şehridir. Mezarlık bahçelerindeki yeşilliğin çelenkler 
ve demetler halinde sarktığı ve üzerinden akasya, meşe, mersin dal-
larının yükseldiği beyaz duvarların ve parmaklıkların içine geçiyor ve 
türbelerin kemerli pencerelerini yaldızlı demir dantellerin arasından, 
tatlı bir ziyaret içinde, ağaçların yeşil gölgeleriyle boyanmış mermer 
lahitleri görüyoruz. İstanbul’un başka hiçbir yerinde ölüm tasvirini 
güzelleştiren ve korkmadan seyrettiren Müslüman sanatı, bu kadar 
zarafetle gözler önüne serilemez. Dudaklarda hem dua hem tebessüm 
uyandıran hüzün ve zarafet dolu bir kabristan, bir saray, bir bahçe, 
bir mabettir bu. Her tarafta asırlık servilerin gölgelediği, içinden yı-
lankavi yolların geçtiği sulara dalmak için yol boyunca toplanıyormuş 
gibi gelen mezar taşlarıyla beyazlaşmış mezarlıklar uzanır. Birçok kö-
şeden çalıları aralayınca, sağ kolda birbirinden aynı bir sıra mavimsi 
şehir gibi görünen uzaklardaki İstanbul, aşağıda, güneşin son ışığının 
parladığı Altınboynuz; karşıda Sütlüce, Halıcıoğlu, Pîrî Paşa, Hasköy 
semtleri ve daha uzakta bu dünyanın renklerine pek benzemeyen be-
lirsiz ve ölgün sonsuz bir renk tatlılığı içinde kaybolmuş büyük Kasım-
paşa semti ve hayal meyal Galata görülür.”
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