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Son derece h›zl› bir de¤iflimin yafland›¤› ülkemizde, insanlar›m›z gibi

flehirlerimiz de bir kimlik bunal›m› yaflamaktad›r. ‹slâm âleminin ve Osmanl›’n›n

gözbebe¤i olan tarih kentimiz ‹stanbul’umuzun Eyüpsultan ilçesi de bu

erozyondan nasibini alm›flt›r.

Osmanl›’n›n dini ve sivil mimarisinin nadide örneklerinin kal›nt›lar›n› içinde

bulunduran bu kutsal belde, Türklerin ilk yerleflim merkezi olma özelli¤ini de

kendisinde bulundurmaktad›r.

Osmanl› ruhunun rakikli¤ini, nezafetini, zerafetini tüm eserleriyle yaflatan ve

yans›tan Eyüpsultan... ‹çine girildi¤inde insana huzur ve mutluluk bahfleden,

ç›k›ld›¤›nda ise hasret ve özlem veren Eyüpsultan...

Ne var ki son 70 y›ld›r ne yapaca¤›n› bilemeyen, bir hedefi ve ideali olmayan

yönetimler marifeti ile, insanlarda oldu¤u gibi flehirlerde de yozlaflma kendini

göstermifltir.

Ortak dava ve hedef sahibi olmayan insanlardan meydana gelen milletlerin,

milletler ailesi aras›nda yer bulmalar› ve bu yeri muhafaza etmeleri mümkün

de¤ildir. Toplumlar, tarihlerini iyi bilmelidirler ki ellerindeki de¤erlere sahip

olabilsinler. Aksi takdirde ne yapaca¤›n› bilemez ve baflkalar›n› körü körüne

taklit ederler.

‹stikbale yürüyebilmek için gerekli vas›ta ve malzemelerin en önemlisi

tarihtir. Tarihi unutarak, yanl›fl bilerek veya inkâr ederek geliflmek mümkün

de¤ildir. Geçmiflini tan›mayanlar kendilerine güven duyamaz. Bu anlamda

"kendi kimli¤ine sahip ç›kma ve bunu gelece¤e tafl›ma" görevini (vazifemiz

olmakla beraber biz deruhte etmeye çal›flt›k.

Bu çal›flmalar›m›z s›ras›nda gördük ki; alt› as›rl›k geçmifli yetmifl y›lda yok

edememifller.

Bizler tarihten bugüne kalan bütün eserleriyle Eyüpsultan’› yeniden Osmanl›

kenti haline dönüfltürürken, insan›m›za da ecdad›m›z› tan›tmak istedik. Bu

anlamda ümit ediyoruz ki, belediyemiz yay›n› olan bu güzel eseri okuyarak

Eyüpsultan’› daha çok sevecek, geçmifle daha çok sahip ç›kacaks›n›z. Bu belde-i

tayyibede yaflaman›n ayr›cal›¤›n› tadacaks›n›z.

Bu k›ymetli eser otuza yak›n araflt›rmac› ve ilim adam›m›z›n I.Eyüpsultan

Sempozyumu’nda sunmufl olduklar› tebli¤lerinden bir demettir. Bu nadide

GÜLDESTE’yi sizlere bir CD halinde sunman›n mutlulu¤unu yafl›yorum.

Tebli¤ sahiplerine flükranlar›m› arzederken, okuyucular›n da müstefid

olacaklar›n› ümit ediyorum.

Ahmet GENÇ

Eyüpsultan Belediye Baflkan›

Yetiflmez mi bu belde halk›na bu nimeti Bari
Habibi Ekremin yâri Ebâ Eyyub el-Ensâri



B‹R SEMPOZYUM H‹KAYES‹ 

Üç y›ld›r olmas›n› istedi¤imiz halde baz› sebeplerle gerçeklefltiremedi¤imiz

"Eyüpsultan Sempozyumu" bu seneye nasipmifl.

Daha ilkbaflta uluslar aras› olmas›n› arzulad›¤›m›z sempozyum, bu y›l ulusal

oldu, ama yine de uluslar aras› olmas› fikrinden vazgeçmifl de¤iliz. Nasip olursa,

98’de niyetimizin gerçekleflmesini umut ediyoruz. 

Her sempozyumun ön haz›rl›k çal›flmas› bir, belki iki y›l önce bafllar. Zira

ulusal/uluslar aras› platformlarda tebli¤ sunacak bilim adamlar› ve araflt›rmac›lar

"ortaya nitelikli bir eser konmas› isteniyorsa bu flartt›r" diyorlar. Biz de buna can-

› gönülden kat›l›yoruz. Zaten bu minval üzere gelecek y›lki sempozyum için

ba¤lant›lar› flimdiden kurma gayreti içindeyiz.

Prof. Dr. Halil ‹nalc›k hocam›z, Prof. Dr. Semavi Eyice hocam›z, Prof. Dr.

Önder Küçükerman, Prof. Dr. Y›ld›z Demiriz, Doç. Dr. Hakk› Önkal, Prof. Dr.

Haflim Karpuz, Doç. Dr. Turgut Cansever...

Süre ve özel birtak›m sebepler yüzünden (çok istememize ra¤men)

kat›lamad›lar. ‹nflallah gelecek y›llardaki toplant›lar›m›zda onlar› görebilmeyi

umut ediyoruz. 

Hummal› bir vaziyette, üç y›ld›r Eyüp’te kültüre, sanata, tarihe, bilime meftun

Belediye Yönetimi, dost-düflman hemen herkesin tasvib edebilece¤i güzel fleyler

yapma gayreti içindeler. 

Yap›lan bu faaliyetleri erbab›na ve ehline teslim etmedi¤imiz takdirde içimiz

rahat etmeyece¤i için "görücüye ç›kal›m" dedik. Ülkemizin çok sayg›n ve de¤erli

25 bilim adam›, sanatç› araflt›rmac›lar› ile üç gün boyunca geceli gündüzlü

beraber olduk, konufltuk, dinledik, not tuttuk.

Sanat›n, bilimin, medeniyetin gizemli labirentlerinde, mahir

mihmandarlar›m›zla dolaflt›k. Üç gün süren ve dört oturum olarak gerçekleflen

sempozyum, adeta sözlü ve görüntülü flölene dönüflürken, yorulan dima¤lar

Eyüplü Bestekârlar›n bestelerinden oluflan na¤melerle dinlendi. "fiölen" dedik,

belki de kelimenin tam anlam›yla öyle oldu.

Bak›n›z nas›l oldu:

Sempozyumun aç›l›fl k›sm›nda Ebruzen Nimet Özata’n›n ça¤dafl ve klasik

formdaki ebrular›, Firdes Say›lan’›n usta ifli Eyüp Foto¤raflar› izleyicilere

sunulurken, ta Ankara’lardan teflrif eden Örcün Hoca ve "itfaiye tak›m›" n›n Gazi

Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fakültesi’nin Türk El Sanatlar› Sergisi,

‹stanbul’a tatl› ve kal›c› sanat esintileri getirdi. Sempozyum dolay›s› ile Eyüp

ilçesi Okullararas› "Benim Gözümde Eyüpsultan" konulu resim yar›flmas›nda

dereceye giren eserlerin yer ald›¤› resim sergisi ve bilhasa genç izleyiciler için

övünç vesilesi oldu.

Sempozyum flölenini taçland›ran bölüm ise son gün Eyüp, Alibeyköy ve Piyer

Loti’de yap›lan tan›t›m gezileri idi. Belediyemizin , yaz›m›zda da de¤indi¤imiz

gibi üç y›ld›r sürdürmekte oldu¤u "EYÜPSULTAN YEN‹ BAfiTAN" projesini

sayg›de¤er misafirlerimizle gezme-görme imkan›m›z oldu. Ne demifltik:

"Görücüye ç›kar" gibi. Aynen öyle oldu. Tan›t›m gezisinde bilim adamlar›m›z›n,

sanatç›lar›m›z›n, araflt›rmac›lar›m›z›n söyleyece¤i kelimelere ayarl› bir flekilde

süren gezide, duydu¤umuz övgü dolu sözlerle adeta üç y›ll›k yorgunlu¤umuz

bitti.

Ne diyelim, ehlinden ve erbab›ndan ald›¤›m›z manevi destekle herhalde

önümüzdeki iki y›l› kufllar gibi hafif geçiririz.

Tekrar sempozyuma dönecek olursak, aç›l›fltaki protokol konuflmalar›na hiç

de¤inmeden Bilim Komitesi Baflkan› ve ayn› zamanda "EYÜPSULTAN YEN‹



BAfiTAN" büyük projesinin mimar› Prof.Dr. Nezih Eldem hocam›z›n sunufl

konuflmas› her türlü takdirin üzerinde idi. Büyük bir vukufiyetle yapt›¤›

konuflmada, üç y›ld›r süregelen projeyi ana hatlar› ile anlatt› ve bundan sonra

yap›lacaklar için ipuçlar› verdi.

‹lk oturumu Bilim Komitesi’nden ‹slâm Tarihi Profesörü ‹hsan Süreyya S›rma

hocam›z yönetti. ‹lk tebli¤i Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Hadis

Profesörü ‹smail Lütfi Çakan sundu. "Hadis Kaynaklar›nda Halid b. Zeyd

(Eyüpsultan Hz.) konulu tebli¤de hocam›z ayr›ca Eyüpsultan’la ilgili neler

yap›labilir konusunda da teklif ve tavsiyelerde de bulundu. "Eyüp fieriye Sicilleri"

konulu tebli¤i ile Doç.Dr.Abdülaziz Bay›nd›r ikinci konuflmac› idi.

Sempozyumun bafl›ndan sonuna kadar kotar›c›lar›ndan olan, Sanatsal Mozaik

Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Gündegül Parlar "Gravürlerde Eyüp" konulu

tebli¤ sundu. Ankara’dan kat›lan de¤erli vak›f uzman› Sadi Bayram "Fatih’in

Eyüpsultan Vakfiyesi" konulu tebli¤i sundu. Sempozyumumuzun ilginç ve hofl

sürprizlerinden olarak bizim "aile boyu ilim" dedi¤imiz bay-bayan olarak tebli¤

sunan Yrd.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu (Hançerli Lahitler), Yrd.Doç.Dr. Yaflar

Çoruhlu (Orta Asya’dan Anadolu’ya Lahitlerde Görülen Hançer B›çak

Motiflerinin Sembolizmi), izleyicilere ölüm ve hayat, sanat ve ölüm, sanat ve

hayat aras›ndaki o gizemli s›n›rlar› hat›rlatt›lar.

Prof.Dr. Selçuk Mülayim hocan›n baflkanl›k etti¤i ikinci oturumda ilk

konuflmay› Mine Ünsal "Eyüpsultan Türbesi Hacet Penceresi Parmakl›¤›n›n

Restorasyon ve Konservasyon Çal›flmas›" tebli¤i ile yapt›. ‹znik E¤itim ve

Ö¤retim (çini) Vakf›’ndan Ferize fien, "Eyüpsultan Çinileri Üzerine" konufltu.

De¤erli müzeci Cihat Soyhan, "Tekfur Saray› Çevresi ve Çinicili¤i"ni anlatt›.

Sempozyumumuzun ikinci bay-bayan aile boyu ilim ekibi Doç.Dr. Neslihan

Sönmez, "Saliha Sultan Çeflmesi Restorasyonu", Doç.Dr. Zeki Sönmez "Sinan’›n

Mimarl›¤›nda Zal Mahmut Pafla Külliyesinin Yeri" konulu iki de¤erli

tebli¤leriyle kat›ld›lar sempozyumumuza. Babacan tav›rlar› ile toplant›lar›n adeta

gözbebe¤i olan Zeki Sönmez hocam›z›n "bilim adam›" tipi ile ilgili kanaatlerin

yeniden gözden geçirilmesi intiba›n› da uyand›rd›¤›n› söylemeliyim.

Üçüncü oturmu, sempozyumun adeta herfleyi olan Prof.Dr. Örcün Bar›flta

hocam›z yönetti. Bu oturumda ilk konuflmay› Prof. Dr. Selçuk Mülayim "Piyer

Loti’den Eyüp S›rtlar›" tebli¤i ile yapt›. ‹kinci konuflmac› ise Prof.Dr. Baha

Tanman idi. Konusu "Eyüpsultan’da Tarikat Yap›lar›". Baha Bey’e Prof. dedik.

Belki sempozyumumuzun ilginç hususiyetlerinden biri de bu idi. Doç.Dr. Hakk›

Acun, Doç.Dr. Hüsrev Subafl›, Doç.Dr. Baha Tanman bu sempozyum s›ras›nda

(az önce veya az sonra) Profesör ünvan›n› ald›lar. Üçüncü konuflmay› Ekrem Ifl›n

bey yapt›. Konusu, "Eyüp’te Tasavvufi Hayat". Ifl›n’›n tebli¤i bask› aflamas›na

yetiflmedi¤i için kitab›m›za alamad›k. Dr. Fahrunnisa Ensari Kara "Eyüp Sultan

Tarihi Yerleflme dokusunda Planlama-Uygulama ‹liflkileri" konulu tebli ile

kat›ld›. Eyüp’ü öteden beri çok iyi tan›yan, adeta hem teoride hem pratikte s›k›

bir Eyüplü olan Kara’n›n tebli¤i bu özellikleri ile de dikkati çekti. Y›lmaz Zenger,

"Özel Dokulu Kent Parçalar›n›n Ça¤dafl Yaflama Adaptasyonu""konulu tebli¤i ile

ve yine Dr. Ahmet Kamil Gören "Geçmiflten Günümüze Ayvansaray" konulu

tebli¤ ile üçüncü oturumda konufltular.

Dördüncü ve son oturumu Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim

Üyesi Prof.Dr. Cahit Baltac› yönetti. Prof.Dr. Örcün Bar›flta "Eyüp’te Baz›

Çocuk Mezartafllar›", Prof.Dr. Hüsrev Subafl› "Hat Sanat› ve Tarihi Aç›s›ndan

Eyüp Mezartafl› kitabeleri", Prof.Dr. Hakk› Acun "Eyüp’te Bir Tafloluk Örne¤i:

Ejderli Tafloluk", Araflt›rma Görevlisi Ahmed Sacid Aç›kgözo¤lu "Eyüpsultan’da

Ketebeli Mezartafllar›", Sezai Gülflen "Eyüp’te Gömülü Sanatç› Meflhurlar"



konulu tebli¤leri ile kat›ld›lar. Bu son oturumun son konuflmac›s› ise; Doç.Dr.

Cahit Atasoy idi. "Eyüp’te Musiki Hayat›, Hüseyin Fahrettin Dede ve Zekai

Dede" konulu tebli¤i sunan Atasoy hocam›z›n konuflmas›na efllik eden

semazenler hem oturuma, hem de sempozyuma ayr› bir tat katt›lar.

Dolu dolu geçen dört oturumun tebli¤lerini ilerleyen sayfalardan zengin

görsel malzemeler eflli¤inde okuyacaks›n›z. Göreceksiniz ki, bizim burada

söylediklerimiz, bu güzel çal›flmalar için sadece "hakk› teslim", baflka bir fley

de¤il.

Yaz›larda kullan›lan görsel malzemelerin -birkaç› müstesna- hepsi tebli¤ciye

aittir. Belediye arflivinden koydu¤umuz malzemeleri dipnotlarla belirttik. Bir

defa daha söylemeliyim ki, tebli¤in muhtevas› kadar kullan›lan görsel malzeme

de bir o kadar de¤erlidir. Konuflmac›lar› burada bir kez daha kutluyor ve tebrik

ediyorum.

Yaz›lara müdahale etmedik. Herfley oldu¤u gibi sizlere yans›t›lmaya çal›fl›ld›.

Kaynakça, dipnotlar ve özel notlar var ise hepsini belirttik. ‹stedik ki bu kitap

ilgililere ve bilhassa gençlere yeni ufuklar açs›n. Buna azami hassasiyet gösterdik.

Daha önce Eyüpsultan Güldestesi ad› ile yay›nlamay› düflündü¤ümüz

mevsimlik y›ll›¤›m›zdan vazgeçmifl de¤iliz. Nasip olursa y›lda üç veya dört defa

yay›nlayaca¤›m›z Güldeste’mizde telif, tercüme ve iktibas yaz›lar yer alacak. ‹lk

say›s›n› Güz say›s› olarak yay›nlayaca¤›m›z Güldeste’nin haz›rl›klar› sürmekte.

Kitapta sempozyum aç›l›fl›, sergiler, konuflmalar ve gezilerden bir potbori

yapt›k. Güzel bir an› ve ilginç enstantaneler olarak onlardan da birkaç kareyi

kitab›m›za koyduk.

Nitelikli bir çal›flma olmas›na bafl›ndan sonuna kadar gayret etti¤imiz

kitab›m›za ayr›ca Index ilave ettik. Umar›z faydal› olur.

Belki küçük bir ayr›nt› ama belirtmekte fayda var.

Daha önce ilan etti¤imiz sempozyum program›na göre Prof. Dr. Mustafa

Uzun Sempozyuma kat›lmad›lar. Ekrem Ifl›n ise kat›ld›klar› halde tebli¤lerini

vermediler. Faruk fiahin beyin yerine Ferize fien tebli¤ sundular. Sezai Gülflen

bey sempozyuma kat›lmad›lar ama tebli¤lerini verme inceli¤ini gösterdiler.

Gündegül Parlar ikinci bölümde konuflmas› gerekirken birinci bölümde

konufltular. (Kitab’›n ilerleyen sayfalar›nda da görülece¤i gibi yaz›lar› oturum

s›ras›ndaki konuflmalara göre dizdik. Olan› oldu¤u gibi verdik.)

Netice olarak;

De¤erli baflkan›m›z Ahmet Genç Bey’in himayelerinde Baflkan Yard›mc›m›z

Osman Sak Bey’in destekleriyle gerçekleflen sempozyuma ve sempozyum

kitab›na zerre kadar eme¤i, deste¤i, katk›s› olan herkese burada bir kez daha

teflekkür ediyorum. Minnet ve flükranlar›m› arzediyorum. Özellikle Örcün

Bar›flta Hocam›z, Gündegül Parlar Han›mefendiyi ismen zikretmeden

geçemiyorum.

Teknik haz›rl›kta yard›mc› olan ve bu kitab›n görkemli bir fley olmas› için çok

özverili çal›flan Timafl yetkililerine, Hayati Bayrak, Osman Okçu, ‹smail

Demirci, Mesut Memifl Sar› beylere de ayr› ayr› teflekkürler ediyorum.

Foto¤raflar› ile bize katk›da bulunan Kaz›m Zaim Bey’e ayr›ca teflekkür

ediyorum.

Ne diyelim;

Gayret bizden baflar› Allah’tand›r.

‹rfan Çal›flan

Kültür ve Turizm Müdürü



* Eyüpsultan Belediyesi Bas›n Yay›n Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Arflivinden

Eyüp 
Mahkemesi

Kad›lar›n verdikleri ilâm, hüccet ve

cezalarla görevleri gere¤i tuttuklar› ka-

y›tlar› içeren defterlere fler’iyye sicili ad›

verilir. fier’iyye Sicilleri’nde yer alan

belgeleri dört ana gruba ay›rabiliriz.

Birincisi hüccetlerdir. Hüccet, hâkimin

karar›n› içermeyen, bir konuda taraflar-

dan birinin ikrar›yla di¤erinin tasdikini

gösteren ve üzerinde bunu düzenleyen

h"kimin mühür ve imzas›n› tafl›yan bel-

ge demektir. Hüccetler asl›nda mahke-

melerin noterlik faaliyetleriyle ilgili bel-

gelerdir. Ama günümüzde noterlerin

yapamad›¤› ifllerle ilgili bir k›s›m belge-

ler de bu adla an›l›r. Tafl›nmaz mallar›n

sat›fl›nda verilen ve tapu yerine geçen

hüccetler ile evlenme izni veren hüccet-

ler gibi.

‹kincisi, hâkimlerin bir k›s›m idari görevle-

ri ile ilgili kay›tlard›r. Din görevlilerinin ta-

yini ve denetlenmesi, müderris tayini,

resmi yap›lar›n keflif ve tamiri ile ilgili

kay›tlar, vak›flar›n denetimi, vak›f tafl›n-

mazlar›n›n kiraya verilmesi, vergilerin

toplanmas›, esnaf teftifli, narh koyma,

yi¤itbafl› vekethüda tayini ve mukataa

teftifli gibi kay›tlar bunlardand›r.

Üçüncü gruba hâkimlerin yarg› gö-

Doç.Dr. Abdülaziz BAYINDIR

‹stanbul Üniversitesi ‹lahiyat Fak. Ö¤r. Üyesi
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revleriyle ilgili belgeler girer. Bu belge-

lere ilâm denir. ‹lâmlar, hâkimin bir da-

vada verdi¤i son karar› içerir. Ölenlerin

miras›n›n paylaflt›r›lmas›yla ilgili görev-

ler de hâkimlere aittir. Bunun için de tu-

tulan defterlere kassam defteri ad› verilir.

Dördüncü olarak da maruz kay›tlar›

vard›r. Halk taraf›ndan mahkemelere

çeflitli konularda yap›lan flikayetler, ha-

kimin emriyle görevliler taraf›ndan ya-

p›lan keflif ve tahkikat raporlar› ve naib-

lerin, daha çok ceza konular›nda yürüt-

tükleri soruflturma ve hakimin onay›na

ba¤l› olarak verdikleri hükümler ile ha-

kimlerin bir üstlerine arzettikleri konu-

lar bu maruz kay›tlar›n› oluflturur.

fier’iyye sicillerinin bu kadar kap-

saml› olmas› sebebiyle Eyüp üzerinde

çal›flan tarihçilerin Eyüp Mahkemesi

fier’iyye Sicillerinden uzak kalmalar› dü-

flünülemez. Bölgenin sosyal, ekonomik

ve nüfus yap›s›, mimari durumu vs. ile il-

gili en güvenilir belgeleri buralarda bu-

labilirsiniz. Mesela tafl›nmaz mallar›n

al›m-sat›m› mahkemelerde yap›lmak-

tayd›. Bunun için verilen hüccetlerde ta-

fl›nmaz›n özellikleriyle ilgili detayl› bil-

giler verildi¤i için bu belgelere bakarak

bir mahalleyi, evleri, yap› özellikleri ve

di¤er birimleriyle birlikte ortaya koyma

imkan› bulunmaktad›r.

‹stanbul Müftülü¤ü fier’iyye Sicilleri

Arflivinde 9872 adet sicil bulunmakta-

d›r. Bunlardan 629 tanesi Eyüp mahkemesine

aittir. Tarihleri 978 H./1570 M.’den bafl-

lay›p 1342 H./1924 M.’ye kadar uzan-

maktad›r. Bu, 365 H./354 M. senelik bir

dönem demektir. Arada tarih atlamas›

hemen hemen yoktur.

Mahkemenin 365 senelik arflivi, iki

kap›l› bir dolab›n içerisindedir. Dolab›n

üstünde de iki küçük kap› vard›r. Yük-

sekli¤i iki metre kadard›r. fier’iyye sicil-

leri arflivimizde bulunan dolaplar yakla-

fl›k 3 metre yüksekli¤indedir. Ama, alt-

taki 1 metrelik bölümde fier’iyye Sicili

bulunmamaktad›r. Bu kadar küçük yere

s›¤d›r›lm›fl olan 365 senelik arflivden ta-

rihini bildi¤iniz bir belge en çok 15 da-

kika içinde bulunabilir.

Dikkat çeken bir baflka husus da,

belgelerdeki standartl›kt›r. Belgelerin

biçimi ve yap›s› hiç de¤iflmemekte, ilk

belgeden son belgeye kadar kullan›lan

kelimeler ve bu kelimelerin yer ald›¤›

cümlelerin kuruluflunda bir de¤ifliklik

olmamaktad›r. Bunun iki türlü faydas›

vard›r. Birisi bu belgeleri düzenleyen ki-

flilerin kolay kolay hata yapmamalar›,

e¤er yaparlarsa bu hatan›n hemen farke-

* Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Arflivinden
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dilip düzeltilebilmesi; di¤eri de bugün o

belgeler üzerinde çal›flanlar›n araflt›rma-

lar›n› kolayca yürütebilmeleridir. Bir

belgeyi birkaç kere okuyup kavray›nca

yüzlerce belgenin kap›s› aralanm›fl olur.

Belgenin özüyle ilgili cümlelerin yeri

kavran›rsa, bir belgenin sadece ilgili

cümlesini bir bak›flta bulup h›zla araflt›r-

ma yapma imkan›na da kavuflulabilir.

Zaten belgelerin önemli bir bölümünün

kenar›na, o belgenin özünü bildiren k›-

sa notlar düflülmüfltür ki, bunlar araflt›r-

mac›ya büyük kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Eyüp Mahkemesinde ilgimi çeken

bir sicil çeflidi Mâ-i lezîz sicilidir. Bunlar

Eyüp’deki içme sular›yla ilgili kay›tlar-

d›r. Bunlara bakarak Eyüp’ün su haritala-

r› ç›kar›labilir.

Osmanl› mahkemelerinin iflleyifline

bak›l›nca, günümüz mahkemelerindeki

y›¤›lmalar› önleyecek çok de¤erli tecrü-

belere rastlanmaktad›r. Bu sebeple, sicil-

ler hukuk tarihimiz aç›s›ndan da paha

biçilmez bilgileri içermektedir.

Osmanl› hakimlerinin çal›flma saati

yoktu. Çal›flma yeri de genellikle otur-

duklar› evlerdi. Bu sebeple, davas› olan

kifliler her saatte hakimin yan›na gide-

rek uyuflmazl›¤›n giderilmesi talebinde

bulunabilirlerdi.

‹kinci olarak, davalar çok çabuk so-

nuçlan›rd›. Davalar›n genellikle aç›ld›¤›

gün sonuçland›¤›n› tesbit edebilmekte-

yiz. Davac› mahkemeye gelirken, daval›

flah›s ve delilleriyle birlikte gelmekte, id-

dias›n› genellikle ilk celsede ispatlayabil-

mektedir. Dava sözlü olarak aç›ld›¤› için,

bürokrasi büyük ölçüde azalmaktad›r.

fieriat, ceza davalar› hususunda son

derece dikkatlidir. Çünkü ceza kiflinin

fleref ve itibar›n› zedelemekte, onu top-

lumda küçük düflürmektedir. Bu sebeple,

bir kiflinin suçlulu¤u ispatlan›ncaya ka-

dar suçsuz say›lmas› prensibi titizlikle

uygulanm›flt›r. Ceza davalar›nda ispat

yükü tamamen o suçtan zarar gören ta-

rafa yüklenmifl, san›¤›n "suçu iflleme-

dim" demesi yeterli görülmüfl ve ondan

suçsuzlu¤unu ispat› asla istenmemifltir.

Çünkü bir fleyin yoklu¤u ispatlanamaz.

Suç orta¤›n›n iddias› da delil say›lamaz.

Kabahat türünden cezalar d›fl›nda hâki-

min bilgisi de suçun ispat›nda delil ola-

rak kullan›lamaz. Bu sebeple hukuk da-

vas›nda oldu¤u gibi ceza yarg›lamas›nda

da ispatta objektif davran›lm›flt›r.

Bat› kaynakl› hukuklarda ceza yarg›-

lamas›nda ispat objektif de¤il, sübjektif-

tir.(*) Bat› kaynakl› hukuklar›n yürür-

lükte bulundu¤u yerlerde insanlar›n suç-

(*) Nurullah KUN-

TER, Ceza Muha-

kemesi Hukuku,

‹stanbul 1981, No

323 ve 325; Erde-

ner YURTCAN,

Ceza Yarg›lamas›

Hukuku, ‹stanbul

1982, s.222.
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suz yere hürriyetlerinin ba¤land›¤›, fle-

ref ve itibarlar›n›n zedelendi¤i s›kça gö-

rülmektedir. fieriat, ceza yarg›lamas›n-

da, hukuk yarg›lamas›ndan daha fazla

titizlik gösterir. Hazreti Peygamber

(s.a.v.) flöyle buyurmufltur: "Yan›larak
affetmek, yan›l›p ceza vermekten ha-
y›rl›d›r." (Tirmizi, Hudûd,6)

Ceza yarg›s›nda hâkimlerin takdir

yetkisi s›n›rl›d›r. Çünkü hâkimin kana-

ati elle tutulur, gözle görülür bir fley

de¤ildir. Taraf tutmalar› ve kanaat ad›

alt›nda keyfi hüküm vermeleri her za-

man mümkündür. Hâkimlik makam›n›

iflgal eden, t›pk› san›k sandalyesinde

oturan kifli gibi insand›r. Bunlardan bi-

ri suç ifllemiflse, di¤eri de iflleyebilir. Bu

sebeple hakimin suç iflleyerek makam›-

n›n gölgesine s›¤›nmas›na engel olun-

mufltur.

Yarg›lanmada tam bir eflitlik ve ta-

rafs›zl›k vard›r. Ceza yarg›s›n›nher saf-

has›n›n halka aç›k olmas› prensibi titiz-

likle uygulanm›flt›r. Ceza yarg›s›n›n

bütün safhalar›nda bölgenin ileri ge-

lenlerinden bir grup haz›r bulundurul-

mufltur. Ceza yarg›s› ile ilgilibir örnek

verelim:

"Davutpafla yak›n›nda Bâyezid-i

Cedid Mahallesi’nde oturan mültezim

Ahmed A¤a, mahkemeye celbettirdi¤i

Sipahi Hac› Mustafa’n›n kendine bir

gece evvel, yats› namaz›ndan önce,

evinin kap›s› önünde, ‘kâfir, k›z›lbafl,

zinakâr, kad›n kapat›rs›n’ diye hakaret

etti¤ini ve bundan utand›¤›n› belirte-

rek gereken cezan›n verilmesi iste¤in-

de bulunur. Derhal yap›lan duruflmada,

san›k suçu kabul etmedi¤i için, davac›,

ad› geçen yerde oturah Ahmed o¤lu

Hac› Bekir ile Mehmed o¤lu Ahmed’i

tan›k olarak dinletir. Tan›klar iddiay›

ispat eder mahiyette ifade verince,

mahkeme araflt›rmaya koyulur. Tan›k-

larla ilgili araflt›rma yapmak üzere

Mehmed Emin Efendi ad›nda bir kifli

görevlendirilir. Bu kifli, ad› geçen ma-

halleye giderek araflt›rma yapar. ‹simle-

rini kaydetti¤i 29 kifli, bu tan›klar›n ya-

lanc›l›klar›n›n bilinmedi¤ini, güvenilir

kiflilerden olduklar›n› bildirince, bu de-

fa Ahmet A¤a’n›n durumunu araflt›rmak

gerekir. Bunun için ‹mam Süleyman

Efendi, Kasap ‹lyas, Camii vaizi fieyh

Hasan Efendi, Naili Pafla Camii vaizi

di¤er fieyh Hasan Efendi,  Bayezid-i

Cedid Camii hatibi Seyyid Abdurrah-

man Efendi, Hac› Ahmed, Hac› Süley-

man, Hac› ‹brahim, Yemiflçi Seyyid

Musa, Sipahi Hac› Ömer, Kayy›m Ha-

c› Mehmed ve Ömer A¤a ad›nda güve-

nilir 11 kifli mahkemeye ça¤r›larak, da-

vac› Ahmed A¤a’n›n ahlâkî durumu so-

rulur. Bunlar›n hepsi, Ahmed A¤a’n›n

namuslu ve zinadan uzak biri oldu¤una

tan›kl›k edince, daval› Sipahi Hac›

Mustafa’ya, Ahmed A¤a’n›n talebiyle

80 de¤nek vurulmas›na karar verilir."

(‹stanbul Mahkemesi 24 nolu sicil.

S.142.)

Bütün bu ifllemler, davan›n aç›ld›¤›

gün tamamlanarak karar verilmifltir.

Burada sözkonusu olan zina iftiras›

suçu, ‹slâm hukukunda en a¤›r suçlar-

dand›r. Suçluya cezan›n uygulanmas›

için, suçun ispat› yeterli görülmez, sa-

n›¤›n zina töhmetinden tamamen uzak

olmas› da gerekir.Semtin ileri gelenle-

rinden iki kifliye ma¤dur Ahmed

A¤a’n›n durumuyla ilgili sorular soru-

lup, onlar›n tan›klar›n›n istenmesi bun-

dand›r. Çünkü Ahmed A¤a’n›n gerçek-

ten böyle kötü ifller yapan biri olmas›

ve Hac› Mustafa’n›n da dayanamay›p

halk huzurunda ona hakaret etmesi de

mümkündür. Bu sebeple, birinin flerefi-

ni koruyay›m derken di¤erinin haysi-

yetini zedelememek gerekir. 

Yarg›n›n bu kadar h›zl› olmas› hem

ifl y›¤›lmas›n› önlüyor, hem deinsanla-

r›n suç ifllemeye veya haks›zl›k yapma-

ya karfl› cesaretini ortadan kald›rarak

mahkemelere daha az davan›n gelmesi-

ni sa¤l›yordu.

fier’iyye sicillerinin çok önemli bilgi

hazineleri oldu¤unu tekrarlayarak söz-

lerime son vermek istiyorum. ‹nflallah

bu toplant›, arflivlerimizin de¤erinin

anlafl›lmas› yolunda faydal› bir hizmet

olur.
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Gravürlerde
Eyüp

Farkl› farkl› kültürlerin bir araya

geldi¤i Anadolu, Bat› dünyas›n›n dai-

mi ilgisini çekmifl, özellikle de 16.

yüzy›ldan itibaren ressamlar ve sey-

yahlar Osmanl›’y› yak›ndan tan›maya

çal›flm›fllard›r. Öte yandan da Os-

manl›lar bat›ya aç›lm›fllar ve bu iliflki-

ler 15. yüzy›lda bafllam›fl, 16. yüzy›l-

dan itibaren de daha s›k› bir flekilde

devam etmifltir. Bu tarihten itibaren

gelen Elçiler ve Diplomatlar, Do-

¤u’nun gizemli dünyas›ndan etkilene-

rek, yanlar›nda tüccarlar› ve sanatç›-

lar› da getirmifllerdir. Baflkent ‹stan-

bul ise en çok resmedilen flehirlerin

bafl›nda gelmektedir. Bat›dan gelen

seyyahlar, halk›n günlük yaflant›s›n-

dan baflka, dinleriyle, dilleriyle ilgi-

lenmifl, yazm›fl ve resmetmifllerdir.

Mesela Fransa’da(1) 1631 y›l›nda ç›kan

resmi yay›n organ› "Gazette" de yap›-

lan yay›nlar, do¤unun incelenmesi

yönünden çok etkili olmufltur. Napol-

yon’un 1789 M›s›r Seferi ile bat› dün-

yas›, el de¤memifl kültürel kaynaklar

karfl›s›nda adeta flaflk›na dönmüfl bun-

lar› yay›nlamak ve resmilefltirmek için

de 1822’de Societe Asiatique, 1823’de

Royal Asiatic Society ve 1842’de ise

American Oriantal Societ kurulmufl-

tur. Do¤uya giden yollar›n buradan

geçmesi de bu yo¤unlu¤u art›rm›flt›r.

18. yüzy›ldan itibaren elçiliklerde ar-

t›k birkaç sanatç›n›n yer ald›¤›n›,

bunlardan özellikle de Frans›z elçilik-

lerinde Avrupa’da çok ünlü Hilair,

L’Espinasse, Melling, Preaulx gibi sa-

natç›lar› görmekteyiz. Bu sanatç›lar›n

gravürleri Avrupa’da zengin ve asille-

rin evlerini süslemifl, moda ak›m›na

dönüflmüfltür. 19. yüzy›lda ‹stanbul

bu ak›m›n en hararetli yafland›¤› me-

kan olmufltur. Burada inceleyece¤imiz

ise, ‹stanbul’u konu alan gravürlerden

Eyüp kesitidir. Aç›klamalara geçme-

den önce Eyüp’ü k›saca tan›tmakta

fayda görmekteyiz.

‹stanbul’un fethi ile Eyüp ad›n›

alan yerleflim merkezinin ilk ad›,

Gündegül PARLAR

Sanatsal Mozaik Dergisi Yay›n Yönetmeni

1 Arslan, Necla, Gra-

vür ve Seyahatna-

melerde ‹stanbul,

‹st. Büyükflehir Be-

lediyesi Yay›nlar›,

Alafl Ofset, ‹st.,

1992, s.18
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Haskan, M. Ner-

mi, Eyüp Sultan

Tarihi, Eyüp Sul-

tan Belediyesi Ya-

y›nlar›, Prestij

Matbaas›, ‹st.,

1996, s.10.

Kayra, Cahit, ‹s-

tanbul Mekânlar

ve Zamanlar, ak

Yay›nlar›, ‹st.

1990, s.74.

‹nciciyan, P.G.,

18. As›rda ‹stan-

bul, Baha Matbaa-

s›, ‹st., 1976, s.93.

Bayr›, Mehmet

Halit, ‹stanbul

Folkloru, Baha

Matbaas›, ‹st.,

1972, s.27.
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Kozmodion’dur. Kozmodion, Do¤u

Roma ‹mparatoru I.Konstantin tara-

f›ndan kurulmufltur. Bu bölge hem

Hristiyanlarca, hem de Müslümanlar-

ca kutsal kabul edilir. Eyüp ismi Hz.

Peygamber’in sancaktar› Ebu Eyyü-

pEnsari’ye atfen verilmifltir. Bununla

ilgili olarak pekçok rivayet olmakla

beraber, bir-ikisini anlatmakla yetine-

ce¤iz.

Araplar›n 673 y›llar›nda Bizans’›

muhasaralar› s›ras›nda Ebu Eyyüb En-

sari burada savafl s›ras›nda ölmüfl ve

surlar›n d›fl›nda bir yere gömülmüfl-

tür. Uzun y›llar mezar›n›n yeri bilin-

memifl, ancak ‹stanbul’un fethi s›ra-

s›nda Akflemseddin murakabeye vara-

rak rüyas›nda mezar›n yerini görmüfl

ve Fatih’e "Be¤im, hemen flu mahalle-

yi kazs›nlar" demifltir. Gerçekten de 3

zürra inildi¤i zaman üzerinde "Haza

kabrü Ebu Eyyüb" kitabesi yaz›l› san-

dukayla karfl›lafl›lm›flt›r. Bu kabrin bu-

lunmas› yeniçeriler aras›nda sevinç

uyand›rm›fl ve büyük bir moral sa¤la-

m›flt›r. Ordu sabaha do¤ru ilk defa

Topkap› ile Edirnekap› aras›ndaki

(Lykos) vadisinden flehre girmifltir.

‹lk flehitler de Eyyüb’ün mezar›n›n ya-

n›na gömülmüfllerdir.(2)

Bir di¤er rivayet ise, Yob (Eyüb)

isimli bir ortodoks azizinin kuflatma

s›ras›nda ‹mparator Konstantin’e nasi-

hatlar etti¤ini, ancak onu dinlememe-

si üzerine Fatih’e gitti¤ini, ona önem-

li bilgiler verdi¤ini, onun verdi¤i bil-

giler sayesinde flehrin al›nd›¤›n›, böy-

lece de onun ad›n›n verildi¤i söylen-

tisidir.(3) Bunun do¤ru olmad›¤› hikâ-

yenin Eremya Çelebi taraf›ndan nak-

ledildi¤i bilinmektedir.(4) fiehri alan

Fatih, bu kutsal yerde bir cami yapt›r-

m›fl, ancak bu cami 3. Selim zaman›n-

da y›kt›r›larak yerine bugünkü Eyüp

Sultan Camii yapt›r›lm›flt›r.

‹lk Osmanl› sur d›fl› yerleflme böl-

gesi olan Eyüp’ün Haliç’e 2,6 km. k›-

y›s› bulunmakta, kuzeyinde Alibey-

köy, kuzeybat›s›nda Gaziosmanpafla,

bat›s›nda Bayrampafla, güneyinde ise

Zeytinburnu sur d›fl› yerleflimi bulu-

nur. Engebeli bir yap›ya sahip olan

Eyüp, denizden içeriye do¤ru gidil-

dikçe yükselmeye, tepeler olufltur-

maya bafllar. Evliya Çelebi’nin bah-

setti¤i ‹dris Köflkü Mesiresi ve Fran-

s›z yazar Piyer Loti’nin meflhur etti¤i

tepeler bunlard›r. Eyüp, Fatih dev-

rinde 8 mahalleden oluflmaktayd›. Bu

mahalleler ço¤u zaman orada cami,

mescid gibi yap›lar› yapt›ranlar›n ad-

lar›yla an›lmaktayd›. Mesela Eyüp’te

Cezri Kas›m, Fethi Çelebi, Niflanc›

Mustafa Pafla gibi.(5) Fatih döneminde

tahminen dörtbin olan nüfusu, II. Ba-

yezit zaman›nda 200.000 bin, Kanu-

ni Sultan Süleyman zaman›nda 500.000

bin olup, bugün ise 350.000 bin civar›nda-

d›r.

‹stanbul’da 17. ve 18. yüzy›llarda

Bat› tesirleri ile yerleflme dokusu aç›-

s›ndan Eyüp enfazla etkilenen bölge

Örnek 3 Esma Sultan Saray›

Örnek 4 Esma Sultan Saray›n›n ‹çinden Bir Görünüm



olmufltur. 18. yüzy›l bafllar›nda Kâ¤›t-

hane deresi k›y›lar› Osmanl› padiflah-

lar›n›n, üst kademe yetkililerin, halk

kesiminin çok önem verdi¤i yerlerden

biridir ve bu bölge, III. Ahmet ve

Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla’n›n

vezirli¤i s›ras›nda, saraylar, köflkler,

kas›rlarla donanm›flt›r. Burada yafla-

nan lüks ve sefahat âlemlerinin Patro-

na Halil’in kanl› isyanlar› ile bitti¤ini,

altm›fla yak›n köflkün ya¤maland›¤›-

n›,bu olaylardan sonra Eyüp kesitinin

daha da önem kazand›¤›n› görüyoruz.

III. Selim ile birlikte buralar yeniden

ihya edilmifltir. Lale Devri’ni içine

alan tarihlerde çeflmeler, sebiller, sa-

ray yap›lar›, külliyeler, tekkeler yö-

nünden yap›lar, en çok Eyüp’te kendi-

ni göstermifltir. Mihriflah Sultan Kül-

liyesi, fiah Sultan Külliyesi gibi eser-

ler bu devrelerde yap›lm›flt›r. Fetihten

itibaren devaml› her yönüyle geniflle-

yen Eyüp, sultanlar›n, devlet adamla-

r›n›n, ulema s›n›f›n›n, sanatç›lar›n ve

zengin halk kesiminin ra¤bet ettikleri

bir semt olmufltur. Kutsal bir yer ol-

mas› dolay›s›yla da Osmanl› sultanla-

r›n›n tahta ç›kmalar›ndan sonra k›l›ç

kuflanma törenlerinin burada yap›lma-

s› ününe ün katm›flt›r. Bat›l› sanatç›lar

bu törenlerden çok etkilenmifl ve

bunlar› da resimleriyle dile getirmifl-

lerdir. Eyüp ulvî havas› nedeniyle, ço-

cuklar›n en güzel an›lar›ndan birisini

süsleyen sünnet merasimlerine de

sahne olmufltur. Okul ça¤›na gelen

zengin-fakir her aile çocu¤unu hay›r-

l› dual› olsun diye Eyüp Sultan’a geti-

rir, ziyaret ettirilerek meflhur Eyüp
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oyuncaklar› da al›narak sevindirilirdi.

Bu adet hâlâ oyuncaks›z olarak devam

etmektedir. Eyüp’ü ünlendiren oyun-

caklar›n›n tarihi, Evliya Çelebi’nin

Seyahatname’sine göre, o tarihlerdeki

oyuncakç› dükkânlar›n›n 100, çal›flan

nefer say›s›n›n ise 105 oldu¤unu ö¤-

renmekteyiz.(6) K›rm›z›, mavi, yeflil,

sar› gibi canl› renklerde, tahta, toprak

deri gibi malzemelerle yap›lm›fl bu

oyuncaklar, ‹stanbul’un di¤er semtle-

rine ve Anadolu’ya da buradan sevk

yap›lm›flt›r. ‹lk oyuncak Dökmeci Ha-

san taraf›ndan 18. yüzy›lda yap›lm›fl-

t›r.(7) 19. yüzy›lda ise bat›dan gelen

sanayi oyuncaklar› dolay›s›yla bu üre-

tim tarihe kar›flm›flt›r.

Eyüp, kutsal bölge olma özelli¤in-

den dolay›, ‹stanbul’un da en büyük

‹slâm mezarl›¤› konumundad›r. Padi-

flahlar›n, vezirlerin, saray efrad›n›n,

sanat ve fikir adamlar›n›n, saray ka-

d›nlar›n›n, sultanlar›n ve de halk›n

gömülmeyi en çok istedikleri bir me-

kând›r. Eyüp’te 114 türbe, 22 tekke,

11 medrese, 30 namazgâh, 10 kütüp-

hane, 2 imaret, 4 karakol, 30 sahilsa-

ray, 10 hamam, 11sebil, 127 çeflme

infla olundu¤unu, muhtelif devirler

içinde izlemekteyiz.(8) Bunlardan bir-

kaç›n›n ismini s›ralayabiliriz: Eyüp

Sultan Camii, fieyhülislâm Tekkesi,

Adile Sultan Türbesi, Lala Mustafa

Pafla Türbesi, Sokullu Mehmet Pafla

Türbesi, fiah Sultan Türbesi gibi. Bü-

tün bu özelliklerinden dolay› Eyüp

15,16,17,18 ve 19. yüzy›llarda, bat›-

dan gelen ressam ve seyyahlar›n ilgi

oda¤› olan en ünlü bölgelerden biri

olmufltur.

Örnek 1: 17. yüzy›lda gördü¤ü-

müz gravürler, özellikle ‹stanbul’u ta-

n›tan eserler niteli¤inde olup,gravür-

lerde yap›lar›n yanlar›nda aç›klamalar

da bulunmaktayd›. Haliç’le ilgili ça-

l›flmalar bu devirde görülmekle bera-

ber, 18.yüzy›lda mimari tarzda çizim-

ler fazlalaflm›flt›r.Seyyahlar ‹stan-

bul’un daha çok mimari ö¤elerine yer

vererek anlat›mlar›n› yapm›fllar-

d›r.Belli bafll› binalar, saraylar, köflk-

ler, sukemerleri, iç d›fl mekanlara ol-

dukça s›k yer verildi¤ini, bundan bafl-

ka özellikle de yaflant›lar›n›n görün-

tülendi¤ini, kahvelerin, pazarlar›n,

mesire yerlerinin, törenlerin ilgi

odaklar› olduklar›n› izlemekteyiz.

Eyüp kesiti üzerinde çal›flma yapan

sanatç›lardan Melling, Bartlett, Al-

lam, Mis Pardoe, Flandin, Gauitier’e

ait gravürlerle buray› tan›tmaya çal›-

flaca¤›z.

Örnek 2 : "Eyüp S›rtlar›ndan ‹s-

tanbul" gravürü Melling taraf›ndan

anlat›lmaktad›r. Ön planda halk›n

günlük yaflam›ndan bir bölüm görül-

mektedir. Develerle tafl›ma ifllemi ya-

pan tafl›y›c›lar, solda piknik yapan ka-

d›nlar ve Karaa¤aç Saray›, sa¤da ise

Esma Sultan ve Beyhan Sultan Saray›,

6 

7 

8

T›lg›n, Nurullah,

Eyüp Oyuncaklar›,

Türk Folklor Arafl-

t›rmalar›, ‹st., 1939,

s.1985.

Dünden Bugüne ‹s-

tanbul Ansiklopedi-

si, Kültür Bakanl›¤›

ve Tarih Vakf› Ya-

y›n›, Ana Bas›m

A.fi., ‹st. 1994, 3.

Cilt, s.253.

Haskan M. Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi,

Eyüp Sultan Beledi-

yesi Yay›nlar›, Pres-

tij Matb., ‹st. 1996,

s.11.

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

26

Örnek 8 Eyüp’te Zal Pafla Camii

Örnek 9 Eyüp’te K›l›ç Camii



9 

10

Arslan Necla, Gra-

vür ve Seyahatna-

melerde ‹stanbul,

‹st. Büyükflehir Bele-

diyesi, Alafl Ofset,

‹st, 1992, s.140.

Arslan, Necla, age,

s.142.

Zal Mahmut Pafla Camii ve karfl›s›nda

‹stanbul’un di¤er semtler, yer almak-

tad›r. Beyhan Sultan saray› hakk›nda

hemen hemen hiçbir bilgi bulunmad›-

¤›n›, ancak Bostanc›bafl› defterlerinde

ismine rastland›¤›n› tespit etmekte-

yiz. Hakk› Eldem bu saray için "Hey-

betullah Sultan Saray›"demekte ve

çünkü bu saray›n Beyhan Sultan’dan

sonra I.Abdülhamit’in k›z› Heybetul-

lah Sultan’a geçti¤ini ifade etmekte-

dir. Saray›n yap›l›fl tarihini tespit et-

mek mümkün de¤ildir. ‹ki katl› olarak

görülen saray, sa¤da ve solda iki ç›k-

mal›d›r. Ç›kmalar yuvarlak kemerli

olup, iki s›ra halinde yer almaktad›r.

Ayn› gravürde yer alan han›m sarayla-

r›ndan biri de "Esma Sultan Sara-

y›"d›r.Yap›l›fl› hakk›nda pek bilgi sa-

hibi de¤iliz. Büyük bir ihtimalle

III.Ahmet dönemine kadar uzanmakta

olup 18. ve 19. as›rlara da tarihlenebi-

lir.(9) Di¤er pek çok yap› gibi bu sara-

y› da Melling’in gravürü ile tan›yoruz.

III.Ahmet’in k›z› olan Fatma Sultana

hediye edilmifl olup, Damat ‹brahim

Pafla ile yaflam›n› geçirdi¤i bir saray-

d›r. Daha sonra I.Abdülhamit’in k›z›

Esma Sultan’a tahsis edilen saray,

onun ad› ile an›lmaya bafllanm›flt›r.

Saray küçük bir derenin Haliç’e dö-

küldü¤ü yerde yapt›r›lm›flt›r. Arkada

Zal Mahmut Pafla Camii görülmekte-

dir. Gravürde Valide Sultan Saraylar›

ad› ile geçmektedir. Sarayla ilgili ola-

rak Miss Pardoe’nun aç›klamas›:

"Eyüp deresinin tam kenar›nda talih-

siz Sultan Selim taraf›ndan yapt›r›lan,

yazl›k saraylardan biri bulunur ki,

flimdiki padiflah›n ablas› Esma Sul-

tan’›n mülküdür" fleklindedir.(10) Allom

ise talihsiz Sultan Selim’in k›zkardefli

Esma Sultan için yapt›rd›¤› saray›n

do¤u izlerini tafl›d›¤›n› bildirirken,

Gauitier de saray›n çin yap›lar›na

benzedi¤ini belirtir. Saray›n ne za-

man y›k›ld›¤› bilinmemekte, bir müd-

det karakol olarak kullan›ld›¤› daha

sonra da ortadan kalkt›¤› gene Gauiti-

er’in notlar›nda geçmektedir.

Örnek 3: Örnekte görülen Esma

Sultan Saray›, Eugene Flandin’in li-

tografisine göre ç›kmas› denize dik

inmekte olup, dikdörtgen bir plana

sahiptir. ‹ki katl› olan bina üç ç›kma-

l› bölümden oluflmaktad›r. Saray›n

önemli bölümlerinden biri olan ön-

deki ç›kma, yüksek kabartma kemerli

pencerelidir. Kiremitli çat›, üçgen
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al›nl›kl›d›r. Di¤er bölmelerde çat› al-

çalarak düz inmektedir. Bölmeler bir-

birine galeriler ile ba¤lanmaktad›r.

Galerilerin üst kat pencereleri dik-

dörtgen, alt kat pencereleri ise yuvar-

lakt›r. En sonda yuvarlak cumbal› ve

ç›kmal› bir köflk vard›r. Lötüs çiçe¤i

tarz›nda bir kemer üzerinde oturmufl

olan dikdörtgen pencereli köflkün

üzerini kasnakl› bir kubbe örtmekte-

dir. Saray bak›ld›¤›nda bölmeler ha-

linde görülmekle birlikte, içerden ga-

leriler ile birbirine ba¤l›d›r.

Örnek 4: Esma Sultan Saray›’n›n içi-

ni gösteren Thomas Allom’a ait bu

gravürde selaml›k bölümü görülmek-

te. Eyüp Saraylar›n›n içindeki görkem

ve lüks, di¤er sahilsaraylar›ndan fark-

l› de¤ildir. Tavanlarda gök mavisi ze-

min üzerine y›ld›zl› kak›lm›fl, endam

aynalar› çepeçevre kuflat›yor. Her bi-

ri mimari dekoratif eleman yald›zlan›-

yor. Sim iskemleler, mücevherli asma

saatler, koltuklar, yast›klar, örtüler,

perdeler çok görkemli bir flekilde iç

dekorasyonu tamaml›yor. Bu gravür-

de de son derece süslü ve görkemli ta-

van›, yer minderlerini, kafesli ve ya-

lanc› pencereleri, üstlerde ise yuvar-

lak süslü pencereleri görmekteyiz. 

Örnek 5: Yaz›n›n bafl›nda da dedi-

¤imiz gibi, fetihten sonra camii yap›-

m› kenti süslemeye bafllam›fl, özellik-

le de seyahatnamelerde, resimlerde

bolca ifllenen bir konu olmufltur. Eyüp

bu yönden en flansl› bölgelerden biri

olmas›na ra¤men gravürlerde Eyüp

Camilerinden buldu¤umuz örnekler

pek fazla de¤ildir. Çal›flma yapanlar-

dan biri ‹talyan Cesare Bieso’dur.

Kendi gibi ‹talyan olan seyyah Ed-

mondo de Amicis’in Seyahatnamesin-

de  usta bir biçimde yorumlad›¤› eser-

lerinde özgün bir illüstrasyon stiline

ulaflm›flt›r. Bieso pitoresk endifleler ta-

fl›maks›z›n tasvir etti¤i kent dokusu-

da, gerçe¤in kendisi olmaktad›r. Bu-

rada görülen Eyüp Sultan Camii, sel-

vilerin aras›nda beyaz bir flekilde gös-

terilerek önemi vurgulanm›flt›r. 

Örnek 6: Kemerli avlu kap›s›ndan

Eyüp Sultan Camii ve d›fl avlu, ortada

flad›rvan› gösteren bu eser William

Henry Barlett’e aittir. Avluda oturan

sat›c›lar›, flad›rvanda abdest alanlar›

ve ziyarete gelen kad›nlar› görüyo-

ruz. Arkada tek kubbenin örttü¤ü ca-

mii minareleri ve özelliklede önde ç›-

narlar çok etkileyici bir biçimde res-

medilmifllerdir. Evliya Çelebi, avluda-

ki ç›narlardan bahsederek "Bugün bu-

rada bulunan iki ç›nar, Fatih devrin-

den kalm›flt›r" der. Ancak bu ulu ç›-

narlardan biri 1910-1915 tarihlerinde

y›k›lm›flt›r. fiad›rvan ise III. Selim za-

man›nda yap›lm›flt›r.(11)

Örnek 7: "Eyüp Sultan Camii ve

Mezarl›klar Soka¤›" adl› De Sinety’in

resimledi¤i ve Bayot’un seyahatname-

sinden al›nan gravürü görmekteyiz.

11 Haskan M. Nermi,

Eyüp Sultan Tari-

hi, Eyüp Sultan Be-

lediyesi Yay›nlar›,

Prestij Matb., ‹st.

1996, s.53.
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Sa¤ tarafta cumbal› evleri, solda ise

Eyüp Sultan Camii ve Külliyesi yer

almakta olup ‹stanbul’un ilk Selâtin

Camii’sidir. Caminin inflas›n›n 1459

olarak verildi¤ini ve önemli de¤iflik-

likler geçirdi¤ini, III. Selim zaman›n-

da yeniden infla edilerek ibadete aç›l-

d›¤›n› biliyoruz. Ana binan›n çift s›ra

dikdörtgen pencereleri önde ise ka-

fesli kemerli elips pencerelerin yer al-

d›¤› bölümü görmekteyiz. 

Örnek 8: Flandin’e ait "Eyüp’te Zal

Pafla Camii" gravüründe önde Mihri-

flah Sultan Türbesi ve Sebili görül-

mektedir. Evliya Çelebi, Seyahatna-

me’sinde "Camilerin en güzeli Zal Pa-

fla Camii’dir ki ‹rem Ba¤› içinde iki ta-

raf› yol ve pek parlakt›r. Osmanl› ül-

kesinde olan vezir camileri içinde

bundan daha nurlusu yoktur" der.(12)

Sultan›n türbesi dört cephesi yuvarlak

kemerli olup, üç altta üçte üstte ol-

mak üzere kafesli pencereler vard›r.

Köflelerde kare planl› sütunlar bulun-

maktad›r. Üstü tek kubbeyle örtülü-

dür. Sa¤da ç›kmal› evler s›ralanmakta,

sokakta ise halk›n günlük yaflant›s›n›n

sergilendi¤i görülmektedir. 

Örnek 9: Bu gravürde Flandin’e ait

olup, Eyüp K›l›ç Camii gösterilmek-

tedir. Burada camii arka planda kal-

m›fl, daha ziyade mezarl›klar taraf›n-

dan resimlenmifltir. Ancak Eyüp’te

böyle bir camii ismine rastlayamad›-

¤›m›z için bu gravürün buraya veya

bu isme ait olup olmad›¤› kesin de¤il-

dir. Ve Eyüp Sultan Camii oldu¤u ka-

n›s›n› tafl›maktay›z. 

Örnek 10: 18. yüzy›lda özellikle de

‹stanbul kent dokusu içinde gördü¤ü-

müz çeflme ve sebillerde, ressam ve

seyyahlara ilham kayna¤› olmufl ve

dolay›s›yla da hepsi bu zarif ve güzel

yap›lar› bol bol ifllemifllerdir. Örnekte

gördü¤ümüz "Mihriflah Sultan Külli-

yesi" nin köflesinde yer alan sebil, üç-

lü kabartma kolonlarla pencereler be-

lirtilmifltir. Barok özellik gösteren se-

bil rokoko üslubuna da sokulabilir.

Allom’a ait bu gravürün d›fl›nda bafl-

kaca da sebil örne¤ini bulamad›k.

Eyüp her ne kadar gezginlerin dikka-

tini çekiyor olsa da, daha ziyade sa-

ray, camiler ve mezarl›klar üzerinde

çal›fl›ld›¤›n› tesbit ediyoruz. Allom’un

II. Mahmut’un camii ç›k›fl›n› belgele-

yen bu eser de gerçe¤e uygun olarak

yap›lm›flt›r. 

Hem seyyahlar, hem ressamlar

eserlerinde günlük hayata fazlas›yla

yer vermifllerdir. Bu konularda Bart-

lett, Levis, Flandin gibi isimleri vere-

biliriz. Günlük hayat içinde en çok ifl-

lenen konulardan biride kahvelerdir.

Eyüp’te bu konuda zengin bir yerdir.

1814-1815 tarihli Bostanc›bafl› Def-

terleri’nde Eyüp ‹skelesi ile Bahariye

Kasr› aras›nda 7 kahve oldu¤u yaz›l-

maktad›r.(13)

Örnek 11: Flandin’in "Eyüp ‹skelesi"

gravüründe, iskelenin iki yan›nda

kahveler yer almaktad›r. Sa¤daki kah-

ve denizin üzerinde, etraf› aç›k bir

12 

13

Haskan M. Nermi,

age, s.92.

Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklo-

pedisi, Ana Bas›m

A.fi., ‹st. 1994, c.3,

s.254.
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balkon gibi uzanmakta, sol taraftaki-

nin alt›nda ise kay›khane, devam›nda

ise ç›kmal› ahflap evler s›ralanmakta-

d›r. Arkada Eyüp Camii ve soka¤a tafl-

m›fl masalarda sohbet eden halk gö-

rülmektedir. Kahveler insanlar›n soh-

bet ettikleri, mus›kî dinledikleri,

ozanlar›nda flark› ve fliirleriyle kat›l-

d›klar› toplant›lar niteli¤indedir. Ya-

banc›lar bu de¤iflik ortamdan çok et-

kilenmifller ve dile getirmifllerdir.

Helmuth Von Moltke, Osmanl› ordu-

sunda subayl›k yapm›fl bir generaldir.

Kahvelerle ilgili hat›rat›nda; "Say›s›z

kahvelerin flimdi ayr› bir görünüflü

var. Herkes mangallar›n bafl›nda top-

lan›yor ve kahvenin o güzelim koku-

suyla....." diye uzun uzun izlenimleri-

ne devam ediyor. Kahveler o tarihler-

de Bat›l›lar›n tabiriyle " Kültür seviye-

leri yüksek dostlar›n buluflma yeri-

dir".(14)

Gene Eyüp’le ilgili gravürlerde çok

s›kça ifllenen konulardan biride tepe-

lerden ve mezarl›klardan ‹stanbul ve

Haliç manzaralar›d›r. Bat›l› gezginler

özellikle mezarl›klardan çok etkilen-

mifller, hemen hemen hepsi mezarl›k

konusunu ifllemifllerdir. Do¤unun ya-

flam tarz›n› ve geleneklerini aksettiren

mezarlar› ilgiyle izleyen bu kifliler,

kendilerininkinden tamamen farkl›

olan mezarl›klar›n yaflamdan soyut-

lanmad›¤›n› görmekteydiler. ‹nsanla-

r›n buralarda dolaflt›¤›n›, ölümden

korkmad›klar›n› görüp ayr›cada mesi-

re yerleri olarak da buralar› resimle-

mifllerdir. Sanat eserleri niteli¤inde

oymal›, ifllemeli mezar tafllar›, yeflil-

likler ve selviler içinde romantik ve

huzur dolu yerler olarak gösterilmifl-

tir. Haliç, Fener, Balat, Valde Sultan

Saraylar›n›n oldu¤u Eyüp, hem ziya-

ret edilen hemde mezarl›klar›yla ünlü

‹stanbul’un semtleridir. Ünlü Mareflal

Moltke "Türkiye Mektuplar›" ad›n›

tafl›yan hat›rat›nda flöyle demektedir:

"Buradaki yaflay›fl düzeni son derece

güzel duruyor".Ve devam ediyor, so-

nunda da: "Burada anlatt›¤›m mezar-

l›klar Türklerin tek gezinti yerleri,

daha do¤rusu oturup Bo¤az’› seyran

ettikleri çevredir." diye bitiriyor."(15)

Miss Pardoe ise kitab›nda flöyle de-

mektedir: "Baz› a¤aç kümelerin altla-

r›nda müslümanlara mahsus küçük

mezarl›klar›n tafllar› göze çarpar. Za-

ten ‹stanbul’da mezarl›klar›n ço¤u

böyle, hep sessizli¤in, huzurun, gü-

zelli¤in hakim oldu¤u çevrelerdir. Bu

s›rada ö¤le güneflinin s›cakl›¤›ndan

korunmak için a¤açlar›n aras›na tüne-

14 

15

Arslan, Necla,

Gravür ve Seya-

hatnamelerde ‹s-

tanbul,  Alafl Of-

set, ‹st., 1992,

s.243

Kutlu, fiemsettin,

Bu fiehr’i ‹stanbul

ki, Milliyet Yay›n-

lar›, ‹st., 1972, s.51
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Örnek 17 Eyüp S›rtlar›ndan Haliç ve ‹stanbul

Örnek 18 Eyüp S›rtlar›ndan ‹stanbul



mifl bulunan kufllar›n keyifli c›v›lt›lar›

duyulur".(16)

Örnek 12: Bartlett’in "Eyüp Camii

ve Mezarl›¤›" adl› gravüründe, silüet

halinde camileri, selvileri ve Eyüp

Camii ile mezarl›klarda oturup Haliç’i

seyreden halk› görmekteyiz.

Örnek 13: Gene Bartlett’den bir gra-

vür; "Eyüp Mezarl›¤›ndan Haliç".

Solda antik kal›nt›lar de¤iflik biçimde

ve yaz›l› mezar tafllar›, defnedilmek

üzere getirilen bir ölü ve alay›, ulu

selviler ile muhteflem Haliç resmedil-

mifl.

Örnek 14: Jane Dieutatay, "Eyüp

S›rtlar›ndan Haliç ve ‹stanbul". 

Örnek 15: Gene "Eyüp S›rtlar›n-

dan Haliç ve ‹stanbul". 

Örnek 16: W.Leitch’e ait olan

"Eyüp S›rtlar›ndan Haliç". Sa¤da

Eyüp Camii, Valde Sultan Saraylar›,

solda Karaa¤aç Saray› ve de manzara-

y› seyreden kiflilerin resmedildi¤ini

görüyoruz.

Örnek 17: "Eyüp S›rtlar›ndan ‹stan-

bul" konulu bu gravüründe yapan›n›

tesbit edemiyoruz. 

Örnek 18: Eyüp S›rtlar›ndan Haliç

ve Mezarl›klar› iflleyen sanatç›lar›n

biri de L.Sebatier ve J. Schranz’d›r.

Örnek gravürümüzde, daha öncede

bahsetti¤imiz gibi mezarl›klar›n he-

men yan›nda piknik yapan feraceli

kad›nlar, sa¤ tarafta gelifligüzel da¤›l-

m›fl mezar tafllar›.

Örnek 19: Cochin’e ait Eyüp Me-

zarl›¤› ve 3 adet defin töreni. Kalaba-

l›k bir kitle görülmektedir. K›yafetle-

rinden önemli bir kiflinin vefat etti¤i

anlafl›lmaktad›r. Sa¤da de¤iflik biçim-

de mezar tafllar› ve son derece munta-

zam mezarl›klar görülmektedir.

Örnek 20: Verico’dan bir gravür;

"Eyüp Mezarl›¤›". Burada önemli bir

kiflinin vefat› söz konusu olmal›. Gi-

yim kuflamlar›ndan bunu anlamakta-

y›z. Gene son derece bak›ml› mezar-

lar› görüyoruz. 

Örnek 21: "Eyüp Sultan Türbesi"

içinden bir görünüm. Verico’nun eseri.

Örnek 22: "Eyüp Sultan Türbesi"

içinden bir görünüm. C.V.Varin im-

zal›.

16 Kutlu, fiemsettin,

age, s.36.
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Örnek 20 Eyüp Mezarl›¤›

Örnek 21 Eyüp Sultan Türbesi



Örnek 23: "Eyüp’te bir Sokak" . ‹n-

celedi¤imiz 23 örnek, Eyüp’ün flehir

hayat›ndaki yerini ve önemini anlatan

kesitlerden sadece birkaç›d›r. Anado-

lu’ya gelip buralar› betimleyen bu

seyyah ve ressamlara flükran borçlu-

yuz. Çünkü bugün yaln›z elimizde

olan bu belge niteli¤inde gravürler ile

günümüze ulaflamam›fl geçmiflimizi

tan›mak imkan›n› buluyoruz. 
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Örnek 22 Eyüp Sultan Türbesi Örnek 23 Eyüp’te bir sokak



Kültür tarihimize bakt›¤›m›z za-

man ‹stanbul’un önemli bir yeri oldu-

¤unu görüyoruz. Öncelikle Hz. Mu-

hammed, hepimizin bildi¤i hadisinde

flöyle diyor:

"Letüftahannel Konstantiniyyetü
feleni’mel emîr-u emiruhâ ve le-

ni’mel ceyflu zalikel ceys- ‹stanbul el-

bet feth olunacak. Onu feth eden

emir ne güzel emir ve onu feteh eden

asker ne güzel askerdir."

Bu övgüye mazhar olabilmek için

‹stanbul’a do¤ru yola ç›kan birçok

müslüman, ya o yolda ebediye intikal
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Sadi Bayram

Fatih Sultan Mehmed’in

Eyüp Sultan

Külliyesi Vakfiyesi
Sadi BAYRAM

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü 

(Uzman)

Resim 1. Fatih Sultan Mehmed’in Eyüp Sultan Vakfiyesinin Cil-
dinin Miklemi ile birlikte komple görünüflü

Resim 2. Eyüp Sultan Vakfiyesinin cildi



etti veya flehitlik mertebesine ulaflt›.

‹flte bunlardan en önemlisi ve en flöh-

retlisi Hz. Muhammed’in Sancaktar›

Hz.Halid Eba Eyyüb’il Ensari!...
Fatih Sultan Mehmed, ‹stanbul’u

feth ettikten sonra, Akflemseddin ta-

raf›ndan bulunan Hz. Halid Eba Ey-

yüb-il Ensarî’nin mezar›, Fatih Sultan

Mehmed’in emri ile Türbe’ye dönüfl-

türülmüfl, bu kutsal mekan›n yan›na,

bir de külliye yapt›r›lm›flt›r.

‹nsan sevgisi, eflitlik ve insan hak-

lar›n›n öncüsü olan Fatih Sultan Meh-

med Han’›n; Allah r›zas›, hay›r-hase-

nat duygusu ile birlikte, bu ulvi din

büyü¤ü vesilesiyle infla ettirdi¤i bu

külliyenin mutlaka bir vakfiyesi mev-

cuttu. Fatih Sultan Mehmed’in Aya-

sofya Vakfiyesi’nde Eyüp Sultan Kül-

liyesi Vakf›’ndan söz etmedi¤ine gö-

re, vak›f ruhunu ve amac›n› tam anla-

m›yla kalbinde meczeden Fatih Sul-

tan Mehmed’in, Eyüp Sultan Külliye-

si için müstakil bir vakfiyesi elbette

vard›.

1591 senesinde, bu vakfiyenin za-

yi oldu¤u zannedilmektedir. Her hal-

de bu yönden, vakfiyenin yeniden ya-

z›m› icab etmifl ve afla¤›da inceledi¤i-

miz 1591 tarihli Vakfiye ortaya y ç›k-

m›fl olup, vak›f olarak da Sultan Mu-

rad-› Sâni o¤lu ‹stanbul Fatihi Sultan

Mehmed’den vak›f olarak bahsedil-

mekte, o tarihteki Padiflah olan Sultan

III. Murad’dan söz edilmemektedir.

Vakfiyenin tarihi ise, 999 Zilkâdesi

Evahiri’nde/Eylül (9) bafllar›, 1591 M.

Ayr›ca Sultan I. Ahmed zaman›nda

Evâil-i Rebiülâhir 1020 H./(2) May›s

bafllar› 1611 tarihinde ise, Eyüp’de bir

kasap dükkan› ile ‹stanbul-Hac› Fer-

had Mahallesi’nde evmahzen de¤iflti-

rilmesiyle ilgili bir hüccet vard›r.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Kültür

ve Tescil Daire Baflkanl›¤› Arflivi’nde

bulunan, K.18 numara ile muhafaza

edilen, Fatih Sultan Mehmed’in
Eyüp Sultan Vakfiyesi Arapça’d›r.

290x168 mm. Ebad›nda, bordo

renkli ciltli, sürme altun yald›zl› gof-

re flemseli olan eserin her sayfas›nda

196x100 mm. Ebad›nda mavi, yald›z
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Resim 5. Vakfiyenin 3b-4a Vara¤›

Resim 4. Vakfiyenin 2b-3a Vara¤›

Resim 3. Eyüp Sultan Vakfiyenin 2a Vara¤›nda kullan›lan Sultan 
Ahmed’in Tu¤ras›



k›rm›z›, mavi renkli çizgilerden

yap›lm›fl cetvel içinde her sayfa-

da 11 sat›r bulunmaktad›r. ‹lk

sayfada Sultan Ahmed’in enine

tam sayfa renkli tu¤ras› bulun-

maktad›r. Sar› yald›z taklidi kul-

lan›lm›flt›r. Ayr›ca tu¤ran›n el

muzaffer k›sm›nda mavi-sar› bit-

kisel çiçeklerle tezyin edilmifltir.

Zahriye sayfas›nda, tezhipli

alan 101x100 mm’lik bir alan

kaplar. Lacivertimsi mavi renkli

ana flema; 35x100 mm’lik dik-

dörtgen üzerinde, akroter diye-

bilece¤imiz alanl›k yüksekli¤i 29

mm’dir. Üzerinde 5 t›¤ bulun-

maktad›r. Metinde önemli yerler

k›rm›z›, mavi veya yald›zla ya-

z›lm›flt›r. 25 varak olan eser, 45.

sayfada sona erer, 46-47. sayfa-

larda tasdik vard›r. 48 ve 49.

sayfalarda ise hüccet bulunmak-

tad›r.

Vakfiyede belirtilen külliye-

de bir cami, bir medrese, bir

imaret yer almakta, bunlar›n

sonsuza kadar idâmesi için de,

muhtelif gelir getirici akarlar yer

almaktad›r. Bunlar;

A-RUMEL‹
a. Eyüp Kazas›
1. Eyüp’te rahmetli Zal Mah-

mut Pafla Camii yan›nda dört ta-

raf› yol olan birbirine bitiflik

debba¤ dükkanlar› önünde, iki

katl› 5 hücre (oda).

2. Eyüp’te; fiem’ac› dükkân›

ve Ferruh Kethüdâ Vakf› ile de-

niz ile çevrili 10 adet debba¤

dükkân›.

3. Rahmetli Medmed Pafla

Vakf› önünde Harem Mer’as›,

kabristan, meydanl›k, umumi yol

ile çevrili 20 dükkân›n tamam›.

4. fievkiyat Mahzeni, Hz.

fieyh Kabristan› ve Salhane de-

nilen dükkânlar ile ad› geçen va-

k›f ile birbirine bitiflik 5 ev.

5. Deniz taraf›nda ve etraf› deniz,

meydan ve Kasap Balaban Mahallesi

ile mahdud Salhane denilen dükkân-
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Resim 8. Vakfiyenin 6b-7a Vara¤›

Resim 6. Vakfiyenin 4b -5a Vara¤›

Resim 7. Vakfiyenin 5b-6a Vara¤›



lar›n tamam›.

6. Sevkiyat Mahzenleri yan›nda,

bir taraf› deniz, bir taraf› Muallim-i

Hakâni Mahzeni, vak›f bostanlar ile

mahdud, birbirine bitiflik 4 ev.

7. Mutfak önünde ekmekçi f›r›n›,

Hibe Hoca Vakf›, mezkur vak›f ile

yolda belirtilen birbirine bitiflik 6 ev.

8. ‹mâret yan›nda bulunan Mual-

lim-i Sultanî’nin dar’üttalimi, imâret

ve iki taraf› yolla mahdut,birbirine

bitiflik 4 dükkân›n tamam›.

10. Ekmekçi f›r›n›.

11. Eski Hamam.

12. Atik Çifte Hamam (Kad›n ve

erkeklere mahsus).

13. Yeni Hamam.

14. Kelleci dükkân›.

15. Çarfl›da iki dükkân.

16. Cami yan›nda aflç› dükkan›.

17. Molla Çelebi, Molla Kutbid-

din ve Ali Çelebi Vak›flar› ve yol ile

çevrili dükkânlar.

18. Piyade Mahmud, Taflc› Ah-

med, Taflc› Keflkek mülkleri ve yol ile

çevrili dükkanlar.

19. Fatih Camii yan›nda, Süley-

man Çelebi bostan›, deniz kabristan

ve yol ile çevrili bostan›n tamam›.

20. Muallim-i Sultânî’ye ait

flem’ac› dükkân› yan›nda Zal Pafla

mezar›, Ahmet Bey mülkü, kabristan

ve yol ile belirlenen bostan›n tama-

m›. 21. Yâvedud yan›nda Seyfi Efen-

di bostan›, yol kabristan ile çevrili

bostan›n tamam›.

22. Eyüp kasabas› arazisinin hepsi;

yani, ‹stanbul Kale Kap›lar›ndan E¤ri

Kap›’dan bafllay›p, bat›ya do¤ru gi-

den yol yan›ndaki Moral› Kafir Nas-

rani Kuyusu’ndan Otakc›bafl› Mescidi

yan›ndaki Ali Pafla Çeflmesi’ne, ora-

dan devala Ahmet Pafla Mer’as› ya-

n›nda Subafl› Süleyman Mescidi

önündeki çeflmeye, oradan Suterazisi

denilen mahalle, oradan Ahmed Pafla

Saray›’na, oradan Topçubafl› ah›r›

önünden geçerek mezkur Topçubafl›

Mescidi’ne, oradan mezkur cihete

do¤rularak, Kanl›kavak denilen ma-

halle, oradan güneye meylederek

Hayreddin Pafla Çiftli¤ine giden yol

yan›ndaki su terazisine, Kad› Maha-

üddin’in o¤lunun Hz. Eba Eyyüb-el

Ensari Camii vakf› için hükmeyledi¤i

mezralar yan›ndaki Okçuzâde Def-
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Resim 9. Vakfiyenin 7b-8a Vara¤›

Resim 11. Vakfiyenin 9b-10a Vara¤›

Resim 10. Vakfiyenin 8b-9a Vara¤›



terdar Efendi mer’as›na, oradan

Müderris Köyü’ne giden yola,

Hayreddin Pafla Çiftli¤i na-

m›yla maaruf mezra önündeki

havuz yan›ndan ba¤lar taraf›n-

daki Kemer Köprüsü’nün bafl›-

na, oradan bat› istikametinden

kuzeye meylederek Yerlika-

ya’ya, oradan Ordu yoluna,

Çukurçeflme denilen mevziye,

Pir Çelebi mezras›ndan Kemer

Köprü’ye, oradan Sekban Kara

Ali De¤irme’nine, oradan Ali-

bey Köyü’nün üstünden geçen

Tafll›burun denilen yola, ora-

dan meflhur Despite Köprü-

sü’ne oradan deniz kenar›n› ta-

kiben merhum Ali Pafla Kethü-

das› Ferruh’un kiremithanesi

yan›ndan geçerek hududun ev-

veli olan E¤ri Kap›’ya birleflir.

b.Edirne Kazas›: 
1. ‹shak Fakih karyesinin ta-

mam›.

2. Ayn› yerde Nas›rl› Köyü.

3. Ergene Kazas› muzafat›n-

dan Tilmifl arazisi.

4. Baklad› karyesi.

5. Pavli Köprüsü yan›nda

Yeniköy’ün tamam›.

6. K›z›la¤aç karyesi, Yeni-

köy’ün tamam›.

c. Vize Kazas›:
1. Tatarl› karyesi

d. Keflan Kazas›:
1. Hac› ‹lyas karyesi.

2. Seydiköy.

3. Dedeköy.

4. Asiköy.

e. Havvas-› Mahmud
Pafla Kazâs›:
1. Halil Fakih mezras›.

f. Filibe Kazas›:
1. Müderrisli Köyü (vâk›f›n

evladlar›na tahsis etti¤i muay-

yen hisse hariç.)

2. H›z›rfleyhli mevkii.

3. Mentefleli karyesi.

g. Silistre :
1. Kar›nabad kazas› fieyhler Kö-

yü’nün tamam›.

2. Bas›l›kova Köyü.

B-ANADOLU V‹LAYET‹
a. Mihaliç Kazas›:
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Resim 14. Vakfiyenin 12b-13a Vara¤›

Resim 12. Vakfiyenin 10b-11a Vara¤›

Resim 13. Vakfiyenin 11b-12a Vara¤›



1. Çatallar Karyesi.

2. Koçafl.

3. Eksehor.

4. Kazasker Mevlâna Mahmud ‹b-

ni Seydi Ahmed imzal› ve Sultan ta-

raf›ndan iflaretli vakfiyede hududu

tesbit edilmifl olan Mihaliç kazas›

Ahatca, Arasiti, Esengazi adl› 3 kar-

ye.

5. Namazl›k

6. Kirmasti.

7. Küçük-Büyük Kad› Köylerin ta-

mam›.

8. Gedis’e ba¤l› K›z›lca, Bay›nd›r

(?) Hal›c› ve Dereköy’ün tamam›.

b. Bursa Kazas›:
1. Mashara Köyü.

c. ‹znik Kazas›:
1. Pazarköy.

d. Ulubat Kazas›:
1. Balc› Köyü.

2. ‹mnos Köyü.

e. Kirmasti Kazas›:
1. Ahituzcu karyesi

2. Uzgur karyesi.

3. Müminli Köyü.

f. Gebze Kazas›:
1. Hereke köyünün tamam›

Eyüp Sultan Camii, imareti, med-

resesinin idamesi için Fatih Sultan

Mehmed taraf›ndan vakfedilmifltir.

Külliye’deki görevliler : 91

Medrese için : 5
Muhasebeye kâdir 1 kâtip

1 Müderris

1 Bevvap

1 Ferrafl

1 Hâf›z-› kütüp

Cami için : 49
1 Hatip

3 ‹mam

2 Müezzin

5 devir okuyan hâf›z

1 Sermahfil

29 Huffaz

1 Her gün bir cüz okuyan Sermah-

fil

2 Muarrif

4 Kayyum

2 Kandilci

‹maret için:18
1 ‹maret fieyhi

1 Kâtip

1 Vekilharç

1 Kilerdar

1 Kontrol Memuru
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Resim 15. Vakfiyenin 13b-14a Vara¤›

Resim 16. Vakfiyenin 14b-15a Vara¤›

Resim 17. Vakfiyenin 15b-16a Vara¤›



2 Ferrafl

3 Aflç›

2 Ekmekçi

1 Bu¤day-döven, odun yaran

1 Pirinç temizleyen

1 Et getiren hammal

1 Bevvab

2 Odun ve bu¤day ambarc›s›

Tahsilât için: 13
1 Tahsildar

1 Kâtip

2 Filibe kazas› için bir tahsil-

dar ve bir kâtip

2 Kar›nâbad kazas› için tahsil-

dar ve kâtip

2 Kifli (Tamir ve termimi yap-

mak için)

2 mihaliç kazas› için bir tahsil-

dar ve bir kâtip

2 Ayd›n ‹lindeki vak›f için bir

tahsildar ve bir kâtip

1 kifli (Ayd›n’da bulunan han

ve dükkânlar›n tamir ve termimi

için)

Türbe için : 6
4 Türbedar

2 Ferrafl

Ücretler :
Günlük 510 dirhem.

Müderris, günlük 50 dirhem

11 Ö¤renciye 16.5 dirhem,

Muid, günlük 5 dirhem,

Süpürgeciye günlük 1 dir-

hem,

Mütevelliye, mahsülün onda

biri.

Evkaf katibine 10 dirhem,

Hatib, günlük 15 dirhem,

2 imam, günlük 10’ar dirhem,

2 Müezzin günlük 4’er dir-

hem,

5 Haf›z, herbirine günlük

2’fler dirhem,

Ecza-i fierif okuyan

29 kiflinin her birine günlük

2’fler dirhem,

Harem-i Cedid kap›s›na gün-

lük 2 dirhem,

Muvakkit, günlük 3 dirhem,

Ferrafllar›n her birine, günlük 2

dirhem,

4 Kayyum, her birine günlük 2’fler

dirhem,

Muarrif, günlük 2 dirhem,

Türbedarlar›n her birine, günlük

2’fler dirhem,

Türbe ferrafl›na, günlük 1 dirhem
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Resim 18. Vakfiyenin 16b-17a Vara¤›

Resim 19. Vakfiyenin 17b-18a Vara¤›

Resim 20. Vakfiyenin 18b-19a Vara¤›



Haf›z-› Kütüp, günlük 1 dirhem,

Ecza-i fierife muarrifine, günlük 1

dirhem,

‹maret fieyhine, günlük 10 dirhem,

Matrah Katibine, günlük 5 dir-

hem,

Vekilharca, günlük 2 dirhem,

Kilerdara, günlük 2 dirhem,

Et ve ekmek temin edene, gün-

lük 2 dirhem,

3 Aflç›n›n her birine, günlük

7’fler dirhem,

Ekmekçilerin her birine, günlük

5 dirhem,

Matbah Bevvab›na, günlük 1

dirhem,

Bu¤day döven-et getiren ham-

mala, günlük 1 dirhem,

Pirinç ay›klayana, günlük 1 dir-

hem,

Bu¤day Mahzenindeki Ambar-

c›ya, günlük 2 dirhem,

Odun Deposundaki Hademeye,

günlük 0,5 dirhem,

Eyüp’deki 2 tamircinin her biri-

ne, günlük 2,5 dirhem

Ayd›n’daki tamirciye, (hizmeti-

ne devam ettikçe) günlük 3 dir-

hem,

Ayd›n ili Mukataa Tahsildar›na,

günlük 4 dirhem,

Filibe’deki Vak›f Katibine, 

günlük 4 dirhem, 

Filibe’deki Vak›f Tahsildar›na,

günlük 5 dirhem,

Kar›nâbat’daki Vak›f  Tahsilda-

r›na, günlük 4 dirhem,

Kar›nâbat’daki Vak›f Kâtibine,

günlük 4 dirhem,

Vize’deki Vak›f Tahsildar›na, 

günlük 4 dirhem,

Vize’deki Vak›f Kâtibine, 

günlük 4 dirhem,

Mihal›cc›k’daki Vak›f Tahsilda-

r›na, günlük 4 dirhem,

Mihal›cc›k’daki Vak›f Kâtibine,

günlük 5 dirhem,

Suvari Tahsildar›na, 

günlük 6 dirhem,

Ayl›kc› Tahsildar›na, 

günlük 2 dirhem, 

2 Vak›f Mutemedinden her bi-

rine günlük 4 dirhem,

Noktac› (puantör), 

wgünlük 2 dirhem

Buhurcu, günlük 1 dirhem,
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Resim 21. Vakfiyenin 19b-20a Vara¤›

Resim 22. Vakfiyenin 20b-21a Vara¤›

Resim 23. Vakfiyenin 21b-22a Vara¤›



Mahzen ve kilerlerin kilitleri-

ni mühürleyen mühürdâta, gün-

lük 1 dirhem,

Di¤er masraflar : Günlük 10

dirhem.

Kandil ya¤lar›na günlük 9

dirhem.

Cami ve Türbe has›r›na, gün-

lük 1 dirhem.

‹marete Piflecek Yemekler:
Sabahlar› iki defa pirinçten,

akflamlar› bu¤daydan yemek pi-

flirilecek (müstesna günler ha-

riç). ‹marette haz›r bulunanlara

iki ö¤ün sunulacak.Cuma ve di-

¤er dinî günlerin sabahlar›nda

bu¤day yeme¤i, akflamlar› lâtif

ve nefis yemekler piflirilerek ha-

z›r bulunanlara ikram edilecek.

Günlük 30 okka koyun eti sa-

t›n al›narak; yar›s› sabah, yar›s›

akflam piflirilecek. Ramazan ge-

celerinde tamam› piflirilecek.

Her gün çorba için ‹stan-

bul’un tam ayar bu¤day kilesi ile

2,5 kile iyi pirinç ve 2,5 kile ha-

lis bu¤day kullan›lacak.

Günlük ekmek için 5,5 kile

un

Her Perflembe günü 13,5 ok-

ka Sade Ya¤, 12,5 okka Bal,

Y›ll›k 450 dirhem Safran,

2 okka Karabiber, 

Günlük mutfak için 8 okka

tuz,

1/4 kile temiz nohut,

3 okka so¤an,

3 okka Kuru Üzüm,

Y›ll›k 40 okka (kuru) Erik, 85

okka Kuru Kay›s›, 35 okka Ba-

dem, 120 okka Niflasta, 60 okka

Pestil.

Her ö¤ün için 48 okka odun

al›nmas› vâk›f›n flartlar›ndand›r.

Cuma, Ber’at, Ramazan gecele-

rinde; Aflure, Bayram ve Mevlid-i Ne-

bevî günlerinde daima Zerde, Zerbaç.

Beyaz tane pirinçten pilav piflirilmesi

ve yoksullara yedirilmesi yine vâk›f›n

flartlar› aras›nda bulunmaktad›r.

fiahitler :
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Resim 26. Vakfiyenin 24b-25a Vara¤›

Resim 24. Vakfiyenin 22b-23a Vara¤›

Resim 25. Vakfiyenin 23b-24a Vara¤›



Vezir Siyavufl Pafla

Vezir Abdülkadir o¤lu Mesih

Vezir Abdülmelik o¤lu Mehmed

Vezir Abdülvehhab o¤lu ‹brahim

Hasan o¤lu Sadeddin

Rumeli Kazaskeri

Bali o¤lu Muhiddin

Anadolu Kazaskeri

Mehmed o¤lu Abdülhalim

fieyh Mehmed o¤lu Mehmed

Harameyn-i fierifeyn Evkaf› Mü-

fettifli Kethüdazâde Mehmed.

(17 Recep 24 H./30 A¤ustos
1615’te yaz›ld›.)

Harameyn Evkaf› Umuru’nu vekâ-

letle rü’yete memur Mehmed, Üsküp

Kad›s› ‹sa o¤lu Ali.

Di¤er bir belge de, EyüpSultan

Vakf›’ndan, Eyüp’de bir kasap dükkâ-

n› ile Hac› Ferhad Mahallesi’nde bir

ev-mahzen de¤ifltirilmesiyle ilgili

hüccettir.

Belge flöyledir: Eba Eyyüb-il Ensa-

ri Evkaf›’na Mütevelli Hac› Ferruh

tevliyeti zaman›nda tanzim olundu.

Hüccet :
‹stanbul Kad›s› Rumeli Kazaskeri Hüse-

yin o¤lu Mustafa Mustafa o¤lu Hasan

Bilfiil Mütevelli Mustafa o¤lu Ha-

san Çavufl ile Abdülmennan o¤lu Fer-

ruh Kethüda; Vak›f Mimar›n›n ve eh-

li vukufun20.000 dirhem k›ymet tak-

dirinde bulunduklar› EyüpSultan mer-

kadi yan›nda, 1000 arfl›n 14 zir’a, de-

niz taraf›nda 8 zir’a 9 parmak, Cami

taraf›nda 8 zir’a olan kasap dükkân›-

n›n tamam›n›; Hac› Ferhat Mahalle-

si’nde tuli 22 arfl›n 5 zir’a, arz› 9 zir’a

miktar›ndaki arsa üzerinde 5 ev ve

mahzeni, 55.000 dirhem bedel üze-

rinden de¤ifltirmifl, yani trampa etmifl,

fler’i hüküm de alarak vakf›n kârl› ol-

du¤unu vurgulam›flt›r.

Bu kitap, Evâil-i fiehri Rebiülâhir
1020 / (2) May›s bafllar› 1611

fiahitler:
Pervane o¤lu Ali Çavufl

Abdullah o¤lu Mehmed Çavufl

Murad o¤lu Hasan Çelebi

Kâtip o¤lu Abdi Çelebi

Süleyman Çavufl

Kap›c› Hasan Bey

Çuhadar Bali Zade Veli Bey

Ve huzurundan di¤erleri.

----------------------------

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan

"Fatih Mehmed II Vakfiyesi" Cumhuriyet

Matbaas›, ‹stanbul 1938, s.313-340’de

yay›nlanm›flt›r.EYÜP SULTAN
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Resim 27. Vakfiyenin 25b-26a Vara¤›

Resim 28. Vakfiyenin 26a Vara¤› (Hüccet)



Bu k›sa yaz›n›n konusunu olufltu-

ran "Hançerli Lahitler ve Tafl Sandu-

kalar" Eyüp Sultan Camii haziresi,

çevresindeki mezarl›klar ve türbeler

ile bu türbelerin hazirelerinde yer

alan ve üzerinde hançer, kama ve k›-

l›ç bulunan mezar tafllar›n›n katalog-

lanmas› ve genel de¤erlendirilmesi

oluflturmaktad›r. Henüz veri toplama

aflamas›nda olup devam etmekte olan

araflt›rman›n daha kapsaml› de¤erlen-

dirmesi ise daha sonraki yaz›lar›m›z-

da ele al›nacakt›r.

Eyüb Sultan ve çevresindeki yap›-

lan ve uzun zaman alan araflt›rmalar›-

m›z s›ras›nda, bölgede söz konusu

özelliklere haiz ondört adet mezar

tesbit edilmifltir. Bunlardan onüçü

üzerinde kama ve hançer, biri üzerin-

de ise bir Osmanl› k›l›c› oldu¤u gö-

rülmüfltür. Bu mezarlar›n çok yak›n,

bazen de ayn› örneklerini ‹stanbul’da-

ki di¤er mezarl›klarda (fiehzade Ca-

mii haziresi, K›l›ç Ali Pafla Camii ha-

ziresi, Barbaros Türbesi haziresi vb.

gibi), Anadolu’da ve hatta Türklerin

yaflad›¤› di¤er bölgelerde de görmek-

teyiz.

Konuya bafllamadan önce "Hançer

nedir?" sorusunu k›saca cevaplayal›m.

1 Bu araflt›rma 9

May›s 1997 tari-

hinde "Eyüb Sul-
tan Sempozyu-
mu"nda Yrd. Dç.

Dr. Tülin Çoruh-

lu taraf›ndan teb-

li¤ olarak sunul-

mufltur.
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Sakarya Üniversitesi 

(Meslek Yüksek Okulu)

Hançerli Lahitler 
ve Tafl Sandukalar

Eyüp Sultan ve Çevresindeki

Hazirelerde Bulunan



Hançer, yak›n dö¤üflte kullan›lan, ke-

sici gövdesi bazen tek, genellikle çift

a¤›zl› olan, düz ya da kavisli bir flekil-

de sonuçlanan sivri uçlu bir silâht›r.

Kesici gövdesi düz olanlar ‘kama’ ola-

rak da adland›r›l›r. Türkler aras›nda

yayg›n olarak kullan›lan bir silâht›r.

Tafl›nmas›n› kolaylaflt›rmak için ve sa-

ir zamanda olabilecek bir kazay› ön-

lemek üzere k›n içerisinde ve bel ke-

merine sokularak ya da as›larak tafl›-

n›r. Savafltan ziyade hususi mücadele-

lerde kullan›lm›fllard›r. As›l darbe ke-

sici gövdesinden ziyade sivri ucu ile

yap›l›r. Bu haliyle, vücudun en can

al›c› noktas› olan gö¤üse saplanarak

kesin ölüme sebep olur. Cinayet ya da

intihar silâh› olarak kullan›lm›flt›r.

Hançer, erken dönemlerden itibaren

Türkler aras›nda hediye olarak sunu-

lan silâhlar içerisinde önemli bir yer

tutar. Osmanl› döneminde yetiflkin

erkekler, genç delikanl›lar, hatta ka-

d›nlar taraf›ndan hançer tafl›nmas› ol-

dukça yayg›nd›r. Özellikle alt›n, gü-

müfl gibi de¤erli madenler ve yakut,

yeflim gibi de¤erli tafllarla süslenmifl

olanlar› bir aksesuar gibi daha çok

tercih edilirdi.

Üzerine hançer, kama ya da k›l›ç

gibi motiflerin ifllendi¤i mezarlar iki

flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Birin-

cisi üstü aç›k lahitler. Bunlara tekne

lahit de denmektedir. ‹kincisi tafl san-

dukalar.

Üstü aç›k lâhitler
Bu mezarlarda ‹slâmi geleneklere

uygun olarak defin toprak alt›nda yer

almaktad›r. Mezar›n yerini belirlemek

üzere, etraf›na dikdörtgen bir çerçeve

yapacak flekilde dört parça halinde tafl

yerlefltirilmifltir. Birinci kaide dedi¤i-

miz bu k›sm›n yüksekli¤i takriben 15-

20 cm’dir. ‹çi toprak ile dolu olan bu

çerçevenin üzerine yine takriben 13-

23 cm. yüksekli¤inde ve alttaki çerçe-

ve bloklar›ndan biraz daha küçük,

dikdörtgen bir blok tafl levha yerleflti-

rilmifltir. Bu blok tafl›n ortas›na say›la-

r› bir ile üç aras›nda de¤iflen oval de-

likler aç›lm›flt›r. Bu k›s›m ikinci kaide-

yi oluflturmaktad›r. Birinci kaide ör-

neklerin bir k›sm›nda toprak seviyesi-

nin alt›nda yer ald›¤› için, katalog

k›sm›nda sadece blok halinde olan

ikinci kaidenin ölçüleri verilmifltir.

‹kinci kaidenin üzerine ise yükseklik-

leri 35 ile 76 cm. aras›nda de¤iflen

dikdörtgen prizma fleklindeki tafl lev-

halar›n bir tekne meydana getirecek

flekilde birbirine ba¤lanmas› ile lahit

k›sm› oluflturulmufltur. Lahitin içi top-

rak ile doldurulmufl ve üstü aç›k b›ra-
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k›lm›flt›r. Dolay›s› ile yukar›dan ya-

¤an ya¤mur ya da kar sular› buradan

direkt olarak toprak alt›ndaki as›l me-

zara kadar süzülebilmektedir. Lahitle-

rin bafl ve ayak k›s›mlar›nda baz›lar›

bu gün yerinde olmamakla birlikte,

genellikle flahide tafllar› yer almakta-

d›r. Erkeklere ait olan lahitlerin flahi-

deleri (kitabeli olanlar için) çokgen

ya da silindirik gövdelidir ve bafl flahi-

desinin üzerinde dolama sar›k veya

bafll›k formu yer almaktad›r. Kad›n la-

hitlerinde ise flahideler levha fleklin-

dedir. Baz› örneklerde flahideler lah-

tin ayak ve bafl k›sm›ndaki levhalarla

birlikte yekpare olarak ifllenmifltir.

Di¤er bir k›sm›nda ayr› parçalar ha-

linde ifllenip, birbirine ba¤lanm›flt›r.

Aç›k lahitlerden befl tanesi kitabe-

li olup, dördü aç›k olarak tarih de bil-

dirmektedir. Tarihlerine bakt›¤›m›z-

da 1532, 1585, 1604, 1693 gibi tarih-

ler karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tarih ver-

meyen kitabeli lahitlerden beflincisi

ise, üzerindeki k›l›ç ve flahidenin ba-

fl›ndaki bafll›k formu ile Sultan Abdü-

laziz (1861-1876) dönemine iflaret et-

mektedir.

Zaten k›l›c›n bulundu¤u yer de di-

¤erlerinden farkl› olarak bafl flahidesi

üzerindedir. Kitabesiz olanlar ile ki-

tabeli olanlar› süslemeleri ve formlar›

aç›s›ndan karfl›laflt›rd›¤›m›zda, ayn›

üslup ve kompozisyon özellikle karfl›-

m›za ç›kmaktad›r. Dolay›s› ile aç›k la-

hitlerin hançerli/kamal› olanlar›n›n

16.-17. yüzy›llara ait olduklar›n› çok

rahatl›kla ileri sürebiliriz.

Hançerli aç›k lahitlerin ortak özel-

likleri; lahit gövdeleri alt ve üst k›s-

m›ndan profilli silmelerle çevrelenmifl

olup, ayak ve bafl k›s›mlar›nda yar›m

flemse fleklinde al›nl›klar oluflturul-

mufltur. Lahitin gövde k›sm› iri rozet

çiçek, gül bezek, çark-› felek fleklin-

deki madalyonlar ve etraflar›nda na-

turalist çiçek buketleri ile süslenmifl-

tir. Çiçekler lale, karanfil, sümbül,

gül, y›ld›z çiçekleri gibi çeflitlilik gös-

terir. Çiçekler bazen vazo içine yer-

lefltirilmifl olarak tasvir edilmifltir. La-

hitin üst k›sm›n› ise palmet, palmet-

rumi, palmet-lotus, rumi-lotus bor-

dürleri dolan›r.

Hançerler sekiz tanesinde sa¤ lev-

han›n ortas›nda ve bunlar›n yedi ta-

nesinde ucu ayak taraf›na bakar flekil-

de,birinde tam tersi olarak hançerin

ucu bafl tarafa bakar flekilde tasvir

edilmifltir. Di¤er iki tanesinde ise

hançer lahitin sol taraf›nda levhan›n

ortas›nda ve ucu ayak taraf›na bakar

flekilde yerlefltirilmifltir. Hançerlerin

tasvir edilifl flekli hepsinde ayn›d›r.
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Hançerin kabza bafl› palmet biçimin-

de, kabza k›sm› hafif bombeli, balçak

k›sm› kabzadan iki yana do¤ru ç›k›p

kesici gövdeye do¤ru k›vr›larak rumi

yaprak motifi ile sonuçlanmakta, ke-

sici gövde ise k›n içerisinde yer al-

maktad›r. K›n uçlar› beyzi ya da yu-

varlak kürecik fleklinde sonuçlanmak-

tad›r. Tasvirler bu halleri ile 16.-17.

yüzy›l Osmanl› hançerlerine iflaret et-

mektedir.

Hançerli lahitlerin üç tanesi türbe

içinde yer almakta olup, içinde bulun-

duklar› türbeler 16.-17. yüzy›llara ait-

tir. Di¤er yedi tanesi türbe hazirele-

rinde bulunmaktad›r.

Tafl sandukalar
Tafl sandukalar›n üzerlerindeki

hançer tasvirleri aç›k lahitlerdeki

hançer tasvirleri ile ayn› özellikleri

gösterir. Toplam dört adet tesbit edil-

mifl olan tafl sandukadan üçünde han-

çer sandukan›n sa¤›nda, birinde ise

solundad›r. Hepsinde hançerin ucu

ayak taraf›na do¤ru olmak üzere res-

medilmifltir. Ayr›ca hançer, sanduka

üzerine sar›lm›fl bir kufla¤› and›ran

bordürün üzerine yerlefltirilmifltir.

Sandukalar ayak taraf› dar, bafl ta-

raf› daha genifl olmak üzere yaklafl›k

dikdörtgen formunda bir alt kaide

üzerinde bir oturtmal›k ve bunun üze-

rinde yer almaktad›rlar. Kaide ve

oturtmal›k k›s›mlar›nda oldu¤u gibi

sandukalar›n da ayak taraflar› dar, bafl

taraflar› genifltir. Bu nedenle uzun ke-

narlar eflit olmakla birlikte, birbirine

paralel de¤ildir. Ayak ve bafl taraf›n-

daki k›sa kenarlar birbirine paraleldir.

Tafl sandukalardan bir tanesi kita-

belidir ve 1619 tarihini vermektedir.

Ayr›ca kitabeli olan d›fl›nda di¤er san-

dukalar›n üzeri genelde sadedir. Sa-

dece sandukan›n alt k›sm›n› palmet-

rumi, palmet, rumi bordürleri dolan›r.

Biri hariç di¤erlerinin flahideleri k›r›k

oldu¤undan, cinsiyetleri ile ilgili yo-

rum yapmak zordur. Ancak kitabeli

olan bir erkek lahtidir ve iki tanesi

boyut itibar› ile çok küçük oldu¤u

için kad›n ya da çocuk mezar› olduk-

lar› düflünülebilir. Hançerli tafl sandu-

kalar›n hepsi türbe hazirelerinde ve

aç›kta yer almaktad›r.

Gerek aç›k lahitler, gerekse tafl

sandukalar beyaz mermerden yap›l-

m›fl olup, üzerleri alçak kabartma tek-

ni¤inde süslenmifltir.

Sonuç olarak,Osmanl› padiflahlar›-

n›n k›l›ç kuflanmak için geldikleri

Eyüp Sultan ve çevresinde, Eyüp Sul-
tan’a yak›n olabilmek için oluflan de-

fin bölgeleri içinde rastlanan hançerli
(kama, k›l›ç) aç›k lahitler ve tafl san-
dukalar Türk defin gelene¤i ile ilgili

olarak zihinlerde baz› pencerelerin

aç›lmas›na sebep olmaktad›r.Örnek-

lerden de anlafl›laca¤› gibi, lahit ya da

sanduka üzerinde yer alan hançer mo-

tifi, mezardaki kiflinin kad›n, erkek ya

da çocuk oluflu ile ilgili de¤ildir. Ar-

kas›nda baflka anlamlar aramak gere-

kir.(2)

Mezartafl›, aç›k lahit ya da tafl san-

dukan›n; alt›nda yatan kifliyi temsil et-

ti¤ini düflünürsek, lahit ve sanduka

üzerine nakfledilen hançer motifinin de

kiflinin bel k›sm›na isabet edecek flekil-

de sa¤ ve sol taraf›na yerlefltirmesi,

hatta bir kuflak üzerine yerlefltirmesi

gerçe¤e çok uygundur. Hatta hançerle-

rin k›n› içinde tasvir edilmesi de art›k

kullan›lmad›klar›na iflaret etmektedir.

K A T A L O G

: Hançerli Fatma Sultan Türbesi (1532)

: Hüvel Hayyü’l Bâki 

Merhume ve Ma¤furleha hanzade Hançerli Fat›ma

Sultan bint-i merhum ve ma¤furle Sultan Mahmud ibn-i

Yeri 

Kitabe 

2 Mezar tafllar›

üzerindeki han-

çer motifinin

manas› ile ilgili

olarak Yrd.
Doç. Dr. Yaflar
Ç o r u h l u ’ n u n

tebli¤ine bak›-

n›z.

1.
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Merhum ve Ma¤furunleh Sultan Bayaz›d Han-› Veli bin

Merhum ve Ma¤furunleh Sultan Mehmed Han Fatih-i

‹slambol, Merhume Ma¤furunleha Hançer Fat›ma Sultan

Ruhuna el-Fatiha, Sene N.939

1532

213x95x10 cm. (birinci kaide)

187x70x12 cm. (ikinci kaide)

168x50x56 cm. (lahit)

150 cm. (kaideden itibaren flahide yüksekli¤i)

Aç›k lahit

Sultan II. Bayaz›d’›n o¤lu fiehzade Mahmud’un k›z› 

Hançerli Fatma Sultan

Lahitin alt ve üst taraf› profilli silmelerle çevrelenmifltir. Bafl ve

ayak ucuna birer rozet çiçek, sol levha ortas›na yuvarlak bir disk,

sa¤ levha ortas›na yuvarlak bir disk ve üzerine k›n ucu bafl tara-

f›na dönük flekilde bir hançer ifllenmifltir. Hançerin balça¤› rumi

yaprak, kabza bafl› palmet, k›n ucu küçük kürecik fleklindedir.

Üzerinde hançer bulunan sa¤ levhan›n iki ucunda birer iri gül

bezek ve bunlar›n alt›nda, üstünde ve gerisinde daha küçük üç

rozet yer almaktad›r. fiahideler yukar›ya do¤ru hafif geniflleye-

rek devam ederken, üçgen fleklinde kesilerek biten tafl levha flek-

lindedir. Bafl flahidesinin iç k›sm›nda yedi sat›r halinde Osmanl›-
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Tarihi:

Ölçüleri:

Tipi:

Ait oldu¤u kifli:

Tan›m:
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ca kitabe yeralmaktad›r. Kitabe-

nin üst k›sm› rumi-palmet motif-

leri ile taçland›r›lm›flt›r.

Beyaz mermerden yap›lm›fl olan

aç›k lahitin, süslemeleri alçak

kabartma olarak ifllenmifltir.

2.

Yeri : Bulak Mustafa Pafla(3)
Türbesi (Ölümü 1533) içindeki
üç lahitten soldaki
Kitabe : Bu y›l içinde Hükm-ü

Yezdani

Hâke düflürdü nice ebdâni

Bulak Mustafa Pafla’n›n Kas›m-

Bek o¤lu

Bir dane idi Osmani

(bafl flahide üzerinde)

Edeb Ehli ziyade mir demirdi.

Tac-› bahta olurdu erzani

Sa¤ evlay› yeri zaman› da gelüp

Diyelerdi bu ma¤firet kani

Nidelim ahiret ona menzil Bulu-

ben hofl likay› rahmani

Dendi tarih elf-i kamteni Girdi

Cennete Bekir Bek hani, 993

(Ayak tafl› üzerinde)

1585

106x232x22 cm. (kaide)

80x205x48 cm. (lahit)

160 cm. (kaideden bafl tafl› tepesine)

Aç›k lahit (bugün üzeri beton ile kapal›d›r.)

Ait oldu¤u kifli: Bulak Pafla’n›n o¤lu Kas›m Bek’e (bafl tafl›na gö-

re) ya da onun o¤lu Bekir Bek’e (ayak tafl›na göre) ait.

Bir kaide üzerinde yer alan lahitin bafl taraf›nda ortada bir gül

bezek, iki yan›nda ayakl› bir vazodan ç›kan gül ve y›ld›z çiçek-

lerden oluflan bahar dallar› yer al›r.Ayak ucunda ise ayn› kompo-

zisyon lale demeti ile tekrarlan›r. Sol levhada üç adet gül bezek,

aralar›nda ise vazodan ç›kan ikifler karanfilli çiçek dallar› görü-

lür. Sa¤ levhada yine kenarlarda rozet fleklinde birer gül bezek,

aralar›nda vazodan ç›kan karanfil ve lale motifleri yeral›r. Bu yü-

zün ortas›nda çiçeklerin aras›nda k›nl› bir hançer motifi vard›r.

Ucu ayak taraf›na bakan hançerin kabza bafl› palmet, kabzas› ha-

fif bombeli ve yivli, balça¤› kesici gövdeye do¤ru k›vr›lan rumi

yapraklar, k›n ucu ise küçük kürecik fleklindedir. Lahitin üst k›s-

m›n› bir s›ra bal›k pulu bordürü dolan›r. Lahit, bafl ve ayak k›s-

m›ndan üçgen al›nl›k fleklinde yukar› taflm›flt›r. Bafl tafl› kare priz-

3 Bulak Mustafa

Pafla Osmanl›

Kaptan-› Derya-

lar›ndan olup,

Rodos seferinde

(1522) donanma

komutanl›¤› ve

valilik görevle-

rinde bulunmufl-

tur. Mezar› Eyüp

Sultan camisi av-

lusunun güney

kap›s› yan›ndaki

aç›k türbenin

içinde yer alan

üç lahitten orta-

dakidir.
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ma fleklinde yükselmekte ve ön ve sol yüzünde yukar›dan afla¤›-

ya do¤ru yaz›lm›fl dört sat›rl›k kitabe yer almaktad›r. Bafl tafl› te-

pesinde bir dolama sar›k ve sar›¤›n ön k›sm›nda afla¤›dan yukar›-

ya do¤ru uzanan bir lale motifi bulunmaktad›r. Ayak tafl› silindi-

rik olarak yükselmekte ve içe bakan k›sm›nda yatay sekiz sat›r

halinde kitabe yer almaktad›r. fiahidenin üst k›sm› bir s›ra pal-

met dizisi ile taçland›r›lm›flt›r.

Beyaz mermerden yap›lm›fl olan lahitin süslemeleri ve yaz›lar› al-

çak kabartma tekni¤inde ifllenmifltir.
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3. 

Yeri: Camii Kebir Caddesi üzerindeki
Abdurrahman Pafla (ölm.1652) Türbesi-
nin yan›ndaki mezarl›kta.
Kitabe : 

Lailahe illallah Muhammed Resûlallah

Teveffi el merhum Mustafa A¤a Bek

Bin Vezir-i Azam ‹brahim Pafla Fi fiehri

Muharrem’ül Harem, Sene 1010

(Bafl flahidesinde)



Tarih : 1601

Ölçüleri : 109x249x6 cm. (kaide)

70x219x73 cm. (lahit)

174 cm (kaideden flahide yüksekli¤i)

Tipi : Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Vezir-i Azam ‹brahim Pafla’n›n

o¤lu Mustafa A¤a Bek

Tan›m : Lahitin üst ve alt k›sm›n› profilli silmeler

dolan›r. Bafl ve ayak k›sm›nda birer gülbezek, sa¤

ve sol levhalarda ise ikifler gülbezek motifi bulu-

nur. Sa¤ levhadaki gülbezeklerin aras›na ucu

ayak taraf›na bakan k›n› içerisinde bir kama yer-

lefltirilmifltir. Kaman›n k›n ucu küçük topuz, bal-

çak iki yana k›vr›lan rumi yapraklar, kabza bafl›

palmet motifi fleklindedir. Lahitin üst k›sm›n› ru-

mi-lotus bordürü dolan›r. Lahitin ayak ve bafl k›s-

m›, dilimli ve salbekli yar›m flemse fleklinde flahi-

delere birleflir. Bafl taraftaki fleksenin içinde üç

sat›r halinde kitabe, ayak k›sm›ndaki flemse için-

de ise rumi k›vr›mlar yeral›r. fiahideler sekizgen

gövdeli olup, alt k›s›mlar›n›n köfleleri üçgenlerle

yuvarlat›lm›flt›r. Lahitin ayak parças›n›n üst k›sm›

k›r›kt›r. Beyaz mermerden yap›lm›fl olan aç›k la-

hitin üzeri oyma ve alçak kabartma olarak ifllen-

mifltir.

4.
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Yeri : Sokullu Mehmet Pafla (1568) Türbesinin giriflin-

deki solundaki hazirede

Kitabe: 

Ma¤der-i Hanzade ‹smail Bek

Etdi devr-i fenaya a¤bet

Olmufltur ki...

Gelsin cennati...

Ruhi paki eyledi ana cinane

Ola ezvac› resule mücevvar

Ruhtarih fetvden nam

Eylese merab-› rahmetle semar

Ola...............hammar

Adli ya Rabbi makam-› suyuna

Sene 1105

Tarihi : 1693

Ölçüleri : 90x229x18 cm (kaide)

56x146x44 cm (lahit

160 cm (kaideden bafl tafl› ucuna)

Aç›k lahit

fiehzade ‹smail Bek’in süt annesi

Bafl ve ayak flahideleri k›sa kenarlar

ile birlikte yekpare tafltan oyulmufl

olup, bafl ve ayak taraf›ndan ortada

birer gül bezek, gül bezeklerin alt

ve üst k›sm›nda silmeler yer al›r. Silmelerin üzeri dilimli ola-

rak taçland›r›larak flahidelere birleflir. Bafl tafl›n›n ön yüzün-

de onbir sat›r halinde ve talik hat ile yaz›lm›fl kitabe yeral›r.

Yan kanatlardan sa¤dakinde iki iri gül bezek, soldakinde iki

iri gül bezek ve aralar›nda bir kama motifi bulunur. Uç k›s-

m› ayak taraf›na bakar flekilde tasvir edilmifl kama k›n içeri-

sindedir ve kabza bafl› palmet, balçak uçlar› gövdeye do¤ru

k›vr›lan rumi yapraklar, k›n bafl› kürecik fleklinde tasvir edil-

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

51

Katalog 4

Katalog 4

Tipi:

Ait oldu¤u kifli:

Tan›m:



mifltir. Beyaz mermerden yap›lm›fl olan

lahitin üzeri alçak kabartma ve oyma

tekniklerinde süslenmifltir.

5. 

Yeri : Ferhat Pafla (ölm. 1595) Tür-
besi(4)
Kitabe : Yok

Tarihi: 17. yüzy›l›n ilk yar›s›

Ölçüleri : 80x158x10 cm (kaide)

58x132x47 cm (lahit)

84 cm (bafl tafl›)

Tipi : Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli : Ferhat Pafla ailesinden

bir erkek

Tan›m›: Lahit gövdesinin alt ve üst

k›sm›n› profilli silmeler dolan›r. Bafl ve

ayak taraf›na yerlefltirilen birer adet

rozet fleklindeki gül bezeklerin iki ya-

n›nda ayakl› kâseler içinde naturalist

dallar ucunda lale motifleri yeral›r.

Uzun kenarlar›nda ise ikisi yanlarda

biri ortada olmak üzere toplam üçer

ayakl› kâse içinden ç›kan karanfil, lale

ve sümbül türü naturalist çiçekler ve

aralar›nda birer gülbezek bulunur.

Sa¤daki levhan›n ortas›ndaki naturalist

çiçeklerin üzerine ucu ayak taraf›na

do¤ru bakan ve k›n içerisinde bir han-

çer motifi yerlefltirilmifltir. Hançerin

k›n ucu beyzi topuz, balça¤› iki yana

k›vr›lan rumi yapraklar, kabza bafl› pal-

mer motifi fleklindedir. Lahitin üst k›s-

m›n› birbirine k›vr›k dallar ile ba¤la-

nan bir s›ra palmet dizisi dolan›r. Bu bordür ayak ve bafl k›sm›n-

daki üçgen al›nl›k fleklindeki k›s›mlar› da taçland›r›r. Kare priz-

ma fleklinde yükselen bafl tafl›n›n üst k›sm› yüzeysel mukarnasla-

r› yuvarlat›larak üzerine dolama sar›k yerlefltirilmifltir. Sar›¤›n ön

k›sm›nda afla¤›dan yukar›ya do¤ru uzanan ince bir dal üzerinde

bir lale motifi yer almaktad›r. Ayak tafl› silindirik gövdelidir ve

üst k›sm› yuvarlat›larak sonuçland›r›lm›flt›r. Beyaz mermerden

yap›lm›fl olan lahitin üzeri oyma ve alçak kabartma teknikleri ile

süslenmifltir.
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Eyüp Camii do¤u giriflinin karfl›s›ndaki hazirede

Yok

17. yüzy›l

102x253x18 cm(kaide)

76x216x67 cm (lahit)

208 cm (kaideden flahide yüksekli¤i)

Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli : Belli de¤il

Lahitin alt ve üst k›sm› profilli silmelerle çevrelenmifltir. Bafl

ve ayak taraf›ndan ortada birer gülbezek, iki yanlarda ayakl›

vazolardan ç›kan y›ld›z çiçekler ve laleler yeral›r. Yan levha-

larda birer iri gülbezek ve çark-› felek, kenarlar›nda ve ortala-

r›nda yine ayakl› vazolardan ç›kan karanfil ve lale dallar› ye-

ral›r. Sa¤ levhan›n ortas›ndaki lale dallar› üzerinde ise yine k›-

n› içinde bir hançer görülmektedir. Uç k›sm› ayak taraf›na

do¤ru bakan hançerin, balça¤› rumi yapraklar fleklinde kesici

gövdeye do¤ru k›vr›lmakta, kabza bafl› palmet, k›n ucu ise kü-

çük topuz fleklinde sonuçlanmaktad›r. K›n üzerine flemse flek-

linde k›n bilezikleri ifllenmifltir. Lahitin üst k›sm›n› lotus-pal-

met bordürü dolanmakta olup, bafl tafl› taraf›ndan bordür ke-

silmifltir. Bafl ve ayak taraf›ndan lahitin üst kenarlar› dilimli ve

salbekli yar›m flemseler fleklinde flahidelere birleflmifltir. fiem-

selerden ayak taraf›ndakinin içi rumilerle doldurulurken, bafl

taraf›ndakinin içi ifllenmemifl, yani bofl b›rak›lm›flt›r. Bafl ve

ayak tafllar› sekiz köfleli olarak yükselmektedir. Beyaz mer-

merden yap›lm›fl olan eserin üzeri alçak kabartma olarak ifllen-

mifltir.
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6.

Yeri:

Kitabe:

Tarihi:

Ölçüleri:

Tipi:

Ait oldu¤u kifli:

Tan›m:
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Feshane Caddesi ile K›z›lde¤irmen Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde
Mehmet Vusuli Efendi (ölm.1590) Türbesinin haziresinde

Yok

17. yüzy›l

54x166x58 cm (lahit)

Aç›k lahit

Belli de¤il

Tan›m : Lahit gövdesi alt ve üst k›s›mdan, tüm cepheleri do-

lanan silmelerle çerçevelenmifltir. Ayak ve bafl taraf› ortas›na

ve sa¤ levhan›n iki yan›na iri birer gülbezek yerlefltirilmifltir.

Sa¤ levhadaki gülbezeklerin aras›nda yine k›n içinde bir han-

çer bulunmaktad›r. K›n içinde ve ucu ayak taraf›na bakan

hançerin kabza bafl› palmet, balça¤› kesici gövdeye do¤ru

k›vr›lan rumi yapraklar, k›n ucu küçük topuz fleklindedir. La-

hitin sol levhas› al›nm›fl ve yerine beton doldurulmufltur. La-

hitin üst k›sm›n› k›vr›k dall› rumi-palmet bordürü dolanmak-

ta ve bu bordür bafl k›sm›nda dilimli bir taç fleklinde yukar›

taflmaktad›r. Lahit beyaz mermerden yap›lm›fl ve üzeri alçak

kabartma olarak ifllenmifltir.

8.

Yeri : Feshane Caddesinde Zal Mahmud Pafla (ölm.1580) Türbesi haziresi-
nin fiah Sultan S›byan Mektebine bitiflen duvar› kenar›nda
Kitabe : Yok

Tarihi : 17.yüzy›l

Ölçüleri : 84x175x15 cm (kaide)
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Yeri:

Kitabe:

Tarihi:

Ölçüleri:

Tipi:

Ait oldu¤u kifli:

Tan›m:



9.

Yeri : Zal Mahmud Pafla (ölm.1580) türbesi haziresinde

Kitabe : Yok

Tarihi : 17. yüzy›l

Ölçüleri : 70x153x22 cm. (kaide)

50x116x35 cm. (lahit)

Tipi : Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli : Belli de¤il

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

55

48x145x35 cm (lahit)

67 cm (lahit bafl tafl› yüksekli¤i)

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Belli de¤il

Lahitin ayak ve bafl levhalar› sivri kemer

fleklinde yukar› k›vr›larak, adeta flahideleri

oluflturmaktad›r. Lahitin üst k›sm›n› pal-

met bordürü dolanmaktad›r. Bafl tarafta ro-

zet fleklinde bir çark-› felek motifi, onun

üzerinde lahit çevresini dolanan inci dizisi

bordürünün birleflti¤i yere yerlefltirilmifl ve

hayat a¤ac› motifini and›ran iri bir palmet

yerlefltirilmifltir. Sol levhada ve ayak k›s-

m›nda da ortada iri bir rozet çiçek bulunur.

Sa¤ levhada, yanlarda birer rozet çiçek

–gülbezek-, ortada k›n içerisinde ve ucu

ayak taraf›na bakan bir hançer vard›r.

Hançerin kabza bafl› palmet, balça¤› göv-

deye do¤ru k›vr›lan rumi yapraklar, k›n

ucu küçük topuz fleklinde ifllenmifltir. Be-

yaz mermerden yap›lm›fl olan lahitin üzeri

alçak kabartma tekni¤inde ifllenmifltir.

Tan›m : 
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Tan›m›: Düz olarak kaideye oturan lahitin üst kenar›

ayak ve bafl taraf›ndan üçgen fleklinde bitmektedir.

Tüm levhalar›n üst k›sm›n› bir bordür dolan›r. Bordür-

ler sa¤, sol ve bafl levhalar›nda ayn›, ayak levhas›nda

farkl›d›r. Di¤er parçalar›n devam› olmayan bu levhan›n

ortas›nda iri bir gülbezek ve iki yan›nda ayakl› vazolar-

dan ç›kan lale ve y›ld›z çiçek demetleri yeral›r. Bu çi-

çekli vazolardan birer adet de levhan›n sa¤a ve sola dö-

nen k›s›mlar›nda bulunur. Sa¤ levhada, ortada bir mer-

kezden ç›kan lale, karanfil ve y›ld›z çiçek dallar›, yan-

lar›nda ise birer iri gülbezek vard›r. Ortadaki çiçek bu-

ketlerinin üzerine ucu ayak tafl› taraf›na bakan ve k›n

içinde bir hançer yerlefltirilmifltir. Hançerin kabza bafl›

palmet, balça¤› kesici gövdeye do¤ru k›vr›lan rumi

yapraklar, k›n ucu küçük topuz fleklindedir. Bafl levha-

s›nda yine ortada iri bir gülbezek, bunun iki yan›nda

bir merkezden ç›karak gülbeze¤in üstüne do¤ru k›vr›-

lan lale buketleri yer al›r. Bu buketlerin üst k›sm›nda

küçük bir y›ld›z madalyon daha bulunur. Beyaz mer-

merden yap›lm›fl olan lahitin, üzeri alçak kabartma tek-

ni¤inde ifllenmifltir.

10.

Yeri : Piyer Loti Kahvesi’ne ç›kan yolun Eyüp Camii’ne bakan s›rt›n üst k›s-
m›nda
Kitabe : Lailahe illallah Muhammed Resûlallah

Güvelizade merhum

Ve ba¤fur Adem Bek

Ruhuna el-Fatiha (bafl flahidesinde)

Tarih : 19. yüzy›l üçüncü çeyre¤i

Ölçüleri : 125x208x16 cm. (birinci kaide)

90x173x13 cm. (ikinci kaide)

60x157x58 cm. (lahit)

182 cm. (kaideden bafl tafl› ucuna yükseklik)

Tipi : Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli : Sultan Abdülaziz dönemi zabitlerinden Güvelizade Adem Bey

Tan›m : Lahitin ayak ve bafl levhas› üzerinde fluhal› günefl motifi, yan levhalar-

da rokoko üslupta iri yaprakl› dallar ve girlandlar yeral›r. Dikdörtgen

levha fleklinde yükselen bafl flahidesinin üst k›sm›nda Sultan Abdüzaziz

(1851-1876) döneminde kullan›lan Aziziye tarz› fes bulunmaktad›r.

Bafl tafl›n›n ön yüzünde üstte sa¤ tarafta kurdelas› ile bir madalya flem-

sesi ve onun alt›nda dört sat›r halinde talik tarzda yaz›lm›fl kitabe ye-

ral›r. Kitabenin alt k›sm›nda lahit bafl levhas›n›n devam› olan salbekli

yar›m flemse formu içerisinde Sultan Abdülaziz döneminin kabzabafl›

ip delikli ve püsküllü, kesici gövdesi tek a¤›zl› ve k›vr›k zabit k›l›c› tas-

viri dikkati çekmektedir. Ayak tafl›n›n d›fl yüzünde ise bir vazodan ç›-

kan çiçek dallar› yeral›r. Beyaz tafltan yap›lm›fl olan lahitin üzeri yük-

sek kabartma olarak ifllenmifltir.
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Ruhiçün Fatiha

Hüsn-ü Vas›f Mehmet Safi bek

Alu...................mert firdevs ey-

ledi.................olur

Can-› kabz-› ba¤flet Mehmet Safi

bek, 1029

(bafl lvhas›n›n üst k›sm›nda)

1619

56x124x45x124 cm, yükseklik :

22 cm. (kaide)

48x118x33x118 cm, yükseklik:

23 cm. (oturtmal›k)

37x102x26x102 cm, yükseklik :

88 cm. (bafltafl› ucuna kadar san-

duka)

136 cm. (kaideden bafl flahidesi

ucuna yükseklik)

Tafl Sanduka

Mehmet Safi Bey

Kaide üzerine yerlefltirilen oturt-

mal›¤›n çevresini dilimli sivri ke-

merle çevrelemektedir. Oturtma-

l›¤›n üst k›sm›n› bir s›ra inci dizi-

si bordürü dolan›r. Tafl sanduka

kemerler üzerinde tafl›nan bu

oturtmal›¤›n üzerine yerlefltiril-

mifltir. Sandukan›n alt k›sm› pro-

filli silmelerle çevrilmifl olup, sil-

menin hemen üstünü birbirine

rumilerle ba¤lanm›fl bir s›ra pal-

met bordürü dolan›r, sandukan›n

bafl ve ayak k›sm› dilimli yar›m

flemselerle taçland›r›larak flahide-

lere birlefltirilmifltir. Bafl taraftaki

flemsenin içinde kitabe yeral›r.

Sandukan›n üst k›sm› k›rma çat›

fleklinde üçgen yaparak birlefl-

mifltir. Sandukan›n üzeri ise çin-

temani -üç benek- motifleri ve üç

kollu çark-› felek oluflturan bitki-

sel motiflerle adeta kumafl deseni

gibi süslenmifltir. Sandukan›n or-

tas›na sar›lan bir kuflak bordürü-

nün sa¤ taraf›na k›n içerisinde bir

hançer tasviri ifllenmifltir. Uç k›s-

11.

Yeri : Abdurrahman Pafla Türbesi’nin yan›ndaki
hazirede ve Beybaba Soka¤›’na bakan taraftad›r
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Kitabe: 

Tarihi : 

Ölçüleri : 

Tipi : 

Ait oldu¤u kifli: 

Tan›m: 
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m› ayak taraf›na dönük olan hançerin kabza ba-

fl› palmet, balçak k›sm› kesici gövdeye do¤ru

k›vr›lan rumi yapraklar, k›n ucu küçük topuz

fleklindedir. Kare fleklinde yükselen bafl tafl›n›n

üst k›sm› üçgenlerle yuvarlat›lm›fl ve tepesine

dolama bir sar›k yerlefltirilmifltir. Sar›¤›n ön k›s-

m›nda bir sap üzerinde lale motifi bulunur. Se-

kizgen gövdeli ayak tafl›n›n üst k›sm› ise bir s›r-

da palmet motifi ile taçland›r›lm›flt›r. Beyaz

mermerden yap›lm›fl olan tafl sandukan›n üzeri

kabartma tafl iflçili¤i ile süslenmifltir.

12.

Yeri: Beybaba Soka¤›’ndaki Niflanc› Feridun
Ahmet Pafla Türbesi
(1583-Mimar Sinan’›n eseri) yan›ndaki hazirede

Kitabe: Yok

Tarih: 16.yüzy›l sonu-17.yüzy›l bafl›

Ölçüleri: 

45x146x32x146 cm (sanduka)

Tipi: Tafl sanduka

Ait oldu¤u kifli: Belli de¤il

Tan›m: Sandukan›n alt k›sm›n› profilli silmeler

dolan›r. Silmelerin üzerinde ‘C’ k›vr›mlar› ile

birbirine ba¤lanan bir s›ra palmet bordürü bulu-

nur. Bafl tarafta ortada bir gülbezek ve iki ya-

n›nda vazodan ç›kan karanfil, y›ld›z çiçek, süm-

bül ve lale motiflerinden oluflan birer buket ye-

ral›r. Üçgen çat› fleklinde kapanan sandukan›n

üstüne dolanan bir kuflak bordürünün sa¤ tara-

f›nda ucu ayak taraf›na do¤ru ve k›n içinde bir

hançer motifi bulunur. Hançerin k›n ucu küçük

topuz, balça¤› kesici gövdeye do¤ru k›vr›lan ru-

mi yapraklar, kabza bafl› palmet motifi fleklin-

dedir. Beyaz mermerden yap›lm›fl olan sanduka-

n›n üzeri alçak kabartma tafl iflçili¤i ile süslen-

mifltir. fiahideleri k›r›lm›flt›r ve bugün mevcut

de¤ildir.

13.

Yeri : Beybaba Soka¤›’nda Mirimiran Mehmet
Pafla (ölm.1589)
Kitabe : Yok

Tarihi: 16.yüzy›l sonu – 17 yüzy›l bafl›

Ölçüleri: 58x143x34x143 cm (oturtmal›k)

49x134x28x134 cm (sanduka)

sanduka yüksekli¤i: 40 cm (bafl taraf›ndan)

Tipi: Tafl sanduka

Ait oldu¤u kifli: Belli de¤il
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Beton bir kaide üzerine yerlefltirilmifl oturtmal›k üzerinde yer

alan sandukan›n alt k›sm› silmelerle çerçevelenmifl ve silmeler

aras›na bir s›ra palmet motifi yerlefltirilmifltir. Palmetlerin ara-

s›nda alt› yaprakl› y›ld›z çiçekleri yer al›r. Üçgen çat› fleklinde

örtülmüfl olan sandukan›n bafl taraf›ndan tahrip olmufl bir pal-

met motifinin uç k›sm› görülür. Bafl flahidesi tamamen, ayak fla-

hidesi sanduka hizas›ndan k›r›lm›flt›r. Sandukan›n üstünü dola-

nan kuflak bordürünün sa¤ taraf›nda k›nl› bir kama motifi yera-

l›r. Ayak taraf›na do¤ru bakan kaman›n ucu küçük topuz, bal-

ça¤› iki yandan kesici gövdeye do¤ru k›vr›lan rumi yapraklar,

kabza bafl› palmet motifi fleklindedir. Beyaz mermerden ifllen-

mifl olan sandukan›n üzeri alçak kabartma tafl iflçili¤i ile süslen-

mifltir.

Camii Kebir Caddesi üzerinde Abdurrahman Pafla
(ölm.1652) türbesi yan›ndaki hazirededir
Yok

17. yüzy›l bafl›

65x117x39x117 cm (kaide)

48x108x34x108 cm (sanduka)

sanduka yüksekli¤i : 30 cm (bafl taraf›ndan)

Tafl sanduka

Belli de¤il

Tan›m: Taban› profilli silmelerle çevrelenmifl olan sandukan›n

bafl taraf› dilimli yar›m bir flemse fleklinde taçland›r›lm›flt›r.

–Sandukan›n bafl taraf›ndaki fes fleklindeki tafl ayr› bir parçad›r

ve bu sandukaya ait de¤ildir-. Sandukan›n üzerini saran kufla-

¤›n sol taraf›nda k›n› içinde bir kama motifi vard›r. Uç k›sm›

ayak taraf›na dönük olan kaman›n k›n ucu küçük topuz, balça-

¤› gövdeye do¤ru k›vr›lan rumi yapraklar, kabza bafl› palmet

motifi fleklindedir. Beyaz mermerden yap›lm›fl olan sandukan›n

üzeri alçak kabartma tafl iflçili¤i ile süslenmifltir.

Tan›m: 

14.

Yeri:

Kitabe:

Tarihi:

Ölçüleri:

Tipi:

Ait oldu¤u kifli:
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Eyüp Sultan Camii ve çevresinde

eskiden beri yapt›¤›m›z incelemeleri-

miz s›ras›nda Hançerli Fatma Sul-
tan’›n defnedildi¤i türbesinde lahit

(cesed topra¤a gömülüdür) üzerinde-

ki hançer kabartmas› dikkatimizi çek-

miflti. Zaman içerisinde bunun baflka

lahit veya tafl sandukalar üzerinde de

yer ald›¤›n› görmüfltük. Bu çal›flmam›-

z› yaz›ya geçirmeden evvel, Eyüp’te

cami çevresindeki hazirelerde

Yrd.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu ile birlik-

te yapt›¤›m›z incelemelerde, kendisi-

nin tan›taca¤› 14 adet hançerli lahit

veya tafl sanduka fleklinde örnekler

tesbit ettik.  

Söz konusu lahit, tafl sanduka ve

mezar tafllar›na benzer birçok eser ‹s-

tanbul’un çeflitli hazirelerinde ve Tür-

kiye’nin muhtelif yerlerindeki hazire

veya mezarl›klarda karfl›m›za ç›kmak-

tad›r. De¤iflik nitelikteki hançer-b›-

çak veya k›l›ç tasvirli örneklere erken

tarihlerden itibaren rastlamaktay›z. 

Ayr›ca incelemelerimiz esnas›nda

konumuzu teflkil eden eserlerin  Mo-
¤olistan’dan Anadolu’ya,  hatta Do¤u

Avrupa’ya kadar uzanan birkaç hat

üzerinden bilhassa Türkler eliyle

Orta Asya’dan Anadolu’ya

Lahit veya Tafl 

Sanduklarda Görülen

Hançer-B›çak
Tasvirlerinin 
Sembolizmi

Yard. Doç. Dr. Yaflar ÇORUHLU

M.S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Türk ve ‹slâm Sanatlar› Anabilim Dal›
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Yard. Doç. Dr. Yaflar Çoruhlu

1 Yenisey ve çev-
resinden proto
Türk veya Hun
kamalar› (Kras-
noyarsk, Sul›ça-
y›naya ve Mi-
n u s i n s k ’ d e n ) .
M.Ö. 5.-4.
Yüzy›l (M.P.
Z a v i t u h i n a ,
Drevney ‹s-
kusstvo Na Ye-
nisey, skifsko-
ye Vremya, Le-

ningrad, 1983,
nu: 202-
204’den).



meydana getirilen eski bir gelene-

¤in uzant›s› oldu¤unu da anl›yoruz.

Orta ve ‹ç Asya’da oldukça erken

tarihlerden itibaren Türkler’de ve di-

¤er bozk›r topluluklar›nda, geyikli tafl

veya sin tafl› olarak an›lan mezartaflla-

r› üzerinde balta, kazma gibi aletlerin

yan›nda k›l›ç, hançer veya b›çak gibi

tasvirlerin de yer ald›¤›n› görüyoruz.

Bu tasvirler Orta ve ‹ç Asya’da baflla-

yan bronz ça¤›ndan itibaren yap›lm›fl

madeni silah örneklerine çok benze-

mektetir. Biz istedi¤imiz takdirde ge-

rek silah tiplerinin ikonografik gelifli-

mini (birkaç örnek için bkz. Resim 1-
5), gerekse mezartafllar› üzerindeki

kesici silah veya aletlerin tasvirlerinin

ça¤lara göre birbiri ile iliflkili olarak

ne flekilde yer ald›¤›n›, Proto-

Türk/Hun devrinden ‹slamiyet’den

sonraki devreye, çeflitli Türk devletle-

rinin kuruldu¤u Asya’dan, Osmanl›
devletinin do¤du¤u Anadolu’ya kadar

ç›karabilme imkan›na sahibiz. K›saca

tarihi yürüyüflü içersinde Türk toplu-

luklar›n›n ulaflt›¤› her yerde, bu birbi-

ri ile anlam ve üslup aç›s›ndan iliflkili

silah veya mezartafllar›ndaki  han-

çer/b›çak/k›l›ç tasvirlerine rastl›yo-

ruz. Üzerindeki hançer/b›çak/k›l›ç

(veya geç devirde tasvirlere eklenen

tüfek, makas) gibi tasvirlerin bulun-

du¤u eser örnekleri; geyikli tafl deni-

len sin tafllar› veya steller (Resim 6-
12) flahideler (Resim 15, 22) lahit

fleklinde     eserler     (Resim
14,16,17,21) koç/koyun fleklindeki

mezartafllar› (Resim 13, 18, 20), ola-

rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak

bunlar üzerindeki tasvirler nas›l birbi-

riyle ikonografik bak›mdan iliflkiliyse,

ayn› zamanda –bizim düflüncemize

göre- anlam bak›m›ndan da iliflkilidir.

Burada sunulan, Mo¤olistan bölge-

sinden Proto-Türk veya Hun devrin-

den birkaç tane eser (Resim 6-10),
ayn› bölgeden iki  Göktürk mezar ta-

fl›  (Resim 11-12), Kazakistan’dan bi-
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Yenisey bölgesi kesici silahlar›, ilki hariç
di¤erleri Minusinsk’den, M.Ö., VI.-V.
Yüzy›l. (M.P. Zavituhina, a.g.e, 266-267,
269-270 ve 274 nu.l› eserlerden).

2

Geç tarihli Sibirya b›çaklar›, koryaklara
ait. (W.W. Fitzhugh ve A. Crowel, a.g.e.,
fig. 28’den).

4

Geç tarihli Sibirya b›çaklar›. Nivkilere ait. (William W. Fitzhugh ve
Aron Crowel. Crossroads of Continents Cultures of Siberia and
Alaska, Smithsonian, 1988, Resim 25’den).
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ri genç tarihli koç fleklinde mezartafl›

(Resim 13), di¤eri ise 18. yüzy›ldan

lahit fleklinde bir eser, misal olarak

çal›flmaya eklenmifltir (Resim 14).
Ayr›ca daha bat›da, Azerbaycan’dan

seçti¤imiz lahigt veya koç mezar veya

mezartafllar› yine ilginç eserler olarak

dikkatimizi çekmektedir. (Resim 15-
20). Bu arada eski K›r›m Hanl›¤›’n›n

baflkenti Bahçesaray’daki Han Saray›

içindeki Han Mezarl›¤›nda bulunan

kapaks›z-lahit biçimindeki eserin ve

üzerindeki hançer ve kama tasvirinin

(Resim 21) Eyüp’teki örneklerine çok

benzedi¤i dikkatten kaçmamaktad›r

(Resim 22). Yukar›da da belirtti¤imiz

gibi  Anadolu’nun çeflitli yerlerindeki

Türk mezarl›klar›nda da konumuzla

ilgili bir çok örne¤e rastlanmaktad›r

(Resim 23). ‹ncelememizin amac›

eserleri tek tek tan›tmak olmad›¤› için

çok say›da baflka örnek vermeyi gerek

görmüyoruz.

Eyüp’teki mezartafllar› üzerinde ve

Türk tarihi co¤rafyas›nda mezartaflla-

r› veya lahitler üzerinde bu kadar

yayg›n olarak görülen hançer/b›-

çak/k›l›ç gibi tasvirler, acaba hangi

sembolik anlamlar ile iliflkilidir?  Bu-

rada as›l üzerinde durmak istedi¤imiz

konu budur.

fiimdiye kadar yap›lan çal›flmalar-

da zaman zaman bu hususa temas

edilmeye çal›fl›lm›fl, silahlar›n veya

baflka madeni aletlerin ölen kiflinin

hayattayken kulland›¤› eflyalar oldu-

¤u için veya ölen kifli asker ya da er-

kek veya kad›n oldu¤undan dolay›,
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Üzerinde b›çak (kama) tasviri bulunan geyik tafl› ayr›nt›s›. Mo¤o-
listan. Proto-Türk veya Hun devri. (E. Nowgorodowa, a.g.e., Re-
sim 109.)

7

Mo¤olistan’da bulunmufl 14 nu.l› geyik ta-
fl› (mezar tafl›). Proto-Türk veya Hun dev-
ri. Üzerinde hayvan figürleriyle birlikte
kazma tasviri yer al›yor. (Eleonora Now-
gorodowa, Alte Kunst der Mongolei, Le-

ipzig, 1980, Resim 99)

6

5 Osmanl›-Türk
hançeri. 18.
yüzy›l Askeri
Müze.



mezartafllar›na lahitlere

tasvirlerinin yap›ld›¤›

fleklinde baz› ifadeler

sarfedilmifltir. Ancak

bunlar konuyu derinle-

mesine ele almayan sat-

hi de¤erlendirmelerdir.

Orta ve ‹ç Asya’da sin

tafllar› ya da geyik tafl›

ad› alt›nda an›lan me-

zartafllar› baz› Türk top-

luluklar›nda "ölünün su-

reti" olarak kabul edilir. Konuyla ilgi-

li olarak "sin" kelimesinin bu anlama

geldi¤i ileri sürülür. Ancak ayn› keli-

me Altay ve Soyot lehçelerinde erkek

geyik "s›¤›n" anlam›na gelmektedir.(1)

Fakat bu ifade de ço¤u kere anlat›l-

mak istenen esas›nda "ölünün ru-

hu"dur. Bu ve benzeri aç›klamalarda

da bu tafllar üzerinde yer alan k›-

l›ç/hançer/b›çak tasvirlerinin anlam›-

n› ifade etmiyor. Koç ve at fleklindeki

mezartafllar› da k›smen bu anlay›flla il-

gilidir. Özellikle koç/koyun fleklinde-

ki tafllar büyük ihtimalle bu geyik tafl-

lar›ndan do¤mufltur. Üzerinde silah

tasviri bulunan bu mezar tafllar›n›n

bilhassa Anadolu’daki örneklerinin

Akkoyunlu/Karakoyunlu gibi toplu-

luklara mal edilip flekillerine bir mana

verilmeye çal›flmas› da bize pek do¤-

ru gelememektedir. Çünkü koç/koyun

ve at Türk sanat› ve kültüründe pek

çok fleyin simgesi oldu¤u gibi, ölünün

de sembolüdürler, koç ayr›ca kötülük-

lerden koruyucu bir semboldür de.(2)

Bu nedenle koç/koyun veya at fleklin-

de mezartafl› yap›lmas› gayet normal-

dir. Bu durum afla¤›da sözünü edece-

¤imiz silah sembolizmiyle de uygun-

luk göstermektedir. Öte yandan bir-

tak›m b›çak/hançer/k›l›ç tasvirli me-

zartafl› veya lahitlerde binicisiz at bu-

lunmas› da yine ölüme iflaret etmesi

aç›s›ndan önemlidir. Baz› araflt›rmac›-

lar›n bunu fliilerin Hz. Hüseyin’in

Kerbela’da flehit edilmesi neticesinde

at›n›n binicisiz ve kanlar içersinde ge-

ri gelmesi ile ba¤daflt›rmaya çal›flt›-

¤›n› biliyorsak da, bu belki sadece

yöresel-k›smi bir sembolizme ba¤l›

8 Kazma tasvirli
geyik tafl›. Mo-
¤olistan. Proto-
Türk veya hun
devri. (E. Now-
g o r o d o w a ,
a.g.e., Resim
113.)

9 K a m a - b › ç a k
tasvirli geyik
tafl›. Mo¤olis-
tan Proto-Türk
veya Hun devri.
(E.Nowgorodo-
wa, a.g.e., Re-
sim 111.)

1 

2

W. Barthold,
Türklerde ve
M o ¤ o l l a r d a
defin merasimi
meselesine dair,
( Ç e v .
A b d ü l k a d i r
‹ n a n ) ,
Makaleler ve
‹ n c e l e m e l e r ,
Ankara 1968,
s.366.
Bkz. Yaflar
Çoruhlu, Türk
S a n a t › ’ n d a
koyun, koç,
keçi figürlerinin
s e m b o l i z m i ,
Türk Dünyas›
Tarih Dergisi,
S.100, ‹stanbul
1995, s.52-53,
56; Yaflar
Çoruhlu, Türk
Sanat›’nda at
f i g ü r l e r i n i n
s e m b o l i z m i ,
Türk Dünyas›
Araflt›rmalar › ,
S.98, ‹stanbul
1995, s.173-
174, 183-184.
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Mo¤olistan’›n Agrin Brigad bölgesinden
geyik tafl› üzerinde balta ve k›l›ç tasviri.
(E. Nowgorodowa, a.g.e., Resim 108.)
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olarak kabul edilebilir.(3) As›l sebep

yukar›da yapt›¤›m›z aç›klamada

yat›yor. Ancak at›n gömülen kiflinin

öldükten sonraki hayat›nda

kullanmas› için cenazede hatta  me-

zarda yer ald›¤› fleklindeki örnekler,

Türk topluluklar› için de geçerliyse

de, bu yine de at›n ölüm sembolü ol-

du¤u gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Bu ara-

da silahlar›n da ayn› amaçla -Hun ve

Göktürk kurganlar›nda oldu¤u gibi-

mezara konuldu¤u da düflünülmekte-

dir. Mezartafl›na silahlar›n tasvirinin

yap›lmas› ise -bize göre-  daha genifl

bir sembolizmin ürünüdür.

Gerekli gördü¤ümüz bu aç›klama-

lardan sonra; lahit, tafl sanduka bafl-

tafllar› hatta koç-koyun fleklindeki

mezartafllar› üzerinde görülen han-

çer-b›çak ve k›l›ç flekillerinin niçin

tasvir edildikleri konusuna bu nesne-

lerin sembolizminden yola ç›karak

aç›kl›k getirmeye çal›flal›m.

Hançer, b›çak veya k›l›ç, insanl›k

tarihi boyunca çeflitli topluluklarca

kutsal say›lm›fl, hatta büyülü güç atfe-

dilmifl, ço¤u kere çeflitli ilahlara, hü-

kümdarlara ve kahramanlara özgü si-

lahlar olarak kabul edilmifltir.

Hançer; çeflitli

ilahlar›n amblemi,

k›n› diflili¤in ve ken-

disi erkekli¤in (hatta

erkeklik organ›n›n)

sembolü say›lm›fl-

t›r.‹lahlar›n yenil-

mez gücünü ifade

eden hançerin,

Asurlularda erken

devir Türklerin ol-

du¤u gibi kan kar-

deflli¤i töreninde

kullan›lmas›, ayr›ca

onun korkunç vec-

heli tanr›çalar›n

(örne¤in Hindu/Bu-

dist tanr›s› Kali’nin)

simgesi olmas› da

dikkati çekmekte-

dir.(4)

B›çak; kurban tö-

reni, intikam ve ölü-

mü ifade eder. Ayr›-

ca o k›l›ç veya hançerde oldu¤u gibi,

herhangi bir fleyi bölmeyi, her hangi

bir fleyle alâkay› kesmeyi de anlat›r.

3 

4

Bkz. Inge De-

mant Morten-

sen, Nomadic ce-

meteries and tomb-

stones from Luris-

tan, ‹ran, Ceme-
tieres et Tradi-
tionas Funerai-
res dans Le
Monde Islami-
que – ‹slâm
D ü n y a s › n d a
Mezarl›klar ve
Defin Gelenek-
leri, C.II, Anka-

ra 1996, s.178,

180.

Bkz. J.C. Coo-

per, An Illustra-
ted Encyclope-
dia of Traditio-
nal Symbols,

London 1992,

s.49; John Mur-

ray, Illustrated
Dictionary of
Symbols in Eas-
tern and Wes-
tern Art, Lon-

don 1994, s.64. 
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Turan nehri üzerinde muhtemelen mezar-
tafl› olan tafl üzerinde hançere benzeyen
tasvir. Göktürk devri. (Hüseyin Nam›k
Orkun, Eski Türk Yaz›tlar›, Ankara 1987,

s.454) 
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Kobdo, Buyantu geyik tafl›n›n ön ve arka taraf›. Göktürk dev-
ri. (H. Nam›k Orkun, a.g.e., s.935)
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Yani insan›n sa-

hip oldu¤u olum-

suz özelliklerden

kurtulmas› veya

tercih edilene

ulafl›lmas› anlam›

söz konusudur.

Bu nedenle ölü-

mün simgesi ol-

du¤u gibi, örne-

¤in flehitli¤inde

sembolüdür . (5)

Eski  M›s›r’da bü-

yülü bir nesne sa-

y›lan b›ça¤›n, ge-

nellikle fleytan›

yok etmek için

kullan›lm›fl olma-

s›, Hindu-Budist

ilahlardan bir difli

tanr› olan, ölümün

efendisi Yama’n›n

da sembollerinden

olmas›, konumuz

aç›s›ndan yine ilgi

çekicidir. Bu arada

b›ça¤›n hem Hris-
tiyan gelene¤inde

hem de ‹slâmi-
yet’te yer alan kur-

ban ibadetinin

bafllang›c›na (yani

H z . ‹ b r a h i m ’ i n

Hz.‹smail’in kur-

ban etmek isteme-

si olay›na) iflaret

etmesi de  ayr›ca

önem arzet mekte-

dir.(6)

K›l›ç;  gücün,  hakimiyetin, adale-

tin, cesaret ve yi¤itli¤in, ihtiyat ve

yoketmenin sembolüdür. B›çak’da ol-

du¤u gibi herhangi bir fleyi bölme ve

ay›rmaya (beden ve ruhun, cennet ve

yerin, insan›n cennetten ayr›lmas›

vs.), erkekli¤e (ve erkeklik organ›na),

akl›n etki gücüne do¤aüstü güçlere

hükmetme ve fleytanlara (kötü varl›k-

lara) karfl› baflar› kazanmaya iflaret

eder. O bir yandan eski toplumlarda

kurban olay›yla iliflkilidir. Bu arada ‹s-

lâmiyet’te insan›n kendi nefsine (veya

fleytana) ve kafirlere karfl› yürüttü¤ü

kutsal savafl›n (cihad) sembolünün de

k›l›ç olmas› dikkate de¤er.(7) 

Hançer, b›çak ve k›l›ç’›n bu genel

anlamlar›, Orta ve ‹ç Asya Türkleri

içinde önemli oranda do¤rudur. Bu

sembolizm, özellikle Çin ve Hint kül-

tür çevreleriyle bazen paralellik ba-

zen de ortakl›k arzetmifltir.(8)

Orta ve ‹ç Asya’da Proto-Türk ve

Hunlar’dan itibaren çeflitli Türk top-

luluklar›nda madenin ve bilhassa da

demirin kutsal say›lmas› konumuzun

5 

7 

8

Bkz. J.C. Coo-

per, a.ge., s.91.

Bkz. John Mur-

ray,a.ge., s.71.

Ayr›nt›l› aç›kla-

malar için bkz.

J.C. Cooper,

a.ge., s.168;

John Murray,

a.ge.., s.87-88.

Sözkonusu silah-

lardan hançer ve

k›l›c›n Çin’deki

sembolizmi için

bkz. C.A.S. Wil-

liams, Encyclo-
pedia of Chine-
se Symbolism
And Art Moti-
ves, New York

1960, s.107,

378-380.
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Koç fleklinde mezartafl›. Kazakistan, Mang›fllak, XVIII-XIX. yüz-
y›l (Uzbekali Djanivekov, Ebo...Po Sledam Legend› o Zolotoy›
Dombre, Alma-Ata, 199/, s.51)

13

Üzerinde k›l›ç ve tüfek bulunan lahit. Kazakistan. XVIII. yüzy›l
(Uzbekali Djanivekov, a.g.e., s.208 (alt)
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dayand›¤› ana noktaya iflaret etmesi

bak›m›ndan önemlidir. Çeflitli eski

kaynaklar›n Türklerin atalar›ndan de-
mirci olarak bahsetmeleri  veya Türk-

lerden Altay’›n demircileri olarak

söz etmeleri ve ayr›ca Ergenekon
destan›nda Türklerin da¤daki demiri

eriterek s›¤›nd›klar› ve ço¤ald›klar›

yerden ç›k›fl› nedeniyle, anma tören-

lerinde örs üzerinde çekiçle demirin

dövülüflü gibi hususlar, demirin eski

Türklerdeki önemine

iflaret etmektedir.(9)

Demirin Türkler ara-

s›nda kutsal say›ld›¤›na

dair inan›fllar›n ‹slâmiyet

ten  sonra da devam etti-

¤ini, gerek bir k›s›m eski

kaynaklardan, gerekse

günümüzde Orta ve ‹ç

Asya’da yaflayan Türk

topluluklar›ndan ve Ana-

dolu’da derlenen bilgi-

lerden anl›yoruz. Örne-

¤in Kaflgarl› Mahmut,

X1. yüzy›lda meydana

getirdi¤i ünlü eseri Di-

van-›  Lûgat’it-Türk’de

flöyle diyor;
"Temür; ‘kök temür

kerü turmas’ sav›nda da-
hi gelmifltir, ‘gök demir
bofl durmaz’ (dokundu-
¤u fleyi yaralar) demek-
tir. Bu sav›n baflka bir
anlam› daha vard›r; K›r-
g›z, Yabaku, K›pçak ve
daha baflka boylar›n
halk› and içtiklerinde,
yahut sözlefltiklerinde,
demiri ululamak için,
k›l›c› ç›kararak yanlama-
s›na öne korlar."Bu kök
kirsun k›z›l ç›ksun" der-
ler, "sözünde durmaz-
san k›l›ç kan›na bulan-
s›n, demir senden öcü-
nü als›n" demektir.
Çünkü onlar demiri bü-
yük sayarlar."(10)

Görüldü¤ü gibi bura-

da demir kutsal say›l-

makta ve hatta  "gök de-

mir" denilerek ona ilâhilik yüklen-

mektedir. Öte yandan Kur’an-›  Ke-

rim’de  "...Bir de hem çetin ve sert,
hem de insanlar için birçok menfaat›
olan demiri indirdik..." fleklinde yer

alan ifade, bilhassa ‹slâmiyet’in yay›-

l›fl›nda silah›n önemine iflaret etmekle

birlikte, demirin ehemniyetinin müs-

lümanlara do¤rudan do¤ruya Allah

taraf›ndan bildirilmesi nedeniyle dik-

9 

10

Bu hususta bkz.

Abdülkadir ‹nan,
Türklerde Demirci-

lik Sanat› -tarihte

ve folklarda-,
Makaleler ve ‹n-
celemeler, C.II,

Ankara 1991,

s.229-231; ‹bra-

him Kafeso¤lu
Türk Milli Kül-
türü, ‹stanbul

1986, s.211-213;

Bahaeddin Ögel,
Türk Mitolojisi
(Kaynaklar› ve
Aç›klamalar› ile
Destanlar), C.I.,

Ankara 1971,

s.66-70; Ergene-

kon Destan› için

B.Ögel’in bahse-

dilen eserinin

59-66. Sayfalar›-

na bkz.; Ergene-

kon Destan›

hakk›nda ayr›ca

bk. Ali Öztürk,
Ça¤lar› ‹çinde
Türk Destanla-
r›, ‹stanbul

1980, s.243-

246).

Kaflgarl› Mah-

mud, Divanü Lu-

gat-it Türk (Ter-

cümesi), (Çev.

Besim Atalay),

C.I, Ankara

1985, s.361-362.
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Azerbaycan, Yedi Gumbaz mezarl›¤›ndan mezartafl› üze-
rinde hançer tasviri. XIX. Yüzy›l. (Rasim Efendi, Kamenna-
ya Plastika Azerbaydjaana – Azerbaycan’›n Dafl Plastikas
– Stone Plastic Art Azerbaijan, Bakü 1986, Resim 86).
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Üzerinde makas tasviri bulunan lahit. Sisian bölgesi, Urud
Köyü. Azerbaycan XVI. Yüzy›l (Rasim Efendi, a.g.e., Re-
sim 21)
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kati çekmektedir. (57. Sûre,

25. âyet)

Türk topluluklar›nda ma-

den veya daha ziyade demirin

kutsal say›lmas› k›l›ç, b›çak,

hançer gibi silahlar›n da bu

kutsall›k içersinde ele al›narak

kullan›lmas›na ve çeflitli sem-

bolik anlamlar›n bunlara yük-

lenmesine sebep olmufltur.

K›l›ç eski Türklerde çok

önemli bir hukuki ve dini

semboldür. Ço¤u kere "cihan

hakimiyeti ülküsü"  ile (11) ilifl-

kili olarak k›l›c›n hakimiyet

sembolü oldu¤unu biliyoruz.

Ayn› zamanda kutsal k›l›ç ta-

savvurlar›yla da alâkal› olan

bu husus baflka mitolojilerde

oldu¤u gibi Türk mitolojisi ve

inançlar›na dair kay›tlarda da

yer al›r.

Çin hanedan tarihle-

rinden Han-shu’da anla-

t›lan bir kurban merasi-

minde Hun hükümdar›

maiyetiyle birlikte

Ching-lu denilen bir b›-

çak (veya k›sa k›l›ç) ve

kafl›k ile at›n kan›na fla-

rap kar›flt›rarak, yenilgi-

ye u¤ratt›¤› Yüe-çi hü-

kümdar›n›n kafatas› ile

bu kar›fl›m› kan yemini

yapmak üzere içmifltir.(12)

Yine ayn› Çin kayna¤›-

n›n bir yerinde Hun

prensi Hsiu-chu’nun gök

tanr›y› kurban s›ras›nda

bu k›ymetli b›ça¤› kul-

land›¤› belirtilmektedir.Bafllang›çta

herhangi bir kutsall›¤› olmayan bu b›-

çak veya k›l›ç, zamanla ching-lu isim-

li bir ruhun ortaya ç›kmas›na sebep

olmufltur. Bu b›çak veya k›l›c›n Teleüt

Türklerindeki K›ngrak ve Do¤u Tür-

kistan’daki Gingrak kelimesi ile ilgili

oldu¤u ve Türk lehçelerindeki king-
luk kelimesinin çift tarafl› b›çak anla-

m›na geldi¤i belirtiliyor.(13) Türklerde-

ki k›l›ç kültü ile ilgili ilginç bir konu

da Atilla’n›n k›l›c› meselesidir. Macar

saray›nda 11. yüzy›lda Atilla ’n›n

Dünya imparatorlu¤unu kurmak için

kulland›¤› Allah’›n k›l›c›’n›n muhafaza

edildi¤i ifade edilmektedir.(14)

Görüldü¤ü gibi k›l›ç veya b›çak

(hançer) anlam olarak birbirinden

pek ayr›lm›yor, onlar hakimiyetin

(hatta dünya hakimiyetinin) hüküm-

darl›¤›n, Gök tanr›n›n birer sembolü

idi.Bu arada bu aletlerin kurban ola-

y›yla da alâkal› olmas› ‹slâmiyet’ten

sonraki devre ile ilgili olarak da dik-

11 

12

13

14

Genel olarak

bkz. Osman Tu-
ran, Türk Cihan
Hakimiyeti Mef-
kûresi Tarihi –
Türk Dünya Ni-
zâm›n›n Millî,
‹slâmî ve ‹nsânî
Esaslar›, C.I-II,

‹stanubul 1993,

(6.Bask›).

Kao Chu-hsun,

Thi Ching lu

Shen shrines of

Han Sword

Worship in Hsi-

ung-nu religion,

Central Asiatic

Journal, C.V.

Nu.3, 1960,

s.223.

Kao Chu-hsun,

a.g.m., s.221-

228.

Sandor Eckhardt,

Efsanede Attila,
Attila ve Hunla-
r›, (Çev., fierif

Bafltav), Ankara

1982, s.161-162.

17 Lahit. fiamaha
( A z e r b a y -
can)’dan. XVI-
II. yüzy›l. (Ra-
sim Efendi
a.g.e., Resim
80)
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Üzerinde b›çak tasviri bulunan, koç fleklinde mezartafl›.
Nahçivan (Azerbaycan). (Rasim Efendi, a.g.e., Resim 35)
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kat çekicidir. 

Gerek daha önce Kaflgarl› Mah-

mud’un eserinden aktard›¤›m›z sat›r-

lar, gerekse az yukarda verdi¤imiz bu

bilgiler, k›l›ç, b›çak, hançer gibi si-

lahlar›n ant-yemin sembolizmi ile il-

gisi oldu¤unu da göstermektedir.

Abdülkadir ‹nan’›n bahsetti¤ine

göre, Yenisey’de yaflayan bir Türk

toplulu¤u, tüfek veya b›çak namlusu-

nu yalayarak yemin ederdi. Yakutlar

ise  k›l›ç veya tüfek gibi silahlar› öpe-

rek ant içerlerdi. Yine ayn› araflt›rma-

c›n›n söz etti¤ine göre, Baflkurtlarda
silah üzerine yemin etmeye zorlanan

suçlu and içmeye yanaflmaz ve suçunu

itiraf ederdi.(15)

Benzeri flekilde silah üzerine ye-

min etme Anadolu Türklerinde de

görülmekteydi.(16)

Ayr›ca bu konuya ba¤l› olarak, si-

lah›n› boynuna asma ve-

ya düflmana teslim etme,

k›l›c›n› kendinden güçlü

birinin önüne koyma,

galibin k›l›c› alt›ndan

geçme Türk kültüründe

ma¤lubiyet. Teslim olma

ve itaat etme yada sada-

kat için and içme gibi

sembolik anlamlara gel-

mektedir.(17)

K›l›ç veya benzeri bir

silah üzerine yemin etme

hususu, hükümdarla ilgi-

li oldu¤u baz› zamanlar-

da, -daha önce de sözü-

nü etti¤imiz gibi- haki-

miyet ve adalet sembolü

olarak da karfl›m›za ç›k-

maktad›r. Bu konuyla il-

gili olarak Roux’un aktar-

d›¤› bir metinde "Han’›n
önüne bir k›l›ç koydu-
lar... Han dedi ki: Be-
nim buyru¤um k›l›c›m
olacakt›r..." K›l›c›n› ku-
fland› ve isminin K›l›ç
Arslan olaca¤›n› ilan et-
ti..." fleklinde ifadeler

yer almaktad›r. Ayr›ca

Osmanl› dönemindeki

k›l›ç kuflanma merasimleri de bu ko-

nuyla ve sembolizmle alâkal›d›r.(18)

Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m›z

ve maden veya demirin kutsall›¤›ndan

do¤an ve konumuzu yak›ndan ilgilen-

diren bir davran›fl biçimi daha vard›r.

Bu husus incelememizin bafllang›c› s›-

ras›nda belirtti¤imiz k›l›ç, hançer, b›-

çak gibi kesici silahlar›n ölüm ilahla-

r›, ya da korkutucu vecheli ilahlar ile

iliflkin olmas›, ayn› zamanda fleytana

ve kötülüklere karfl› kazan›lan zaferin

simgesi olmalar› durumuyla uygunluk

arzetmektedir.

Nitekim çeflitli Türk topluluklar›n-

da demirin kötülüklerden koruyucu

bir unsur olarak ele al›nmas› bu duru-

mu ifade etmektedir. Abdülkadir

‹nan’›n belirtti¤ine göre, K›rg›z ve

Kazak (Türk) topluluklar› kötü ruhla-

r›n demirden kaçt›¤›na inanmaktayd›-

15 

16 

17

18

A b d ü l k a d i r

‹nan, Eski Türk-

lerde ve Folklorda

"Ant", Makale-
ler ve ‹nceleme-
ler, Ankara

1968, s.320,

322.

A b d ü l k a d i r

‹nan, Eski Türk-

lerde ve Folklorda

"Ant", Ankara

1968, s.323

A b d ü l k a d i r

‹nan, Eski Türk-

lerde Teslim ve ‹ta-

at Sembolleri, Ma-
kaleler ve ‹nce-
lemeler, Ankara

1968, s.331-

334.

Jean-Paul Roux,
Türklerin ve
Mo¤ollar›n Eski
Dini, (Çev. Ay-

kut Kazanc›gil),

‹stanbul 1994,

s.192.
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Üzerinde k›l›ç tasviri bulunan koç fleklinde mezartafl›.
Nahçivan (Azerbaycan). (Rasim Efendi, a.g.e., Resim 40)
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Üzerinde k›l›ç, hançer, b›çak, tahra, makas gibi tasvirlerin
bulundu¤u koç biçiminde mezartafl›. Lerik Bölgesi (Azer-
baycan). (Rasim Efendi, a.g.e., Resim 58)
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lar. Anadolu Türklerinde

de yayg›n olarak sözü

edilen ve lo¤usa kad›nla-

ra musallat oldu¤u varsa-

y›lan bir kötü ruh olan al
kar›s› Kazaklar›n inanc›-

na göre demirciden kor-

karm›fl. A. ‹nan’›n bizzat

kendisinin müflahade et-

ti¤ine göre, Arg›n ve

Turgay-K›pçak boylar›,

çekiçle bir demire vura-

rak demirciyi temsil

eden bir adam› lohusa-

n›n yan›nda tutuyorlar-

m›fl. Ayn› müellif, kendi-

sinin de mensubu oldu¤u Baflkurtlar›n
ölünün -büyük ihtimalle ölünün ruhu-

nu ve yaflayanlar› fleytan ve cinlerden

korumas› dile¤iyle- gö¤süne b›çak,

makas, çekiç gibi madeni aletler koy-

duklar›ndan söz etmektedir.(19)

Gerek lohusay› albast›dan koru-

mak, gerekse dü¤ünde gelini kötülük-

lerden korumak amac›yla da demir

veya silahlar›n kullan›lmas› söz konu-

su oldu¤u gibi, ölünün gö¤süne b›çak,

makas gibi madeni aletlerin konulma-

s› konusunun ayr›ca Anadolu Türkle-
rinde de yayg›n oldu¤u çeflitli araflt›r-

mac›lar taraf›ndan belirtilmektedir.

Bu uygulaman›n ölen flahs›n kötülük-

lerden ve yaflayanlar› da ölümden

(eceli gelmeden vuku bulan vefatdan)

korudu¤una inan›ld›¤› fleklindeki gö-

rüflte de do¤ruluk pay› büyüktür. (20)

Bu hususta Sedat Veyis Örnek’in

yapt›¤› tesbit önemlidir. Belirtildi¤ine

göre, Türkiye’nin çeflitli yörelerinde

ölünün karn›n›n üzerine b›çak, demir,

makas, mafla, bak›r vb. gibi alet ve

nesnelerin konulmas› ölüye fleytan›n

gelmesini önlemek veya hortlamas›n›

engellemek ya da günah›n›n azalmas›-

n› sa¤lamak, cesedin fliflmesini önle-

mek içindir. (21)

Bizzat bir yak›n›m›z›n vefat› mü-

nasebetiyle bizim de müflahade etti¤i-

miz bu durum (yan› ölünün karn›na

b›çak konulmas›) bildi¤imiz kadar›yla

‹slâmiyetle alâkal› bir gelenek olma-

y›p, ‹slâmiyetten önceki flamanist

Türk inançlar›na, hatta demire kutsal-

19 

20

21

A b d ü l k a d i r

‹nan, Türlerde

Demircilik Sa-

nat›..., s.231.

Ali R›za Gönül-

lü, Türk halk

i n a n ç l a r › n d a

demir motifi,

Türk Kültürü,

S.402, Ankara

1996, s.637

(61) – 638 (62).

Sedat Veyis

Örnek, Anado-

lu Folklorunda

Ölüm, Ankara

1979, (2. Bas-

k›), s.46.
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K›r›m, Bahçesaray’da K›r›m Hanlar›na ait saray›n mezarl›¤› içerisinde, ‹stanbul veya
Eyüp’teki örneklerine çok benzeyen bir aç›k lahit üzerinde hançer ve kama tasviri. (Tuncer
Gülensoy, K›r›m Türk Yurdunda Kültür Varl›klar›m›z, X. Vak›f Haftas› Kitab›, Ankara,

1993, Resim 9)

21

Eyüp Zal Mahmut Pafla Camii haziresinde bulunan, üzerin-
de hançer tasvirinin yer ald›¤› kapaks›z lahit. En erken 16.
yüzy›l sonu veya 17. yüzy›l. (Foto¤raf: Tülin Çoruhlu)
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l›k atfedilmesine dayanmaktad›r. ‹slâ-

miyette cenaze konusunu anlatan ya-

z›larda bu hususa hiç de¤inilmemek-

tedir.(22)

Bu arada cesed gömülmeden evvel

üzerine beyaz örtü serilmesi ve karn›-

na b›çak konulmas› olay›n›n cesedin

fliflmesini engellemek için yap›ld›¤›na

dair yap›lan izahlar bizim ayr›ca dik-

katimizi çekmektedir.

Çünkü bu konuyu t›pla u¤raflan bir

uzman Doktora sordu¤umuzda fliflme

olay› hakk›nda bize flu aç›klamay›

yapm›flt›r. "Canl› organizmada hücre

içi ve d›fl› partikül s›v› dengesini ku-

ran ve sürdüren çeflitli mekanizmalar

vard›r. Aktif transport, kolaylaflt›r›l-

m›fl difüzyon, pasif difüzyon gibi.

Ölümle bu mekanizmalar›n ortadan

kalkmas›n›n bir neticesi olarak hücre

içi ve vücut boflluklar›na s›v›n›n yay›l-

mas› ve fliflme gerçekleflir. Hücre içi

ve d›fl› bas›nç farkl›l›klar›yla oluflturu-

lan bu dengenin ortadan kalkmas›yla

oluflan bu fliflmeyi b›çak koyarak önle-

me çabas› anlaml› de¤ildir."(23) Yani

söylenmek istenilen fley, bu fliflmeyi

önlemek için b›çak koyman›n flart ol-

mad›¤›d›r. Herhangi bir a¤›rl›kta bu

ifli görebilir. Nitekim bu hususta arafl-

t›rmac›  "fliflmemesi için karn›n›n üs-

tüne herhangi bir a¤›rl›k konur" de-

mektedir.(24) Dolay›s›yla ölünün karn›-

na b›çak koyulmas› olay›n›n fliflmeyi

engellemek amac›yla yap›ld›¤› tebli-

gat› bir taraf› eksik kalan bir bilgidir.

Görüldü¤ü gibi söz konusu durum,

‹slâmiyetten önceki Türk inançlar› ile

alâkal›d›r.

Böylece buraya kadar yapt›¤›m›z

aç›klamalardan ç›kan netice fludur; ‹s-

ter Eyüp’teki lahit veya tafl sanduka ve-

yahut mezartafllar› üzerinde olsun, is-

terse Osmanl› tarihi co¤rafyas›nda yer

als›n ya da ‹slâmiyetten önce veya

sonraki devirlere ait olmak üzere, Or-

ta ve ‹ç Asya’daki mezartafllar› ve lahit-

ler üzerinde tasvir edilmifl olsun; k›l›ç,

b›çak, hançer gibi silahlar genelden

özele inen genifl sembolizm a¤›n›n bir

ürünü olarak tasvir edilmifllerdir.önce-

likle madenin veya demirin Türklerde

kutsal say›lmas› -bir k›sm› yabanc› et-

kilerle de olsa- bu alanda sembolizmi

yayg›nlaflt›rm›flt›r.Bunun sonucunda

bu silah veya aletler, büyülü güçleri;

tanr›lar›, hükümdarl›¤›, hakimiyeti, çe-

flitli unsurlar›n birbirinden ayr›lmas›n›

güç, yi¤itlik, cesaret, adalet gibi kav-

ramlar› ifade etmifltir. Ayr›ca onlar›n

erkeklik, kurban, kutsal savafl,yemin,

itaat, sadakat gibi önemli konular›nda

sembolü olmas› ve bu silah veya aletle-

rin, bilhassa mezarda yatan ölünün ru-

huna fleytanlardan veya kötü varl›klar-

dan korudu¤unun varsay›lmas›, sözko-

nusu nesnelerin mezartafllar›nda da s›k

s›k tasvir edilmesine sebep olmufltur. 

22 

23 

24 

Mesela bkz.

Mehmet fiener,

Cenaze (‹slâmda

Cenaze), Türki-

ye Diyanet Vak-

f› ‹slam Ansiklo-

pedisi, C.7, ‹s-

tanbul 1993,

s.354-357; Hay-

reddin Karaman,

Ölüm, ölü-, de-

fin ve merasim-

ler, Cimetieres

et Traditions Fu-

neraires Dans Le

Monde ‹slami-

que – ‹slam

Dünyas›nda Me-

zarl›klar ve De-

fin Gelenekleri,

C.I, Ankara

1996, s.3-15.

K e n d i s i n d e n

sözkonusu bilgi-

yi ald›¤›m say›n

Dr. Mehmed Ali

Gülp›nar’a teflek-

kür ederim.

Orhan Hançerli-

o¤lu ‹slam
‹nançlar› Sözlü-
¤ü, ‹slam deyim,
terim ve ak›mla-
r›n› da kapsar,

‹stanbul 1984,

s.456.

23 Anadolu’dan k›-
l›ç, hançer tas-
virli mezartafl-
lar›na iki örnek,
Norflin Afla¤›
Mork Köyü,
K›rm›z› fiehit-
ler Mezarl›¤›.
(Beyhan Kara-
ma¤aral›. Ahlat
M e z a r t a fl l a r › ,
Ankara 1992,
(2. bask›), Re-
sim 135)
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Eyüpsultan Türbesi

Hacet Penceresi 

fiebekesi Restorasyonu

Eyüp Sultan Türbesi, Fatih Sultan

Mehmet’in emri ile küliye içinde infla

edilmifl, ancak de¤iflik dönemlerde

çeflitli onar›m ve eklemeler yap›lm›fl-

t›r. Konuyu oluflturan, hacet pence-

resi de  Sultan 1.Ahmed taraf›ndan

(1603-1617) türbenin güney cephe-

sinin yeniden düzenlenmesi s›ras›nda

yapt›r›lm›flt›r.

Hacet penceresi girifl kap›s›n›n

sol taraf›nda, sandukan›n tam karfl›s›-

na gelir ki, buradan türbenin içerisi

rahatl›kla görülüp ibadet edilebil-

mektedir. Hacet Pencere fiebekesi,

iki parçadan oluflmaktad›r. Orta ke-

simdeki pirinç dökümde Kelime-i
Tevhid yaz›l›d›r. Çevresini süsleyen

bitkisel bezemeli k›s›m, bak›r üzeri

alt›n varak olarak yap›lm›fl, tamam›

110x140 cm. ebad›ndad›r.

Bak›r bölüm, iki parça levhan›n

birbirine lehim yap›larak ba¤lan-

mas›ndan oluflmufltur.Bak›r levhalar

oyularak ifllenen 35 adet daire içer-

sinde palamut yemifli, dallar› ve

yapraklar› yer almaktad›r. Ayr›ca

dairelerin ortas›nda kem gözlerden

korunma sembolik manas›n› tafl›-

yan alt› köfleli Mühr-ü Süleyman

motifi bulunmaktaym›fl; maalesef

tarihimizde genifl uygulama sahas›-

na sahip Mühr-ü Süleyman y›ld›z-

lar›, halk aras›nda müsevilik ile ilifl-

kili oldu¤u zannedildi¤inden

23.10.1971 tarihinde bir ramazan

günü sabah namaz›ndan sonra bi-

linmeyen kifliler taraf›ndan tamam›

kesilmek sureti ile çal›nm›fl, böyle-

ce tarihî de¤er tafl›yan flebeke tah-

rip edilmifltir.

Mine ÜNSAL

(Restoratör)
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Y›lda yaklafl›k 1,5 milyon ziyaretçi

oldu¤u tahmin edilen türbedeki Ha-

cet  Pencere fiebekesi’nin yüzeyinde-

ki alt›n varak tabakas›, ziyaretçilerin

el ile temas› sonucu afl›narak, ön yüz-

de tamamen, arka yüzde ise tamamen

yok olmufltur. 

Ayr›ca ziyaretçilerin adak maksad›

ile pencere önünde yakt›klar› mumlar,

eser yüzeyinde yo¤un mum birikinti-

leri ve is tabakas›n›n oluflmas›na yol

açm›flt›r.

Zamanla lehim k›s›mlar›ndan aç›-

l›p, mukavemeti zay›flayan flebekeyi

ayakta tutabilmek için arka yüzden

yeni perçin delikleri aç›lm›fl ve demir

lamalar konularak destek yap›lm›flt›r.

Eserin ek yerlerindeki birkaç parça

düflmek veya kopar›lmak sureti ile ek-

silmifltir.

Bir dönem yo¤un sanayi kirlili¤ine

maruz kalan Haliç’in k›y›s›ndaki tür-

benin d›fl cephesinde yer alan pence-

re flebekesinin yüzeyi hava kirlili¤i ve

asit ya¤murlar› sonucu siyah sülfür ta-

bakas› ile kaplanm›flt›r.

fiebeke, zaman içerisinde tafl›y›c›

özelli¤ini yitirdi¤i için, 1989 y›l›nda,

elde bulunan asl›na uygun nitelikte

pirinç bir flebeke yap›larak de¤ifltiril-

mifltir. As›l flebeke, restorasyon ve

konservasyon çal›flmalar› yap›lmak

üzere Türbeler Müzesi Müdürlü-
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¤ü’nün deposuna konarak

koruma alt›na al›nm›flt›r.

Sözü geçen eserin resto-

rasyon ve konservasyon ça-

l›flmalar›na 1994 y›l›nda Tür-

beler Müzesi Müdürlü-

¤ü’nün, laboratuvar›m›zdan

iste¤i do¤rultusunda taraf›m-

dan bafllanm›flt›r.

Öncelikle eser üzerindeki

bozulmalar incelenmifl, bun-

lar foto¤raflarla tesbit edile-

rek çizim üzerinde gösteril-

mifltir. Tüm bu araflt›rmalar

sonras›nda belirlenen yönte-

me göre ilk olarak yüzeyde

yer yer yo¤unlaflan mum bi-

rikintileri al›nm›flt›r. Aktif

korozyon nedeni ile kabar›p

dökülmeye yüz tutmufl alt›n

üzerindeki siyah sülfür taba-

kas› bistüri ile temizlenmifl-

tir. Büyük bir titizlik ve dik-

katle yap›lan bu çal›flma ta-

mamland›ktan sonra eserin

bünyesinde var olan ve gözle

görülemeyen korozyonun

ortam de¤iflikliklerinden et-

kilenerek devam etmesini

önlemek için dengeleme ifl-

lemine tâbi tutulmufltur. Ak-

tif korozyonun kontrol alt›-

na al›n›p al›nmad›¤› testlerle

denenmifl ve olumlu sonuç

al›nana kadar ayn› ifllemlere

devam edilmifltir. En son ola-

rak eser yüzeyini d›fl etkilere

karfl› korumak için geçirgen

koruyucu tabaka oluflturacak

bir eriyik sürülerek konser-

vasyon ifllemi tamamlanm›fl-

t›r.

Eserin statik gücünü yitir-

mesi ve kendi bafl›na ayakta duramaz

durumda olmas› nedeniyle arka yüz-

den, eski perçin delikleri kullan›larak

pirinç bir çerçeve monte edilmifltir.

Konservasyon ve restorasyonu ta-

mamlanan eser Türbeler Müzesi Mü-

dürlü¤ü’nde koruma alt›na al›nm›flt›r.

Kaynakça: 

1. Alpak, Cenk, Eyüp Sultan Türbesi,

3. Bask›, 1991, Refio¤lu Yay›nlar›

2. Tanman, Baha, Dünden Bugüne ‹stanbul

Ansiklopedisi, 3.cilt, 1994, sayfa 237-242.
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Eyüp Sultan Türbesi 1454-1455

y›llar› aras›nda Fatih Sultan Mehmet

taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Önce türbe,

daha sonra Camii infla edilmifltir. ‹stan-

bul’da fetihten sonra yap›lan ilk eser

olup, infla eden mimar bilinmemekte-

dir. Türbede medfun bulunan Hz. Ha-
lid bin Zeyd Ebu Eyyüp el Ensarî’dir.

Türbenin gövdesi sekiz köfleli bir

plana oturtulmufl olup, üstü kasnaks›z

bir kubbe ile örtülmüfltür. Kesme tafl-

tan yap›lm›flt›r. Kap›n›n bulundu¤u

cephe hariç, di¤er duvarlarda altl› üstlü

ikifler pencere bulunmaktad›r. Üst pen-

cereler, alttakilere göre daha küçük ve

kemerlidir. Alttakiler ise daha büyük

olup dikdörtgen biçimindedir.

Fatih Sultan Mehmet’in infla ettirdi-

¤i ilk Camii’nin minareler d›fl›ndaki

k›sm› May›s 1766 tarihinde yaflanan bir

deprem sonucunda harap olmufltur. Bu-

nun üzerine Padiflah III. Selim devrinde

minareler ayn› b›rak›larak, Camii eski

plana uygun olarak yeniden infla edil-

mifltir. Yap›da dönem itibar›yla barok

etkiler gözlenmektedir. Türbe ise II.

Mahmut döneminde (1819) yeniden

restore edilmifltir.

Türbe’ye Cami’nin son cemaat yeri-

ne bakan kap›dan girilmektedir. Tür-

be’nin Camii’nin son cemaat yerine ba-

kan yüzeyi ve iç k›sm› tamamen çini ile

kapl›d›r. Bu çiniler ‹znik, Kütahya ve

Avrupa kaynakl›d›r. 15. yy. sonu, 16.

yy. ve 17. yy. sonuna kadar olan genifl

bir döneme aittir. Çiniler türbe için

özel olarak yap›lmam›fl, saray deposun-

dan temin edilerek devir devir buraya

monte edilmifltir.

Türbenin d›fl k›sm›ndaki 16. yy.

2nci yar› bafl› (klasik devir)-17. yy. çi-

nileri mevcuttur. Orijinal ‹znik ve Kü-

tahya çinileri vard›r. Geneli ulama çini

kompozisyonlar›d›r. Natüralist üslup

dikkati çekmektedir. Orijinal ‹znik

kompozisyonlar›n›, daha sonraki dö-

nemlerde Kütahya’da yap›lm›fl örnekle-

ri ile bir arada görmek mümkündür.Ba-

har dal› natüralist üslup a¤›rl›ktad›r.

Kompozisyonlarda lale, karanfil, gül,

sümbül, zambak, süsen çiçekleri görül-

Eyüpsultan Türbesi
Çinileri

Ferize fien

‹znik E¤itim ve Ö¤retim Vakf›
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mektedir.

fiekil-1: Türbenin d›fl cephe-

sinde, hacet penceresinin sa¤›n-

da yer alan ulama çini kompozis-

yondur.Klasik devir (16.yy.2.ya-

r›s›n›n bafl›) orijinal ‹znik çinisi

olup natüralist üsluptur. Gül, gül

goncas›, sümbül, karanfil motif-

lerinden oluflmaktad›r. Kompo-

zisyonun sa¤ üst köflesindeki

"Muhammed" yaz›l› çini ise daha

sonra ki dönemlerde Kütahya da

üretilmifltir.

fiekil-2: Türbenin d›fl cephesinde,

hacet penceresinin solunda yer alan

ulama çini kompozisyonudur. Klasik

devir (16. yy. 2. yar›s›n›n bafl›) orijinal

‹znik çinisidir,natüralist üsluptur. Lale,

haflhafl, zambak, sümbül, karanfil, gül

goncas›, penç motiflerinden oluflmak-

tad›r. Kompozisyonun sol üst köflesin-

deki "Allah" yaz›l› çini ise daha sonra

ki dönemlerde Kütahya da üretilmifltir.

fiekil-3: Türbenin d›fl cephesinde

yer alan ulama çini kompozisyonudur.

Klasik devir 16. yy. 2. yar›s›n›n bafl›)

orijinal ‹znik çinisidir. Sar›lma rumî(*),

hatai, penç ve yaprak motiflerinden

oluflan bir kompozisyondur. D›fl

cephede bulundu¤u için zaman içersin-

de tahrip olmufltur.

Türbenin iç mekan›ndaki çinilerde

15. yy. sonu erken devir çini örnekleri-

ne rastlanmaktad›r. 

fiekil-4: Bu çiniler renkli s›r (cuer-

da-seca) tekni¤i ile yap›lm›fl olup, yan-

yana iki kartufl içersinde sülüs bir kom-

pozisyondan ibarettir. Sar› rengin gö-

rülmesi bak›m›ndan önemlidir. Klasik

devirde (16. yy. 2. yar›s›n›n bafl›) sar›

renk yoktur. Bu çini kompozisyon ör-

nekleri Bozüyük Kas›mpafla Camii’nde,

‹stanbul Yavuz Sultan Selim Camii’nde

görülmektedir.

Türbenin iç mekan›ndaki genel de-

sen a¤›rl›¤› yine natüralist üsluptad›r.

Kompozisyonlar›n pek ço¤u ulama ka-

rolard›r.

fiekil-5: Giriflin hemen solunda yer

almaktad›r. Yaprak ve hatai desenli

ulama çini kompozisyondur. Klasik de-

vir (16. yy. 2. yar›s›n›n bafl›) orijinal ‹z-
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nik çinileridir.

fiekil-6: Türbenin içinde, sanduka-

n›n karfl›s›nda klasik devrin en güzel

örnekleri denilebilecek büyük panolar

vard›r. fiekilde bu çini panoda kompo-

zisyon vazodan ç›kan flemse ile devam

etmekte, tepelik ile bitmektedir. Pano-

nun temelindeki kompozisyon da natü-

ralist üslup a¤›rl›ktad›r. Panonun etraf›

hatai ve penç motiflerinden oluflan bir

bordür çerçevelemektedir. Orijinal ‹z-

nik çinileridir.

fiekil-7: Türbenin içinde yer alan

büyük panolardan di¤eridir. fiekilde

görülen bu çini panoda; kompozisyon

k›rm›z› zeminli çin bulut motifli vazo-

dan bafllamaktad›r. Orta göbekte bü-

yük hançer yaprakla oluflturulmufl flem-

se formu ile devam edip, iri bir hatai ile

kompozisyon bitmektedir. Panonun

genelindeki motifler hatai(**), penç

(***) ve yapraklard›r. Orijinal ‹znik çi-

nileridir.

fiekil-8: ‹ç mekan›n genelinde a¤›r-

l›kta olan natüralist üsluptaki kompo-

zisyondur. Bahar dall›, ulama karolar›n

birleflen köflelerinde oluflan k›rm›z› ze-

minli gül ve lale kompozisyonlu flemse,

karoyu ortadan bölen turkuaz zeminli

hançer yaprakl› desendir. K›rm›z›n›n

en muhteflem oldu¤u klasik devir oriji-

nal ‹znik çinileridir. Daha sonralar› ya-

p›lan restorasyonlarda deseni tan›ma-

yan kiflilerin bunlar› monte etmesi so-

nucu kompozisyonlar yanl›fl, asl›na uy-

mayan flekilde yerlefltirilmifl, desenler

bütünlüklerini yitirmifllerdir.

fiekil-9: Türbe çinilerinden en dik-

kat çekici olanlar› klasik devir (16. yy.

2. yar›s›n›n bafl›) ‹znik çinisi olan selvi-

li panolard›r. Tekli ve çiftli kompozis-

yonlar halinde mekanda genel olarak

pencere aralar›na monte edilmifltir. Ba-

z› selviler nefti yeflil, baz›lar› da siyah

olarak yap›lm›flt›r. Kompozisyonun ge-

fiekil -7
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nelinde bahar dal› asmalar vard›r.

fiekil-10: Tek selvili kompozisyon-

lardan bir tanesi önemlidir ki; desende

k›rm›z› rengin yerine pembe renk gö-

rülmesi enteresand›r. Bunun orijinalde

k›rm›z› oldu¤u, fakat f›r›nda pembe

renk olarak ç›kt›¤› da söylenmektedir.

Türbenin ç›k›fl k›sm›nda yer alan

üzümlü bahar dal› çini kompozisyonla-

r›n benzerleri Takkeci ‹brahim A¤a

Camii’nde de görülmektedir. Bu k›s›m-

da, ayr›ca pek çok caminin çinilerin-

den örnekler görebiliriz. Bu devflirme

karolar›n içinde geometrik desenli it-

hal karolar da göze çarpmaktad›r.

Türbe’nin Adile Sultan odas›nda yer

alan çini bir Kâbe tasviri vard›r.

fiekil-11: Di¤er efli ‹ngiltere’de Vic-

toria and Albert Museum’dad›r. Orta

k›s›mda Kâbe tasviri yer almaktad›r.

Yekpare bir kompozisyondur. Köfleler-

de bulut kompozisyonu vard›r.

Kâbe tasvirli çinilerin ‹znik, Kütah-

ya, Tekfur saray›nda üretilmifl örnekle-

ri vard›r. Türbe içindeki Kâbe tasviri-

nin Kütahya oldu¤u söylenmektedir.

Böyle söylenmesinin sebebi,Tekfur sa-

ray›nda üretilmifl Kâbe tasvirli çiniler-

de perspektifin görülmesidir. Türbede-

ki Kâbe tasvirinde perspektif yoktur.

Tekfur saray› çini üretimi ‹znik’te

kaybolan çinili¤i tekrar canland›rmak

için 1725-1740 y›llar› aras›nda, çinici-

lik çal›flmalar›na girildi¤i bilinmekte-

dir.

Eyüp Sultan Türbesi’ndeki çok de-

¤erli çinilerimizin günümüzde korun-

mas› ve daha sonraki nesillere aktar›l-

mas› için, çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Türbe genelindeki çiniler renk, kali-

te, desen tasar›m› olarak devirlerinin

en iyi örneklerindendir.

Türkiye’deki tarihi eserlerin yafla-

d›klar› ciddi bir problem Eyüp Sultan
Türbesi için de geçerlidir. Pek çok

eserde olu¤u gibi, türbedeki çinilerin

de teknik, renk, desen, kalite olarak ay-

r›nt›l› ve net bir envantere sahip olma-

mas›d›r. Envanterlerin olmamas›, bu çi-

nilerin çal›nmas›n› kolaylaflt›rmakta,

çal›nan parçalar›n tesbiti zorlafl›p tan›-

m› yap›lamamaktad›r. Son y›llarda

esasl› restorasyon çal›flmalar›na bafllan-

m›flt›r. Bürokratik engeller ve yetiflmifl

eleman azl›¤›ndan bu çal›flmalar a¤›r

ilerlemektedir.

Öncelikle Eyüp Sultan Türbesi’nin

çinilerinin desen ve adet olarak ayr›nt›-

l› bir envanterinin ç›kar›lmas› gerek-

mektedir. Çinilerin üretildikleri yüzy›l,

üretimdeki uygulama tekni¤i, üretildik-

leri yer (flehir) olarak belirlenmelidir.

Türbedeki çinilerin öncelikle desen

olarak tesbit edilmesi gerekmektedir.
EYÜP SULTAN
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- Türbe genelindeki çini desenleri-

nin kompozisyonlar›n bütünlükleri

esas al›nmadan birebir kopyelerinin

al›nmas›, ard›ndan da pano desenleri-

nin bütün kompozisyonlar›n›n tamam›-

n›n ç›kart›lmas›.

- Desen olarak kompozisyonu ta-

mamlayan eksik karolar›n tesbiti, bun-

lardan yurt d›fl›nda olanlar varsa yerle-

rinin tesbiti.

- Türbedeki çinilerin desenlerinin

üslup, boyama olarak desen kalitesinin

tesbiti.

Türbedeki çinilerin teknik yönler-

den de incelenmesi yap›lmal›d›r.

- Çini boyutlar›n›n tesbiti.

- D›fl yüzeydeki s›rs›z çinilerin, s›r

dökülmelerinin bilimsel olarak araflt›-

r›lmas›.

- Çinilerde mekandaki rutubetten

ve yanl›fl derz dolgu maddesinden do-

lay› oluflan s›r bozulmalar›n›n teknik

çizimlerle gösterilmesi ve sebeplerinin

bilimsel olarak araflt›r›lmas›.

- Astar, boya ve s›r tabakas› dökül-

müfl çinilerin teknik çizimi ve bu olay›

meydana getiren sebeplerin belirlene-

rek bilimsel araflt›rmalar›n yap›lmas›.

Eyüp Sultan Türbesi’ndeki çinilerin

en iyi flekilde muhafaza edilmesi için

kaydedilmesi ve bu gerçeklerin görül-

mesi gerekmektedir.

-------------------------

(*) Rumi : Kelime manas› Anado-

lu’ya ait demektir. Roma ‹mparatorlu-

¤unun hüküm sürdü¤ü Anadolu Yar›-

madas›’na Diyar-› Rum denmesi sebe-

biyle motife Rumi denilmifltir. Desenin

hayvansal kökenli oldu¤u söylenmekte

oldu¤u gibi, bitkisel kökenli oldu¤u da

söylenmektedir. Rumi desenin daha

önceden de kullan›ld›¤› bilinmekle bir-

likte Büyük Selçuklular’dan bu yana

s›kça kullan›lm›fl bir bezemedir. 

(**) Hatai: Muhtelif çiçeklerin kufl-

bak›fl› görünüflünün üsluplaflt›r›lm›fl

flekli.

(***) Penç: Muhtelif çiçeklerin kufl-

bak›fl› görünüflünün üsluplaflt›r›lm›fl

flekli.
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Tekfur Saray›, Çevresi, Çinicili¤i ve

Eyüp Çömlekçili¤i

Tekfur Saray›: Edirnekap› ile E¤ri

Kap› aras›nda bulunan Bizans sur du-

varlar›ndan yararlan›larak yap›lm›fl

bir yap›d›r. Blakhernia Saray› içinde

yer ald›¤› düflünülen yap›n›n infla tari-

hi ve inflaa ettiren kifli hakk›nda belge

bulunmamaktad›r. 10. yüzy›lla 14.

yüzy›l aras›nda genifl bir zaman dili-

mi içinde infla edildi¤i veya ilk inflaa-

s›ndan sonra yenilendi¤i düflünül-

mektedir. Cephe düzenlemesine gö-

re, günümüzdeki görünümüyle 14.

yüzy›la daha yak›n görünen yap›n›n

ismi de uzun y›llar belirsiz kalm›flt›r.

16. yüzy›lda Frans›z seyyah P. Gylles

yap›s› Hebdomon Saray› olarak ta-

n›mlam›fl, bu yanl›fll›k 19. yüzy›lda

Millingen’in Hebdomon Saray›’n›n

Bak›rköy’de oldu¤unu kan›tlamas›yla

sona ermifltir.

Tekfur Saray›, ‹stanbul’daki Bizans

saraylar› içerisinde, günümüze kadar

duvarlar›yla beraber korunabilmifl tek

saray yap›s›d›r. Bur avlunun güneyin-

de yer alan ve izlerinden 3 katl› oldu-

¤u anlafl›lan kapal› bir bölümden olufl-

maktad›r. Zemin kat, kemerlerle avlu-

ya aç›lmaktad›r. Katlar aras› ve çat›

y›k›lm›flt›r. Duvardaki izlerden örtü

ve katlar›n düzenini ç›karabilmekte-

yiz. Bu yap›yla ilgili ayr›nt›l› bir ince-

leme ve bilimsel bir yay›n bulunma-

maktad›r. Bizans surlar›yla ilgili yap›-

lan yay›nlarda saray›n yeri genel ola-

rak gösterilmifltir. Prof. W. Müller-

Wiener’in kitab›nda avlunun, Prof.

Semavi Eyice’nin makalesinde ise ka-

pal› bölümünün ayr›nt›l› planlar› bu-

lunmaktad›r. Ayasofya Müzesi eski

müdürlerinden Feridun Dirimtekin’in,

avlunun kuzey taraf›nda yapt›¤› kaz›-

larla saray›n s›n›rlar› belirlenmeye ça-

l›fl›lm›flt›r. 1955 y›l›nda Bakanl›k mi-

mar› Say›n Cahide Tamer taraf›ndan,

yap›n›n içinde, sütunlar›n üst seviye-

sine kadar biriken toprak att›r›lm›fl,

y›k›lan k›s›mlar asl›na uygun olarak

Cihat SOYHAN

Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi Uzman›
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onar›l›p, yap› korumaya al›nm›flt›r.

Tekfur Saray›’n›n Osmanl› döne-

minde hangi amaçla kullan›ld›¤› hak-

k›nda s›n›rl› bilgilere sahibiz. 16. yüz-

y›l ‹stanbul gravürlerinde Tekfur Sara-

y› 3 katl› beflik çat›l›, avlulu bir yap›

olarak resmedilmifltir. 1568-1569 ta-

rihli K›rkçeflme ve Ka¤›thane su yolla-

r› haritas›nda, Tekfur Saray›nda bulu-

nan bir "Kaflihane" ye giden su yolu

gösterilmifltir. 1582 y›l›nda seyyah Je-

an Palerme yap›y› y›k›k olarak anlat-

m›flt›r. Yap›n›n bir dönem fil ah›r› ola-

rak kullan›ld›¤› san›lmaktad›r.

Lale Devri’nde 18. yüzy›l›n bafl›n-

da, Nevflehirli Damat ‹brahim Pa-

fla’n›n eski ve geleneksel üretimleri ye-

niden ihya etmek projesi kapsam›nda,

‹stanbul’da bir dokuma atölyesi açt›r-

d›¤› gibi, ‹znik’te kalan çini ustalar›n›

da ‹stanbul’a getirerek, Tekfur Sara-

y›’nda bir üretimin bafllamas›na öncü-

lük etti¤i bilinmektedir. 18. yüzy›l ta-

rihçisi Küçükçelebizade As›m’›n anlat-

t›¤› bu atölye hicrî 1131-milâdi 1718

y›l›na aittir. Ancak Tekfur Saray› çini-

leriyle bezenmifl ilk yap› ise 1726 ta-

rihli Hekimo¤lu Ali Pafla Camii olarak

kabul edilmektedir. Tekfur Saray›’nda

kurulacak olan imâlâthane için gerekli

tüm malzeme ve usta tedariki için ya-

z›lan fermanlar burada bir üretimin

bafllad›¤›n› gösterir ve yaklafl›k 1750

y›l›na kadar devam etti¤i düflünülmek-

tedir. Damat ‹brahim Pafla’n›n gele-

neksel üretimleri "ihya etme projesi"

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda de¤iflen

yeni koflullar nedeniyle istenilen so-

nuçlar› sa¤layamaz. Öte yandan, mi-

maride ve mimari süslemedeki üslup

de¤ifliklikleri de Tekfur Saray› imalâ-

t›n›n fazla geliflmeden biten k›sa süre-

li bir üretim oldu¤unu göstermektedir.

1756 tarihli bir ferman, Viyana’da çini

ithal edildi¤ini kan›tlamaktad›r.

19. yüzy›l bafllar›nda ise burada bir

fliflehane aç›lm›flt›r. Ayn› yüzy›l içinde

Tekfur Saray› bir ara "Yahudihane"

(Musevilerin toplu oturduklar› mes-

ken) olmufl, fakat buras› 1846 y›l›nda

yanm›flt›r. Evvelce burada yaflayan

Musevilerin ‹kizler isimli sinagogu

(havra), bugün terkedilmifl olarak

Tekfur Saray›’n›n az ilerisinde hâlâ

durmaktad›r.

Bölge nüfusunun 16. yüzy›ldan be-

ri Rum ve Yahudi a¤›rl›kl› oldu¤u bi-

linmektedir. Tekfur Saray›’n›n çok ya-

k›n›nda iki Rum kilisesi bugün dahi

halka aç›k vaziyettedir. Kiliselerden

biri Meryemana Rum Kilisesi, di¤eri

ise Suda Meryemana Rum Kilisesi’dir.

Tekfur Saray›’n›n alt taraf›nda Müslü-

manlar›n oturduklar› bilinmektedir.

Burada Mimar Sinan’›n eseri ‹vaz

Efendi Camii bulunmaktad›r.

1993 y›l›ndan beri Ankara Hacet-

tepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

profesörlerinden Filiz Yeniflehirlio¤lu

baflkanl›¤›nda Tekfur Saray› çini f›r›n-

lar› kaz›s› ile Eyüp Çömlekçiler Ma-

hallesi yüzey araflt›rmas› yap›lmakta-

d›r. Tekfur Saray›’n›n 12 bölümden

oluflan zemininde 1 adet çini f›r›n›n›n

alt yap›s› meydana ç›kar›lm›flt›r. Bura-
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daki f›r›n›n daha sonralar› 19. yüzy›l-

da cam f›r›n olarak kullan›ld›¤›n› bol

miktarda ç›kan cüruf ve yumurta biçi-

mindeki kal›plar›ndan anlamaktay›z.

‹leride yap›lacak kaz›larla, di¤er f›r›n-

lar›n ortaya ç›kaca¤› yap›lan sondaj-

lardan anlafl›lmaktad›r.

Eyüp Çömlekçiler Mahallesi 
Yüzey Araflt›rmalar›

Çömlekçiler Mahallesi, Eyüp böl-

gesinin bir semtidir. Defterdar civa-

r›nda, eski Balç›k ‹skelesinin bat›s›nda

kalan bu bölgede Çömlekçiler-Çöm-

lekçiler Arkas› ve Arpac› Hayrettin

Sokaklar› isimlerini uzun zamandan

beri korumaktad›rlar. ‹stanbul’da 20.

yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan sigorta ha-

ritalar›nda ve 1934 y›l› ‹stanbul fiehir

Rehberi’nde de ayn› sokak isimleri gö-

rülmektedir. Evliya Çelebi’nin 17.

yüzy›lda sözünü etti¤i ve son atölye-

nin 1936’da kapand›¤›n› Çömlekçiler

Mahallesi’nde, üretimin kesintisiz ola-

rak devam etmesi, kuflkusuz ki sokak

adlar›n›n da günümüze kadar gelme-

sinde rol oynam›flt›r.

Çömlek, Türkçe kökenli bir söz-

cüktür ve asl› "Çölmek"tir. Süzülmüfl

çamurdan mamul toprak kap anlam›n-

da kullan›l›r. Osmanl› döneminde çok

kullan›lan çömlekler sadece yemek pi-

flirmek için de¤il, malzeme depola-

mak, turflu kurmak, su koymak için

kullan›ld›¤› gibi, madeni para kab›

olarak da kullan›lm›flt›r. fierbet, ayran,

ya¤, su gibi s›v›lar›n konuldu¤u testi-

lerin yan›s›ra, çömlekler bal, ya¤, yo-

¤urt, pirinç, bakliyat gibi malzemele-

rinde depolanmas› için kullan›l›rd›.

Her evin bir su küpü muhakkak vard›.

Yemek piflirilen tencere çeflitleri, ye-

mek yenen tabaklar, güveçler, çanak

ve kaplar, hoflaf kâseleri, bardaklar,

kavanozlar, çaydanl›klar hep çömlek

üretimi aras›nda yer al›rd›. Sürahi, ib-

rik gibi emzikli formlar›n yan›s›ra, su

borular›, yani künkler ve hatta bacala-

r› da çömlekçiler üretiyordu. Çiçek

gelene¤inin çok yayg›n oldu¤u Os-

manl› Toplumunda saks› üretimi

önemli bir yer tutard›. Vazgeçilmeyen

unsurlardan birisi de çocuk oyuncak-

lar› ile darbukalard›. Çocuk oyuncak-

lar› aras›nda çeflitli boyutlardaki em-

zikli testiler ile kumbaralar vard›. Bun-

lar rengârenk boyan›rd›. Darbukalar

ise hem çocuklara hem de büyüklere

hitap eden ölçülerde yap›l›rd›.

Eyüp çömlekçili¤i ile ilgili ayr›nt›l›

bilgiyi 17. yüzy›l seyyahlar›ndan Evli-

ya Çelebi vermektedir. Eyüp’te, Def-

terdar’da, yolun iki taraf›nda bu esna-

fa ait 250 adet çanakç›, çömlekçi ve

bardakç› dükkânlar›n›n oldu¤unu ya-

zar. Kâ¤›thane ve Sar›yer’den getiri-

len çamur ile maflraba, desti, sürahi

imâl edilmekteydi, der. Buradaki üre-

timini Çin ve ‹znik üretimiyle karfl›-

laflt›ran Evliya Çelebi, özellikle üreti-

len yeni testilerden içilen suyun tad›-

n›n ayr› bir lezzette oldu¤unu yazar.

Çömlekçiler aras›nda çok usta olanla-

r›n bulundu¤unu ve saraya hediye edi-

lebilecek kalitede ürünler yapt›klar›n›

da yazar.
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Eyüp’ün, geçmiflten günümüze ek-

silmeden süregelen dini önemi ile ola-

¤anüstü tarihsel çevresini korumaya

yönelik çal›flmalar›n, büyük bir istek

ve h›zla devam ettirildi¤ini sevinerek

izliyoruz. Semtin yaln›zca kendi sa-

kinleri de¤il, tüm ‹stanbul, hatta Ana-

dolu insan›n› etkileyen ve çeken; kül-

liye, cami, mescid, namazgâh, tekke,

mezarl›k, türbe... gibi dini yap›lardan

oluflan tarihi d›fl mekanlar›n›n esteti-

¤i, gerçekten de bu ilgiyi hak edecek

düzeydedir. Çünkü sadece say›sal

olarak bakt›¤›m›zda bile, korunacak

yap›lar›n çoklu¤u karfl›s›nda flaflk›nl›¤›

düflüyoruz. Haskan, tarihin çeflitli dö-

nemlerinde Eyüp’te 58 cami ve mes-

cit, 114 türbe, 22 tekke, 11 medrese,

30 mektep, 13 namazgâh, 10 kütüp-

hane, 2 imaret, 4 karakol, 30 sahilsa-

ray, 10 hamam, 11 sebil, 127 çeflme

infla edildi¤ini kaydederken (1), sivil

mimarl›k ürünlerinin yo¤unlu¤u ve

önemini de belirtmektedir.

Dini merkezin mistik etkisine ayr›

bir çekicilik katan unsurlar aras›nda

yer alan Eyüp’teki 127 çeflme; di¤er

tüm çeflmeler gibi sokak, meydan ve

avlular› mimari aç›dan ölçülendiren,

perspektifi zenginlefltiren birer vista

noktas› ve sosyal kaynaflma mekan›

olmufl; temel ifllevi yan›nda Osmanl›

halk›n›n al›flverifl, gezinti, sohbet gibi

amaçlarla biraraya topland›klar› bir

odak haline gelmifllerdir. Ancak gü-

nümüzün de¤iflen yaflam koflullar›nda

hem ifllevlerini, hem kentsel dokunun

de¤iflmesi sonucu çevreleriyle olan

ölçülü ve etkileyici iliflkilerini yitirdi-

¤ini izledi¤imiz yap› türlerinin de ba-

fl›nda geliyorlar. Bu olguya tipik bir

örnek olarak Defterdar’daki Saliha

Sultan Çeflmesi’ni sunmak ve acilen

Eyüp beldesinin tarihsel çevre koru-

ma çal›flmalar› kapsam›nda ele al›n-

mas› zorunlulu¤una de¤inmek istiyo-

rum. Çünkü hem çeflmenin durumu,

hem de restorasyon öncesinde gere-

ken tarihsel, estetik ve teknik araflt›r-

Eyüp / Defterdar

Saliha Sultan Çeflmesi 

Restitüsyonu ve Koruma 

De¤erlendirme Önerisi

Doç. Dr. Neslihan Sönmez

Y›ld›z Teknik Üniversitesi

Restorasyon Anabilim Dal›
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1-Saliha Sultan Çeflmesi’nin bulundu¤u ve ‹mar Plan›nda park olarak düzenlenmesi

öngörülen alan

1 Mehmet Mermi Has-

kan. Eyüpsultan Tari-
hi, ilaveli ikinci bask›,

‹stanbul, Eyüpsultan

Belediyesi, 1996, s.7.



malar›n yap›lm›fl olmas› nedeniyle,

art›k koruma uygulamas›na geçilecek

aflamaya gelinmifltir.

Bu noktaya ulaflmay›, Gazi Üniver-

sitesi Mesleki E¤itim Fakültesi Deka-

n› ve Sanat Tarihi Bölüm Baflkan› Sa-

y›n Prof. Dr. Örcün Bar›flta’ya borçlu-

yuz. Kendini tüm ‹stanbul çeflmele-

rinden sorumlu say›p büyük bir h›zla

yay›na dönüfltürdü¤ü ve kurtar›lmas›-

na çal›flt›¤› çeflmeler aras›na Saliha

Sultan Çeflmesi’ni de katm›fl olmas›n›,

Eyüp’ün ve yap›n›n bir flans› olarak

görmek gerekiyor. Çevresindeki ze-

min, neredeyse saçak kotuna kadar

yükseldi¤i için hemen ekibiyle (1996

yaz›nda) kaz› çal›flmalar›n› bafllatm›fl;

bu s›rada sürekli zemin suyu ile u¤rafl-

mak zorunda kalmas›na ra¤men, sa¤-

l›kl› bir rölövenin elde edilmesini ve

yap›n›n mimari özelliklerinin ortaya

ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Çeflme flu anda

yine su içindedir. Bu nedenle haz›rla-

d›¤›m›z restitüsyonda kullan›lan bu

veriler, kaz› sonucunda elde edilen

rölöve ve görsel malzemeye dayan-

maktad›r.

Saliha Sultan’›n yapt›rd›¤› çeflme-

ler dizisinin bir halkas›n› oluflturan

Eyüp’teki çeflmenin tan›t›m›na ve ko-

ruma sorunlar›na geçmeden önce, Sa-

liha Sultan’›n tarihsel kimli¤i ile Os-

manl› mimarisine, özellikle de çeflme

ve sebil mimarisine katk›lar›na de¤in-

mek istiyorum.

Bilindi¤i gibi çeflme ve sebiller, 18.

yüzy›l Osmanl› mimarisindeki yeni

yaklafl›mlar›n, klasik d›fl› bezeme

yöntemlerinin uygulama alan› buldu-

¤u en önemli yap› türlerindendir. Bir

yandan Bat› meydanlar›ndaki heykel-

lerin karfl›l›¤› gibi düflünülebilecek

ba¤›ms›z meydan çeflmeleri infla edi-

lirken; bir yandan da –klasik unsurla

birlikte kullan›lan Lale Devri veya di-

¤er yabanc› üsluplardaki süslemeler

nedeniyle- çeflmelerin esteti¤inde

önemli de¤iflimler görülür. Yüzeyle-

rin bir dantel gibi ifllenmesi belki de

kad›nlara hofl geldi¤inden, dönemin

önemli çeflme ve sebillerini infla etti-

renler içinde, hay›r yapmak için bu

yolu seçen pek çok sultan ad› biliyo-

ruz. Kad›nlar›n çeflme yapt›rma e¤i-

limleri daha sonraki dönemlerde de

geçerli olmufl ve su mimarimiz ...Ha-

n›m, ...Kad›n, ...Sultan, ...Valide Sultan

adlar›n› tafl›yan çeflmelerle zenginlefl-

mifltir.

II. Mustafa’n›n efllerinden (kad›n-

lar›ndan)(2) biri olan Saliha Sultan da,

Osmanl› saray›n›n çeflme yapt›ran ka-

d›nlar› aras›nda, önemli isimlerden

biridir. 1695 y›l›nda Padiflah olup

1703’de Edirne olay› ile tahttan indi-

rilen II. Mustafa’n›n annesi Valide

Sultan taraf›ndan saraya al›nm›fl(3) ve

padiflah›n efli olduktan sonra 1696 y›-

l›nda I. Mahmut’u do¤urmufltur. II.

Mustafa’n›n tahttan indirilmesiyle,

fiehzade Osman’›n annesi olan fiehsu-

var Sultan’la birlikte Eski Saray’a gön-

derilmifl ve 1730’daki Patrona Halil

‹syan›’nda III. Ahmet de tahttan indi-
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2-Çevresindeki zemin kotunun yükselmesi sonucu çukurda kalm›fl olan Saliha Sultan

Çeflmesi’nin genel görünüflü

3-Çeflmenin ön yüzü (güney cephesi) ve do¤u ucuna eklenmifl olan su 

terazisi

2 

3

M.Ça¤atay Uluçay,

P a d i fl a h l a r › n

Kad›nlar› ve K›zlar›,

3. Bask›, Atatürk

Kültür, Dil ve Tarih

Yüksek kurumu

Yay›nlar› VII. Dizi-

Sa. 63b, Ankara

1992, S.73.

H. Örcün Bar›flta.

‹stanbul Çeflmeleri-

Azapkap› Saliha

Sultan Çeflmesi,

T.C., Kültür

B a k a n l › ¤ ›

Y a y › n l a r › / 1 9 7 0 .

Yay›mlar Dairesi

Baflkanl›¤› Tan›tma

Eserleri Dizisi/65,

Ankara 1995, s.3.



rilince Valide Sultan olarak tekrar

Topkap› Saray›’na getirilmifltir. O¤lu-

nun hükümdarl›¤› s›ras›nda 9 y›l yafla-

yarak 1739 y›l›nda ölmüfl ve Yeni Ca-

mi arkas›ndaki Cedid Havatin Türbe-

si’ne gömülmüfltür.(4)

Çocuklu¤unu Haliç’in Perflembe

Pazar› kesimindeki mahallelerde ge-

çirdi¤i bilinen Saliha Sultan’›n hay›r

eserlerinden ço¤u, bu bölgeye olan

özel ilgisini gösterecek flekilde, Azap-

kap› semtindedir. 1731 y›l›ndaki bü-

yük Galata yang›n›n›n ard›ndan Arap

Camii’ni onartm›fl ve bir flad›rvan ek-

lenmesini sa¤lam›fl(5); sebilinin bitifli-

¤inde bulunan ve Türk sivil mimarisi-

nin önemli örneklerinden olup 1958

y›l›nda y›kt›r›lan Azapkap› Valide

Sultan Mektebi’ni(6) yapt›rm›flt›r. Ay-

r›ca Hadikat’ül Cevami’ye dayanarak,

Üsküdar Nuhkuyusu civar›nda yer

alan harap durumdaki Alaca Minare

Mescidi’ni yeniden yapt›rd›¤›n› ileri

süren baz› yazarlarda(7) vard›r. Ancak

biz, günümüze gelmeyen bu mescidin

Saliha Sultan’la bir ilgisi olmad›¤› ve

Galata’daki Alaca Mescid ile kar›flt›-

r›ld›¤› kan›s›nday›z. 16. yüzy›l bilgin-

lerinden Zembilli Ali Efendi taraf›n-

dan infla ettirilen ve Tersane Caddesi

ile Üsküfçü Soka¤›’n›n kesiflti¤i köfle-

de bulunan Alaca Mescid(8), 1957’de

y›kt›r›lm›flt›r. Düflüncemiz kaynaklar-

la do¤rulanamad›¤› halde, Saliha Sul-

tan’›n esasl› bir onar›m yapt›rmas›na

uygun düflen mescid ancak bu olabi-

lir.

Saliha Sultan Azapkap› semtini

imar çabalar› içinde, günümüze ula-

flan en ünlü yap› Azapkap› Çeflme-

si/Valide Sultan Sebili/Galata Çeflme-

si gibi adlarla da bilinen ve büyük

olas›l›kla Baflmimar Kayserili Meh-

med A¤a(9) taraf›ndan yap›lm›fl olan

1732 tarihli Saliha Sultan Çeflme-

si’dir. Dönemin tipik özelliklerinin

ustaca yorumland›¤› ve çeflitli yay›n-

lara konu olmufl(10) bu çeflmesebil, So-

kollu Mehmet Pafla Camisi ile Çifte

Hamam›’n› (Yeflildirekli Hamam) san-

ki bir külliyeye tamamlamak amac›yla

konumlanm›fl gibidir.

Lale Devri öncesi, Lale Devri ve

sonras›n› yaflayarak hükümdarlardan

daha uzun bir süre sanatç› çevreleri

gözleme olana¤› bulan, bu birikimden

yararlanarak eserleri için saray›n en

iyi ustalar›n› seçebilen Saliha Sul-

tan’›n kendi ad›na veya saray çevre-

sindeki hizmetlilerine emir vererek

yapt›rd›¤› di¤er 4 çeflme ise Silivrika-

p›’da Sitti Hatun Camisi karfl›s›ndaki

1725 tarihli, klasik üsluplu Saliha Sul-

tan Çeflmesi(11); Tophane’deki Kadiri

Dergâh›’n›n avlu kap›s› bitifli¤indeki

1731 tarihli, meyve taba¤› motifleriy-

le bezeli Saliha Sultan/Topçubafl› ‹s-

mail A¤a Çeflmesi(12) ; Kazanc› Yoku-

flu’ndaki 1732 tarihli Haf›z Ahmet Pa-

fla Çeflmesi(13) ile Eyüp/Defterdar’daki,

bildiri konumuz olan 1735 tarihli ve

yine klasik üsluplu Saliha Sultan Çefl-

meleri’dir.
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4-Ön yüzdeki iki yekpare parçal› kemer ve kilit tafl› üzerindeki rozet.

5-Çeflmenin H. 1118/M.1735 tarihli mermer kitabesi.

4 Bar›flta, a.y.; P.⁄.‹n-
ciciyan, 18. As›rda
‹stanbul. ‹stanbul Fe-
tih Cemiyeti ‹stanbul
Enstitüsü Yay›nlar›:
43, ‹stanbul 1976,
s.50. Ancak Saliha
Sultan’›n ölüm tarihi
ve gömüldü¤ü yer
konusunda baz› ya-
y›nlarda de¤iflik bil-
giler vard›r. Örne¤in
‹brahim Hilmi Tan›-
fl›k, ‹stanbul Çeflme-
leri II – Beyo¤lu ve
Üsküdar Cihetleri,
T.C. Maarif Vekilli¤i
Antikite ve Müzeler
Müdürlü¤ü Seri:II,
Say›:3 ‹stanbul 1945,
s.65, 75’de
H.1150/M. 1737 y›-
l›nda öldü¤ü ve Nu-
ruosmaniye Türbe-
si’ne gömüldü¤ü;



Defterdar’daki Çeflme, Saliha Sul-

tan’›n emriyle Kethüdas› Lâ’li Hac›

Mustafa Efendi taraf›ndan infla ettiril-

mifltir. Her sat›r› üç m›sradan oluflan 5

beyitlik mermer kitabesinin son m›s-

ras›nda H.1148 tarihi kay›tl›d›r(14).

D›fl boyutlar› yaklafl›k 3.50 x 3.60 m.

olan tek yüzlü bir duvar çeflmesidir.

Eski haritalardan, bulundu¤u bölge-

nin bitiflik düzenli yo¤un bir yerleflme

dokunufla sahip oldu¤u anlafl›lmakta-

d›r. fiimdi ise çevresindeki yap›lar›n

tümü kald›r›lm›fl, Haliç Köprüsü’nü

geniflletme çal›flmalar›n›n sürdürüldü-

¤ü genifl bir flantiye alan›n›n ortas›n-

daki çukurda yapayaln›z, kurtar›lmay›

bekliyor.

Çeflmenin plan›, duvarlar›n birbi-

riyle dik kesiflti¤i düzgün ve tan›ml›

bir geometrik formda olmay›p, karaye

yak›n bir paralelkenara benzetilebilir.

Ancak ön ve arka cephelerle bunlara

dik olmayan yan cepheler birbirine

tam paralel de¤ildir. Bu biçimin, yan-

yana dizili evlerin bulundu¤u bir so-

kaktaki arsan›n formuna uymak zo-

runlulu¤undan kaynakland›¤› aç›kt›r.

Ön yüzü kesme küfeki, di¤er cephele-

ri moloz tafl duvarla infla edilmifl; 1.90

x 2.35 m. boyutlar›ndaki su deposu-

nun üzeri aynal› bir tu¤la tonozla ör-

tülmüfltür. Ön cephe d›fl›ndaki yüzle-

rinde, sonradan etraf›na yap›lan evle-

rin duvarlar›na ait geç devir tu¤lalar›

görülmükte olup, kaz› s›ras›nda kuzey

cephesine bitiflerek yap›lan evin te-

melleri, zemin döflemesi ve hela ka-

l›nt›lar› ç›kar›lm›flt›r.

Güney yüzünde, beden duvarlar›n-

dan öne taflan iki ayakla s›n›rl› klasik

bir çeflme cephesi düzenlenmifl; yan

duvarlar›n kal›nl›¤› kadar bir k›sm›n

geride kalmas› ve sadeli¤iyle bu ala-

n›n önemi vurgulanm›flt›r. Çeflme yü-

zünde 1.30 m. aç›kl›kl› ve merkezleri

üzengi kotundaki aç›kl›¤›n befle bö-

lünmesiyle elde edilen te¤etli bir ke-

mer vard›r. Ayaklardan 2 cm. kadar

geri yüzde olan bu kemer -ilginç bir

flekilde- örülerek de¤il, yekpare iki

parçadan yap›lm›fl ve yukar› do¤ru ta-

flan kilit tafl›n›n üzerindeki ç›k›nt›yla,

kaplama ile bütünleflmesi sa¤lanm›fl-

t›r. Kilit tafl› üzerinde (çok afl›nm›fl ol-

mas›na ra¤men), kalan izlerden resti-

tüsyonda çizilmifl motifte oldu¤u an-

lafl›lan bir rozet vard›r.

Kemerin bitiminden sonra küfeki

duvar ile hemyüz olacak flekilde yer-

lefltirilen kabartma yaz›l› beyaz mer-

mer kitabe, her biri üçe bölünmüfl,

dört s›ra kartuflla bezelidir. Alt s›rada-

5 

6 

7

8

9

10

M. Orhan Bayrak, ‹s-
tanbul’da Gömülü
Meflhur Adamlar
(1453-1978) Türki-

ye An›tlar Derne¤i

‹stanbul fiubesi Yay›-

n› No: 5, ‹stanbul

1979, s.26’da Yeni

Valide Cami Arkas›n-

da ki Turhan Sultan

Türbesi’ne; Uluçay,

a.g.e., s.73 ve Haluk

y. fiehsuvaro¤lu,

As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul, Cumhuriyet

Gazetesi, ‹stanbul,

Tarihsiz, s.205’de ise

Yeni Cami Türbe-

si’ne gömüldü¤ü ya-

z›l›d›r.

Semavi Eyice, "Arap

Camii" Dünden Bu-
güne ‹stanbul Ansik-

lopedisi, Cilt: 1, ‹s-

tanbul 1993, s.294-

295.

Behçet Ünsal, "‹stan-

bul’un ‹mar› ve Eski

Eser Kayb›", Türk
Sanat› Tarihi Arafl-
t›rma ve ‹ncelemeler
II, DGSA. Türk Sanat

Tarihi Enstitüsü, ‹s-

tanbul 1969, s.6-62.

Uluçay, a.g.e., s.73;

M. Baha Tanman,

"Alacaminare Tekke-

si", Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklope-
disi, Cilt: 1, ‹stanbul

1993, s.174-175.

Reflad Ekrem Koçu,

"Alaca Mescid", ‹s-
tanbul Ansiklopedi-
si, I.Cild, ‹stanbul

1958, s.574.

Muzaffer Erdo¤an.

Lâle Devri Bafl
Mi’mar› Kayseri’li
Mehmed A¤a, ‹stan-

bul Fetih Cemiyeti

‹stanbul Enstitüsü

Neflriyat›: 48, ‹stan-

bul 1962, s.10.

Bar›flta, a.g.e.; Koçu

"Azabkapusu Çeflme

ve Sebili", ‹stanbul
Ansiklopedisi, Üçün-

cü Cild, ‹stanbul

1958, s.1679 – 1683;

Anonim. Azapkap›
Çeflmesi, ‹stanbul ‹s-

tanbul Belediyesi Su-

lar ‹daresi
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6-Sütunçenin üzerindeki kum saati kal›nt›s›.

7-Su terazisinin genel görünümü ve merdiven tafllar›.



ki orta kartufl yanlardakinden daha

genifl, üstteki üç s›ran›n kartufllar› ise

birbirine eflittir. Aralar›nda 6 dilimli

kabartma papatya motifleri vard›r.

Ayaklar›n›n ortas›ndaki klasik pro-

filli silme, cephede, kitabenin üst s›n›-

r›n› belirleyen bir çerçeve oluflturur.

Halen zemin kotu ile birlikte teknenin

kotu da yükselmifl oldu¤u için; hem

dinlenme tafllar›n›n özgün yerleflim

düzeni (biri di¤erinden daha yüksek

olacak flekilde) de¤iflmifl, hem de bu

silme kesintiye u¤rayarak nas›l bitiril-

di¤iyle ilgili veriler yok olmufltur.

Restitüsyon için incelenen ayn› veya

de¤iflik dönem çeflmelerinin hiç birin-

de dinlenme tafllar›n›n farkl› kotlara

oturtulmas› gibi bir özelli¤e rastlan-

mad›¤›ndan, kaz› ekibindeki baz›

araflt›rmac›lar›n çocuklar için tafllar-

dan birinin alçak yerlefltirildi¤i yolun-

daki görüfllerine kat›lm›yor; silmenin

ayaklar›n›n iç yüzüne do¤ru dönerek

bitirildi¤ini düflünüyoruz. Bu kan›m›z›

güçlendiren verilerden biri, silmenin

d›fl›nda yer alan sütunçelerin kum saa-

ti ile sona erdi¤ini belirten ve ayakla-

r›n yaln›zca bat›-üst ucunda kal›nt›s›n›

gördü¤ümüz motiftir. Beden duvarla-

r›ndan ç›k›nt›l› olan yüzün köflelerin-

deki sütunçeler üstte kum saatiyle bit-

ti¤ine göre altta da ayn› esprinin tek-

rarlanmas› gerekir. Böyle bir tasar›m

ise -çeflme ve di¤er tüm yap›lardaki

uygulamalarda- ara silmenin ters yöne

döndürülmesiyle bitirilmektedir.

Kaz›ya baflland›¤›nda ön yüzü ke-

merin üzengi kotuna, di¤er yüzleri ise

neredeyse saçak kotuna kadar topra¤a

gömülmüfl olan çeflmenin saçak profi-

linin nas›l oldu¤uyla ilgili bir iz bulu-

namad›¤› için, restitüsyonda, klasik

dönem çeflmelerinde s›k rastlanan bi-

çimde bir profil önerilmifl ve su depo-

su tonozunun da -yine benzer örnek-

lerde oldu¤u gibi- dört yöne e¤imli

bir k›rma çat› formunda, küfeki tafl›

ile kapland›¤› düflünülmüfltür. Bu çat›

biçimi, zaman içinde çeflmenin cep-

helerine bitiflen ve ondan daha yük-

sek olan evler yap›ld›¤›nda, mutlaka

sorun yaratm›fl olmal›d›r.

11

12

13

14

Müdürlü¤ü, 1954;

‹zzet Kumbarac›lar.

‹stanbul Sebilleri,
‹stanbul, Milli

E¤itim Bakanl›¤›,

1938, s.35; Tan›fl›k.

a.g.e., s.73-75.

‹brahim Hilmi

Tan›fl›k, ‹stanbul
Çeflmeleri I –

‹stanbul Ciheti,

T.C., Maarif

Vekilli¤i Antikite ve

Müzeler Müdürlü¤ü

Seri:II, Say›: 3,

‹stanbul 1943,

s.130-131; Bar›flta,

a.g.e., s.5,7.

Tan›fl›k. ‹stanbul
Çeflmeleri II, s. 63-

65; H. Örcün

Bar›flta. ‹stanbul
Çeflmeleri –
B e y o ¤ l u
Cihetindeki Meyva
Taba¤› Motifleriyle
Bezenmifl Tek
Cepheli An›t
Çeflmeler, Kültür

Bakanl›¤› Yay›nlar› /

1318, Tan›tma

Eserleri Dizisi/39,

Ankara 1991, s.26.

Bar›flta. Saliha
Sultan Çeflmesi, s.

8-9; Naci Yüngül.
Taksim Suyu
Tesisleri, ‹stanbul,

‹stanbul Belediyesi

Sular ‹daresi

Müdürlü¤ü, 1957,

s.60; Tan›fl›k, a.g.e.,
s.73.

Tan›fl›k, ‹stanbul
Çeflmeleri I, s. 148-

151.
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Çeflmenin güneydo¤u köflesine

(yap›m›ndan ne kadar sonra oldu¤unu

bilmedi¤imiz bir tarihte) güney ve do-

¤u yüzlerinden ç›k›nt›l› olup, tonozun

üzerine oturan bir su terazisi eklen-

mifltir. Tafl-tu¤la almafl›k duvarl› ve

kare kesitli olan terazi, zeminden yu-

kar› do¤ru kesiti küçülerek/incelerek

devam eder. Bat› yüzünde, gövdeden

taflk›n olan terazi tafl›na ulaflmay› sa¤-

layan zigzakl› yerlefltirilmifl, baz›lar›

k›r›k ve baz›lar› yenilenmifl konsol

merdiven tafllar› vard›r. Bu yap› nede-

niyle do¤u sütunçesi ile üzerindeki

kum saati kapanm›fl ve çeflmenin este-

tik bütünlü¤ü zarar görmüfl olmakla

beraber; su terazisinin de evreleri gös-

teren tarihsel bir belge niteli¤i tafl›d›-

¤›n›, koruma uygulamas›nda kald›r›l-

mamas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Çeflmenin korunmas› için yap›lma-

s› gereken ilk ifl -bugün bile su içinde

bulunan yap›n›n- zemin suyundan

kurtar›lmas›d›r. Say›n Bar›flta’n›n kaz›

döneminden beri kesmek için müca-

dele etti¤i bu suyun deniz suyu olabi-

lece¤i düflünüldü¤ünde, uzaklaflt›r›l-

mas› için, geçici boflaltma ifllemleri ile

yetinilemeyece¤i aç›kt›r. Bu nedenle

koruma kararlar›n› do¤rudan etkile-

yen bir sorundur ve müdahale için

önümüzde iki yol vard›r:
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1. Çeflmenin bulundu¤u çukurdan

ç›kar›larak, yükselmifl olan çevre ze-

mini ile ayn› kota getirilmesi.

2. Çeflmeyi oldu¤u yerde b›rak›p,

güçlü bir drenaj sistemiyle gelen su-

yun yap›dan uzaklaflt›r›lmas›.

Birinci yöntem ilk bak›flta pratik

ve do¤ru bir çözüm gibi görünüyor.

Ancak çeflme ve su terazisinin temel

kotu alt›ndan kesilip kald›r›lmas›; çu-

kurun doldurulup sa¤lam bir zemin

haline getirilmesi ve yap›n›n tekrar

ayn› yere yerlefltirilmesi, flu anda eli-

mizde bulunan teknoloji ile gerçek-

lefltirilebilecek bir ifl de¤ildir. Çuku-

run doldurulmas› ve çeflmenin yüksel-

tilmesi için, yap›y› sökmek zorunda-

y›z. Yani korumak istedi¤imiz nesne-

yi önce tümüyle y›kaca¤›z ve bir ba-

k›ma yok edece¤iz;  sonra yeniden

yapaca¤›z. Böyle bir ifllemde, sökül-

müfl olan özgün tafllar›n yeniden kul-

lan›laca¤› düflüncesine dayan›ld›¤›n-

da, eski malzeme ile infla edilmifl bir

20. yüzy›l çeflmesi kazanaca¤›m›z›

söyleyebiliriz. Ancak özgün malze-

menin kullan›lma durumu – hele sö-

kümden sonra- yeniden kullan›ma el-

veriflli de¤ildir. Kitabe d›fl›ndaki tafl-

lar çok y›pranm›flt›r; sa¤lam olan to-

noz ise, tu¤lalar› tahrip etmeyecek fle-

kilde sökülemez.

Sonuç olarak bu yöntemde, zemini

doldurmak için yap›y› bir moloz y›¤›-

n› haline getirmeden, korumay› bafla-

ram›yoruz. Yok etti¤imiz çeflmenin

yerine, restitüsyona dayanarak yeni

bir Saliha Sultan Çeflmesi ve su tera-

zisi yapabiliriz; ancak yap›y› ‘korudu-

¤umuzu’ söyleyemeyiz.

‹kinci yöntemde, zemin suyundan

kurtulmak için y›kmak yerine, yap›y›

yerinde b›rak›yoruz. Özgün temel

kotuna kadar inip çepeçevre bir dre-

naj sistemi oluflturuyor; iki adet rö-

garda toplanan suyu, ya orada mevcut

ya¤mur suyu kollektörüne ya da kot

elveriflli ise do¤rudan denize at›yo-

ruz. E¤er drenaj›n kotu Haliç’in daha

alt›nda kal›yorsa, su k›y›ya yap›lacak

iki depo-kuyu’da toplanacak ve kuyu-

lar doldu¤unda flamand›ral› bir siste-

min uyar›s›yla otomatik olarak devre-

ye giren pompalarla Haliç’e verile-

cektir. Bu uygulaman›n maliyeti yeni

bir Saliha Sultan Çeflmesi infla etmek-

ten daha fazla olmad›¤› gibi, ‹SK‹’nin

olanaklar›yla gerçeklefltirilmesi de

kolayd›r. Ayr›ca ve en önemlisi, çefl-

menin özgün durumuyla korunmas›n›

sa¤lamakt›r.

Sudan kurtulduktan sonra yap›n›n

restorasyonuna geçilebilir. Bunun için

haz›rlad›¤›m›z restitüsyonun tekrar-
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lanmas›n› sak›ncal› buluyor ve çeflme-

nin geçmifliyle ilgili izleri yoketme-

den, yaln›zca yaflamas›n› sa¤layacak

yap›sal müdahaleler öneriyoruz:

- Temel kotuna kadar inildikten ve

çeflmenin dört yönden aç›¤a ç›kmas›

gerçeklefltikten sonra, bu kotu e¤imli

olarak Defterdar Caddesi’ne kadar

devam ettirip çim ile kapl› bir do¤al

alan fleklinde düzenlemek, Böylece

çukurda kalm›fl etkisini yokedip ön

cephenin alg›lanmas›n› ve imar pla-

n›nda da park olarak düflünülen alan›n

bir tarihi eserle süslenmesini, çeflme-

nin oraya gelenlerin yararlanaca¤› ta-

rihi bir kent mobilyas›na dönüflmesini

sa¤lamak. Parktaki bir buluflma, din-

lenme, sohbet alan›n›n oda¤› olma-

s›yla bir bak›ma eski kentsel ifllevini

canland›rmak. Bu ba¤lamda, çeflmeye

bir vista noktas› özelli¤i kazand›rmak

amac›yla, bulundu¤u alana "Saliha

Sultan Park›" ad›n›n verilmesi de dü-

flünülebilir.

- Etraf›na bitiflen yap›lar›n kald›r›l-

mas›ndan sonra arka ve yan cepheler-

de ortaya ç›kan bozuk duvar yüzeyle-

rini küfedeki tafl› ile kaplamak.

- Tu¤la tonozu özgün durumunda-

ki gibi dört yöne e¤imli bir tafl kapla-

ma ile örtmek ve yine benzer örnekle-

rinin incelenmesiyle elde edilen (res-

titüsyondaki) profilde, tafl bir saçak

silmesiyle beden duvarlar›na geçifli

sa¤lamak.

- Su terazisi üzerine sonradan geli-

fligüzel flekilde yap›lm›fl olan s›valar›

sökmek; ç›kan duvar dokusunu düz-

günlefltirmek için gereken tafl çürüt-

me ve derzleme ifllemlerinden sonra

merdiven tafllar› ile terazi tafl›n› yeni-

lemek.

- Özgün ayna tafl› ile ilgili herhan-

gi bir veri bulunmad›¤› için, cephenin

yüzeyine yeni ve yal›n bir ayna tafl›

ile musluk yerlefltirip, çeflmenin yeni-

den akmas›n› sa¤lamak.

- Tekne ve dinlenme tafllar› yerlefl-

tirmek.

- Özgün cepheyi, afl›nm›fl olan tafl-

lar›n daha fazla zarar görmesine ne-

den olmayacak flekilde mekanik yol-

lardan kaç›n›larak, yaln›zca su ve arap

sabunu ile y›kay›p temizlemek.

- Park›n çim ve çiçek bak›m›n›n,

temizli¤inin ayd›nlatmas›n›n sürekli-

li¤ini sa¤lamak.

17
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Büyük usta Mimar Sinan’›n Eyüp’te

infla etti¤i Zal Mahmud Pafla Külliyesi,

bilindi¤i gibi yaln›zca bu semtin de¤il,

Klasik Osmanl› Mimarisi’nin de önem-

li ve dikkat çekici yap› gruplar›ndan

birisidir. Zal Mahmud Pafla Külliye-

si’nin mimari aç›dan tan›mlanmas›na

ve de¤erlendirmesine geçmeden önce,

bu yap› toplulu¤unun kesin tarihlen-

dirmesine ›fl›k tutmak üzere, bâni ya

da bânileri hakk›ndaki bilgileri genel

hatlar›yla gözden geçirmek irdelemek

gerekiyor. Çünkü Eyüp’teki Zal Mah-

mud Pafla Külliyesi üzerine ayr›nt›l›

bilgi edinmek isteyen herhangi bir

kimse, eski ve yeni kaynaklara baflvur-

du¤unda, birbirleriyle birçok bak›m-

dan çeliflen bilgi ve görüfllerle karfl›

Eyüp Zal Mahmut Pafla 

Külliyesi’nin Tarihlendirme

Sorunu ve Sinan’›n

Mimarl›¤›ndaki Yeri

Doç.Dr.Zeki Sönmez

Mimar Sinan Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü
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karfl›ya kalmaktad›r. Bilindi¤i gibi kül-

liyenin infla kitabesi mevcut de¤ildir.

Ayr›ca tarihlendirmesine imkan tan›-

yacak olan bânilerinin kimli¤i ile ilgili

baz› bilgi ve tarihlerde de farkl›l›klar,

eksiklikler ve hatta yanl›fll›klar mev-

cuttur. Bu çeliflkiler, özellikle yap›lar

toplulu¤unun tamam›n›n ya da baz›

bölümlerinin ayr› ayr› tarihlendirilme-

sine ve buna ba¤l› olarak külliye bina-

lar›n›n mimari çözümlenmesinde fark-

l› görüfllerin ortaya ç›kmas›na neden

olmufltur.

‹lk olarak bâni sorununa e¤ilirken,

bu konuda önceli¤i Zal Mahmud Pa-

fla’ya vermemiz gerekiyor. Bilindi¤i gi-

bi aslen Bosnal› ve Boflnak olan Zal

Mahmud Pafla XVI. Yüzy›l›n ilk yar›s›

içinde ve tam olarak tesbit edemedi¤i-

miz bir tarihte Osmanl› saray›n›n hiz-

metine devflirme olarak intisab etmifl-

tir. Enderûn’dan yetiflen Zal Mahmud,

iri fizik yap›s› ve güçlü kuvvetli oluflu

nedeniyle saray›n güvenli¤inden so-

rumlu "Saray Kap›c›lar›" aras›nda yer

alm›flt›r. Osmanl› tarihinde bir salta-

nat facias› olarak tan›mlanan bir olay,

bu zâta devlet kat›nda ikbal kap›s›n›

açm›flt›r. Bu olay, Kanuni Sultan Sü-

leyman’›n öz o¤lu fiehzade Mustafa’y›

1553 y›l›nda Nahcivan seferi s›ras›nda

bo¤durtmas› hadisesidir.

Kanuni’den sonra o¤ullar›ndan Os-

manl› taht›na geçecek hükümdar

adaylar›n›n en kuvvetlisi ve hatta

1553’lere gelindi¤inde, art›k yafllanm›fl

olan Sultan Süleyman’›n görevden çe-

kilmesi gerekti¤ini öne sürdü¤ü söyle-

nen fiehzade Mustafa, Kanuni’nin ilk

efli Mahidevran Hatun’dan olan o¤lu-

dur. Baflta, fiehzade Mustafa’n›n de¤il

de kendi o¤ullar›ndan birisinin hü-

kümdar olmas›n› isteyen Kanuni’nin

di¤er efli Hürrem Sultan olmak üzere,

Mihrimah Sultan, Rüstem Pafla ve dö-

nemin daha pekçok devlet adam›n›n

ad› bu olaya kar›flm›flt›r. Baba o¤ul ara-

s›ndaki anlaflmazl›k, Kanuni’nin 1553

y›l›ndaki Nahcivan Seferi s›ras›nda

iyice su yüzüne ç›km›fl ve Osmanl› or-

dusu Konya Ere¤lisi civar›ndaki Akte-

pe/Aküyük menzilinde konaklarken,

fiehzade Mustafa, babas›yla görüfltü-

rülmek bahanesiyle ve önceden haz›r-

lanm›fl bir tuza¤›n senaryosuna ba¤l›

olarak, Kanuni’nin ota¤›na ça¤r›lm›fl-

t›r. Sultan’›n ota¤›nda Kanuni’nin yeri-

ne karfl›s›nda yedi dilsiz cellat ve saray

kap›c›lar›ndan Zal Mahmud’u bulan

fiehzade Mustafa, uzun süre direnmifl

babas›n› yard›ma ça¤›rm›fl ve hatta bir

ara dilsiz cellatlar›n elinden kurtulma-
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y› baflarm›flsa da, Müneccimbafl›’n›n

"güreflçilik fenninde mahirdi" dedi¤i

iriyar› Zal Mahmud’un elinden kurtu-

lamayarak, bizzat bu zat taraf›ndan

s›rt› yere getirilmifl ve kementle bo-

¤ulmufltur.

Bu olay Osmanl› ordu ve ayd›n

çevrelerinde büyük üzüntüyle karfl›-

lanm›fl ve çok say›da flair, tarih düflür-

me yoluyla bu konudaki duygu ve tep-

kilerini dile getirmifllerdir. Bu flairler

aras›nda yer alan XVI. Yüzy›l›n ünlü

divan flairi Tafll›cal› Yahya, her türlü

tehlikeyi göze alarak, bu konuda özel-

likle Rüstem Pafla’y› ve hatta Kanuni

Sultan Süleyman’› bile fliirlerinde flid-

detle elefltirmekten geri durmam›flt›r.

Rüstem Pafla’n›n ve Zal Mahmud’un

adlar›n›n geçti¤i beyit flöyledir:

Getürdi arkas›n› yîre Zâl-i devr-i

zeman

Vücûduna sitem-î Rüstem ile irdi

ziyân

Yahya Bey bu ünlü mersiyesinde

Kanuni’yi ise flu flekilde elefltirmekte

ve sitem oklar›n› göndermektedir:

Bunun gibi ifli kim gördü kim iflitti

aceb

Ki o¤luna k›ya bir server-î

Ömer-meflreb?

Sicill-i Osmanî yazar› Meh-

med Süreyya’n›n "büyük bir hiz-

met" olarak niteledi¤i bu olaydan

ötürü saray kap›c›lar›ndan Mah-

mud’a, Kanuni Sultan Süleyman

taraf›ndan efsanevi kahraman Za-

lo¤lu Rüstem’in pehlivanl›¤›na

izafen "Zal" lakab› verilirken, ay-

r›ca "Kap›c›bafl›" rütbesinin yan›-

s›ra "inam" yani parayla da ödül-

lendirilmifltir. Daha sonraki y›l-

larda Enderun’dan ayr›larak önce

Haleb Beylerbeyli¤i’ne, 1564’de

Anadolu Beylerbeyli¤i’ne getiril-

mifl ve nihayet 1567 y›l›nda da

vezirlik verilerek pafla olmufltur.

II. Selim döneminde, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun en üst yönetici

kadrosu flu ünlü tarihi flahsiyetler-

den olufluyordu: Sokullu Mehmet

Pafla (vezir-i azam), Pertev Pafla (2. ve-

zir), Piyale Pafla (3.vezir), Kara Ahmet

Pafla (4. vezir), Zal Mahmud Pafla
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(5.vezir), Lala Mustafa Pafla (6.vezir).

Tarihi kaynaklar›n kiflili¤i ile ilgili

olarak "fieci" (cesur), sad›k ve çal›fl-

kan" fleklinde nitelendirdikleri Zal

Mahmud Pafla, 1574 y›l›nda Sultan II.

Selim’in k›z› fiah Sultan ile evlenerek

"Damad-› fiehriyarî" olmufltur. Ger-

çekten rastlant› m›d›r bilinmez ama,

efli fiah Sultan ile ayn› y›l, ayn› ay ve

ayn› günde, Eylül 1580 tarihinde vefat

etmifltir.

Eyüp’teki külliyenin ikinci bânisi

olarak kabul etmemiz gereken Zal

Mahmud Pafla’n›n efli fiah Sultan, Sul-

tan II. Selim’in Nurbânû Hatun’dan

1554 y›l›nda Manisa’da flehzadeyken

do¤an k›z›d›r. 18 yafl›na geldi¤inde,

yani 1562 y›l›nda, dedesi Kanuni Sul-

tan Süleyman taraf›ndan, di¤er iki k›z

kardefli gibi, devrin önemli simalar›n-

dan saray›n Çak›rc›bafl› Hasan A¤a ile

evlendirilmifltir. Kanuni’nin dü¤ün

masraflar› için 15.000 flori verdi¤i Ça-

k›rc›bafl› Hasan A¤a, daha sonra pafla

rütbesine de yükseltilmifltir. 12 y›l bu

zatla evli kalan fiah Sultan, 1574 y›l›n-

da ve 30 yafl›ndayken, Çak›rc›bafl› Ha-

san Pafla’n›n ölümü üzerine, Kühnül-

Ahbar yazar› Ali Bey’e göre ise "mutal-

laka" yani boflanma sonucunda, ayn›

y›l Zal Mahmud Pafla ile, ikinci evlili-

¤ini yapm›flt›r. Alt› y›l süren bu evli-

likten iki çocu¤u olan fiah Sultan 1580

y›l›nda, 36 yafl›ndayken, daha önce de

belirtti¤imiz gibi, efliyle ayn› y›l ve ay-

n› günde vefat etmifl ve Eyüp’te ortak-

lafla Mimar Sinan’a yapt›rd›klar› külli-

yenin türbe bölümüne defnedilmifltir.

Bugün yanl›zca Zal Mahmud Pa-

fla’n›n ad›yla an›lan bu külliyenin ger-

çeklefltirilmesinde Zal Mahmud Pafla

kadar, belki de ondan daha fazla, fiah

Sultan’›n katk›s› ve teflebbüs önceli¤i

vard›r. Zira daha Zal Mahmud Pafla ile

evlenmeden önce, Çak›rc›bafl› Hasan

Pafla ile evliyken, 977H./1569-

1570M. y›l›nda burada dokuz hücreli

bir medrese yap›lmas› için bir vak›f

kurdu¤una iliflkin belgeler elimizde

mevcuttur. Hatta bu medresenin 50’li
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olmas›, "ehi ilim daniflmendlerine ikifler akçe,

müderrise ise yevmi 30 akçe verilmesi" bile

belirlenmifltir. Bu durumda, daha son-

ra kar›-kocan›n müfltereken yapt›ra-

caklar› bugünkü külliyenin yeri-

nin tamam›n›n, ya da en az›ndan

büyük bölümünün fiah Sultan ta-

raf›ndan 1569 y›l› öncesinde te-

min edildi¤i anlafl›l›yor. fiah Sul-

tan’›n belgelerle sabitleflen ikinci

ve en önemli katk›s›, babas› Sul-

tan II.Selim taraf›ndan kendisine

temlik edilen Filibe’deki 39.689

has›ll› (toplam akçe gelirli) 12

köyü bu külliyeye vakfetmifl ol-

mas›d›r.

Zal Mahmud Pafla Külliye-

si’nde, çeflme d›fl›nda, hiçbir ya-

p›n›n üzerinde infla kitabesi bu-

lunmamaktad›r. Ayr›ca külliye-

nin bânilerinin, özellikle de Zal

Mahmud Pafla’n›n tart›flmal› si-

yasi kiflili¤inden ötürü, hayat› ile

ilgili bilgilerden yola ç›karak ya-

p› üstüne net tarihlendirmelere

de gidilememektedir. Bunlara ek

olarak, baflta Hadikatü’l Cevami

yazar› Haf›z Hüseyin Ayvansa-

ray› olmak üzere, tarihi kaynak

niteli¤indeki eserlerde birbiriyle

çeliflen tarihlendirmeler mevcut-

tur. Araflt›rmac›lar›n kafas›n› ka-

r›flt›ran bir di¤er veri ise fiah Sul-

tan’›n 1569 tarihli vakfiyesidir.

Son olarak iki ayr› kotta yer alan

külliye yap›lar›n›n zahiren gös-

terdi¤i fiziksel farkl›l›klar, baz›

araflt›rmac›lar› külliyenin infla

sürecini iki ayr› zaman diliminde

ve hatta mimar›n› da iki ayr› kifli

olarak düflünmeye yöneltmifltir.

‹lk olarak fiah Sultan’›n

H.977/M.1569 tarihli vakfiye-

sinden bafllamak gerekiyor. Bu

vakfiye infla edilmifl de¤il, infla

edilecek olan dokuz hücreli bir

medrese için tanzim edilmifltir.

Zaten bu y›llarda fiah Sultan,

Zal Mahmud Pafla ile evli bile

de¤ildir. Vakfiyede tan›mlanan

medresenin, halen külliyede mevcut

iki medreseden alt kattaki yap› oldu¤u

ve ancak H.987/M.1579 y›l›nda ta-

mamlanarak ilk müderrisinin atand›¤›
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vak›f arfliv belgelerinden anlafl›lmakta-

d›r.

‹kinci sorun, külliyeye dahil çeflme-

nin al›nl›¤›nda bulunan ve bugüne ka-

dar H.998/M.1590; ya da son iki sat›r-

daki tarih beytini dikkate almadan, al-

t›ndaki tarih rakam›n›n ikinci dokuzu-

nun afl›nma nedeniyle befl olabilece¤i

öne sürülerek H.958/M.1551 fleklinde

okunmaya çal›fl›lan infla kitabesinin

tüm külliyenin tarihlendirilmesinde

kullan›p kullan›lmayaca¤› sorunudur:

Sahib’ül-hayrât fiah Sultan

Hazret-i ma’a Zal Muhmud Pafla

Fi sebilullah bu ab› itdi sebil

Selsebil ide Hüdâ ana cezâ

Teflnediller dediler târihini

Çeflme-i mâ-i hayât-› cânfezâ

(H.998/M.1590)

Kar› kocan›n yaflamalar› dikkate

al›nd›¤›nda, yukar›da zikredilen her

iki tarih de külliyenin ortak infla tarihi

olmaya uygun görülmemektedir. Zira

kitabede hem fiah Sultan’›n hem de

Zal Mahmud Pafla’n›n adlar› geçmekte

ve onlar›n ortak hayrat› oldu¤u kayde-

dilmektedir. Oysa 1544 do¤umlu olan

fiah Sultan, 1551 y›l›nda sadece yedi

yafl›ndayd›. 1590 tarihi ise oldukça

geç bir tarihtir. Zira bu tarihten on y›l

önce her ikisi de ölmüfllerdir. Sonuncu

tarih sadece çeflmenin infla tarihi için

do¤ru kabul edilebilir. Bu durumda

çeflme; cami, türbe ve medreselerle be-

raber de¤il, bânilerin ölümünden on

y›l sonra, vak›f mütevellisi taraf›ndan,

bânilerin hayrat› olarak infla ettirilmifl

ve yap›lar toplulu¤una kat›lm›flt›r. Za-

ten kitabenin ifadesi de bu duruma uy-

gun düflmektedir.

fiah Sultan ve Zal Mahmud Pafla

çifti 1574 y›l›nda evlenmifl ve 1580 y›-

l›nda vefat etmifllerdir. Eyüp’teki bu

ünlü külliyenin bu zaman zarf›nda in-

fla edilmifl olmas› gerekiyor. Zaten

Hadikat-ül Cevami ile vefayat-› Sela-

tin ve Meflahir-i Rical adl› eserlerinde

çeflitli yanl›fll›klara düflen Haf›z Hüse-

yin Ayvansarayî, Mecmua-i Tevârih

adl› bir di¤er eserinde kaydetti¤i Fars-

ça bir tarih k›t’as›nda, Zal Mahmud

Pafla Camii’nin gerçek infla tarihini

vermektedir:

Der cennetefl bedîdem bâ-‘izzet ü sa’âdet

Gefl ü güzâr kerde handân ü flâd ü mes’ûd

Güftem ki in çeh cayist evra ki flüd müyesser

Hatif-i be-küft tarih "haza makam Mahmud"

(H.985/M.1577)

Cami, iki adet medrese, türbe ve

çeflmeden oluflan Zal Mahmud Pafla

Külliyesi, Eyüb’de Zal Pafla caddesi ile

Defterdar Caddesi aras›nda kalan
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e¤imli ve geometrisi düzgün olmayan

bir alana infla edilmifltir. E¤im yüzün-

den külliyenin yerlefltirildi¤i arazi te-

raslanarak iki kademede ele al›nm›fl ve

Zal Pafla Caddesi yönündeki birinci

kademeye cami, ile flad›rvan avlusu ve

avluyla birleflen bir medrese, ikinci ve

daha düflük Kottaki Defterdar Cadde-

si yönünde yer alan alana ise ikinci

medrese ile türbe binas› ve bu alan› s›-

n›rlayan avlu duvar›n›n d›fl yüzüne de

bir çeflme yerlefltirilmifltir.

Belli aç›lardan dikkatle bak›ld›¤›n-

da Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nin

Eyüp’ün Haliç yönündeki görünümü-

ne görsel ve estetik de¤er katmak üze-

re konumland›r›ld›¤› kolayca anlafl›l›r.

Özellikle e¤imli ve geometrisi zor bir

arazide, drenaja gerek duyulmadan ve

topo¤rafyan›n do¤al yap›s›na uyum

sa¤layarak oluflturulan teraslama, Mi-

mar Sinan’›n eserlerini infla ederken

tabiatla yapt›¤› ustaca uzlaflman›n ve

bu uzlaflmadan do¤an kusursuz ahen-

gin tipik bir örne¤idir. De¤iflen ko-

numlar›na göre her birinde farkl› an-

cak ayn› duyarl›k ve ustal›kla ele al›n-

m›fl Mimar Sinan’›n benzer uygulama-

lar› aras›nda Üsküdar Toptafl›’ndaki

Atik Valide Sultan Külliyesi, Üsküdar

Mihrimah Sultan Külliyesi, Kad›rga

Sokullu Mehmed Pafla Külliyesi ve da-

ha baflkalar› say›labilir.

Zal Mahmud Pafla Külliyesi’nin bi-

rinci kademesinde yer alan cami-med-

rese birleflmesi, daha do¤rusu revak

avlusu ile medrese birleflmesinin, infla-

at yap›lacak arsan›n s›n›rl›l›¤› nede-

niyle, adeta bir zorunluluktan do¤du-

¤u anlafl›l›yor. Üstelik ne kendi bütü-

nü içinde ne de cami aks›yla simetrisi

ve geometrisi aç›s›ndan, klasik ve al›-

fl›lm›fl düzende de¤ildir. Daha önce de

belirtti¤imiz gibi bunun bafll›ca nede-

ni, inflaat alan›n›n düzgün bir flekilde

olmamas›d›r. Geometrik ve aksiyal

kaymalar bir yana, cami ve medrese

birleflmesindeki bu temel yaklafl›m,

Mimar Sinan’›n baflka tasar›mlar›nda

da karfl›m›za s›kça ç›kan bir olgudur.

Bu tür planlaman›n en yak›n örnekleri

olarak Befliktafl Sinan Pafla Külliyesi,

Kad›rga Sokullu Mehmed Pafla Külli-

yesi ve Topkap› Kara Ahmed Pafla

Külliyesi’ndeki uygulamalar gösterile-

bilir.
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Külliyenin cami bölümü de

Mimar Sinan’›n cami tasar›mlar›

içinde özel bir yere sahiptir.

12.40 metre çap›nda ve zemin-

den yüksekli¤i 21.80 metreyi

bulan bu orta boy kubbe; mih-

rap yönündeki kare kesitli ve

ikisi duvara gömülü, kuzeydeki

dairesel kesitli ikisi ise serbest

olan dört aya¤›n tafl›d›¤› kemer-

lere oturmaktad›r. Pandantif ge-

çiflli baldaken formundaki bu

sistem, Mimar Sinan’›n çeflitli

varyasyonlar›n› uygulad›¤›, çe-

flitlemeye aç›k yal›n ve sa¤lam

bir stürktür biçimidir. Fatih’teki

Bali Pafla Camisi’nden bafllaya-

rak Lüleburgaz Sokullu Meh-

med Pafla Camisi ve Edirnekap›

Mihrimah Sultan Camisi ile de-

vam eden bu tipin Sinan’a has

çeflitlemeleri aras›nda olan Zal

Mahmud Pafla camisi, özgün bir

yere sahiptir. Ayn› durum türbe

yap›s› içinde geçerlidir. Zira

d›fltan sekizgen görünümlü ve

içten dört deste¤in tafl›d›¤› Zal

Mahmud Pafla Türbesi; Mimar
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Sinan’›n türbe mimarisi içinde Aya-

sofya’daki fiehzadeler Türbesi ile

bafllay›p Tophane’deki K›l›ç Ali Pa-

fla Türbesi’yle devam eden tipoloji

zincirinin bir parças›d›r.

Bir bildiri s›n›rlar› içinde kalmak

zorunlulu¤undan ötürü bu çal›flmada

Zal Mahmud Pafla Külliyesi’ndeki

yap›lar›n Sinan’›n mimarl›¤› içindeki

yerine çok ayr›nt›l› biçimde yer ve-

rilmemifl, ancak birkaç önemli nok-

taya de¤inmekle yetinilmifltir. Daha

ayr›nt›l› olarak ele al›nd›¤›nda, hiç

flüphesiz bu külliye ile ilgili üstün-

körü gözlemlere dayanan baz› spe-

külasyonlar›n ne kadar yersiz oldu-

¤u kolayl›kla anlafl›lacakt›r.
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Piyer Loti 
S›rtlar›ndan

Bu yaz›yla, belge de¤eri tafl›d›¤›na

inand›¤›m bir foto¤raf› tan›tmak ve

bu foto¤rafta görülen unsurlar› çö-

zümlemeye çal›flarak, Eyüp’le ilgili

bir tarihleme denemesi yapmak isti-

yorum.

Foto¤raf, bir grup cam negatif ha-

linde birkaç y›l önce arkadafl›m Mert

Gürhan taraf›ndan sat›n al›nm›fl, iste-

¤im üzerine bask›s› yap›larak bana

verilmifltir. Daha ilk bak›flta Piyer

Loti s›rtlar›ndan çekildi¤ini tahmin

etti¤imden, belgeyi bu sempozyum

çerçevesinde tan›tmak istedim.

39x29 cm ölçülerindeki cam ne-

gatif (eski deyimle menfi levha)

a¤açl›kl› bir tepe yamac›ndan al›n-

m›fl, arnavut kald›r›ml› bir kabristan

yolunda poz veren iki kad›n figürüy-

le, arka planda k›y›lar›yla birlikte

Haliç’i sergilemektedir. Poz veren

kad›nlar adeta teatral bir dekor

önünde durdurulmufl; bir yol çata¤›

ile arka planda Sütlüce s›rtlar› ve

Eyüp k›y›lar› birlikte görüntü alan›na

girmifltir. Arazinin durumu, yap›lar

ve hatta servi araçlar› foto¤raf›n, Pi-

yer Loti kahvesinin do¤usunda, ya-

mac›n ‹dris Köflkü caddesine bakan

bir noktas›ndan çekildi¤ini göster-

mektedir. Mimari yap›lar›n›n birbiri-

ne uzakl›¤› görüfl aç›s›n› kesinlefltir-

di¤ine göre, flimdi s›ra tarihleme so-

rununa gelmifltir.

Görüntü alan›na giren mimari ya-

p›, çevredeki genel de¤iflim ve bütün

ayr›nt›lar›n de¤erlendirilmesi; foto¤-

raf›n kendisini tarihlendirmeye yar-
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d›mc› olurken, elde edilecek bu tarih,

ayn› zamanda foto¤rafa kaydedilen

an›n ve çevredeki yap›laflman›n da ta-

rihi olacakt›r.

Tart›flmas›z mimari unsurlardan

Refladiye Mekteb-i ‹btidaisi ve Sultan

Reflat Türbesi orta-sa¤ kesimde görül-

mektedir. Biraz daha öndeki leke,

Adile Sultan imaretidir. Bu yap›lar›n

solunda, sahildeki Tafl ‹skele seçile-

bilmektedir. Günümüze kadar gelebi-

len Feshane-i Amire, a¤açlar aras›n-

dan çevresindeki ünitelerle birlikte

seçilebilmektedir. Sahile do¤ru uza-

nan, sivri kubbesiyle Refladiye Mekte-

bi, Mimar Kemalettin taraf›ndan

1902’de yap›ld›¤›na göre, foto¤raf bu

tarihten sonra çekilmifl olacakt›r.

Sol kesimde, Sütlüce sahilindeki

mezbaha ve bir k›s›m depo binalar›

görülüyor. Ancak, bu yap› toplulu¤u-

nun en karakteristik binas› Kuleli

Buzhane a¤açlar›n aras›nda kalmakta-

d›r. E¤er o binay› görebilseydik, fo-

to¤raf› 1923’den sonraya tarihlendi-

rebilecektir. Thomas Allom’un eserin-

de de görülen k›y›ya dik binalar

1840’lara tarihlendirildi¤inden, bu

gravür bize fazla yard›mc› olmuyor.

Foto¤raf›n belge de¤erini art›ran

en önemli kesim, bir bak›ma tarihle-

menin anahtar› Bostan ‹skelesi civa-

r›ndaki oluflumdur. A.Melling’in "Vo-

yage Pittoresque" inde (1819) görü-

len kesit, bu alanda çok say›da sahil-

saray ve sahilhanenin yer ald›¤›n›

gösteriyor. Bu dokunun ortadan kalk-

mas›yla arsalar sanayi tesislerine ay-
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r›lm›flt›r.

16 Ocak 1828 (9 Re-

ceb 1243)’de aç›l›fl› yap›-

lan ‹plikhane Fabrikas›,

Bahariye sahilinde fiah

Sultan Camii’ne do¤ru

uzanan büyük bir endüstri

yap›s›yd›. Ön cephesi 350

metreyi bulan bu tesis

için; Hatice Sultan, Ha-

n›m Sultan ve Hançerli

Sultan sahilsaraylar› ile

birçok sahilhane y›kt›r›l-

m›flt›r. Haliç’e bakan genifl

cephesinde ince sütunla-

r›n yer ald›¤› yap›, içeri

do¤ru "U" biçiminde bir

girintili avlu oluflturacak

flekilde planlanm›flt›r. Önündeki dar

ve uzun sahil fleridine "Halat Meyda-

n›" deniyordu. Abdülaziz döneminde

‹plikhane’nin tershane içinde kurul-

mas› uygun görülünce, tesis 1871’de

ifllevini kaybetti. Daha sonra tamir ve

›slah edilerek ‹plikhane K›fllas›’na

çevrildi. Bina daha sonra y›kt›r›larak

arsas› parça parça sat›ld›.

Foto¤raf›m›zda, sol kenarda pen-

cereli duvar› k›smen görülebilen ve

Silahtara¤a Caddesi ile örtüflen bu bi-

na, ‹plikhane’nin sa¤ kanad›n›n önün-

deki beyaz badanal› küçük bina her

iki resimde de görülüyor. Refladiye

toplulu¤u ve imaretin kuzeybat›s›na

düflen bu bina tahminimizce Bostan

‹skelesi Karakolu’dur.

Karakol, 1827’de yap›lm›fl, bod-

rum üzerine tek katl› tafl bir binad›r.

Haliç’e dönük ön cephesi, çift ç›k›fll›

merdivenler ve sütunlu bir sundurma-

s›yla hareketlendirilmifltir. Yap›, Üs-

küdar Pafla Liman› ve fiemsipafla kara-

kollar›n›n bir efliydi. Mehmet Nuri

Haskan, sözkünusu yap›n›n 1920 y›-

l›nda y›kt›r›ld›¤›n› belirliyor. Bu tarih

belgelenirse, foto¤raf›n 1920 öncesi-

ne ait oldu¤u kesinlik kazan›yor.

TAR‹HLEND‹RME VE SONUÇ

Sultan Reflat Türbesi dolay›s›yla

1902’den sonra çekildi¤i anlafl›lan fo-

to¤raf, Bostan ‹skelesi Karakolu dola-

y›s›yla 1920’den sonraya da ait ola-

maz. Bu 18 y›ll›k tarih dilimini kesin-

lefltiren baflka kan›tlar› da eklemek is-

tersek; iskele binas›n› ve foto¤raftaki

vapuru da göz önüne almam›z gere-

kir. Vapur Sütlüce vapuru ise; 1909’da

yap›lan bu vapur dolay›s›yla foto¤raf

1909’dan sonraya, ayn› flekilde bu-

günkü Haliç iskeleleri 1910’dan daha

sonraki y›llarda infla edildi¤inden fo-

to¤raf›n 1910’dan daha sonraya ait ol-

du¤u düflünülebilir. Böylece foto¤ra-

f›m›z› 1910-1920 aras›ndaki 10 y›ll›k

tarih dilimine koymak daha uygun

olacakt›r.

1900’lü y›llardan sonra foto¤rafç›-

lar art›k çekingenliklerini üstlerinden

atm›fllar, stüdyo d›fl›nda insanl› pey-

zajlar çekmifllerdir. Mezartafl› üzerine

oldukça pervas›z bir flekilde oturan

Matmazel, bu çevrenin insan› olmasa

gerek. Tarihsel mistik bir çevre için-

deki kad›nlarla eklektik bir sahne ya-

rat›lm›flt›r.

Foto¤rafç›y› tan›m›yoruz. Kanaati-

mizce gayrimüslim bir usta taraf›ndan

çekilmifl olacakt›r. Bu ustalar büyük

bir olas›l›kta Nikolai Andreomenes

(1850-1929) veya Aflil Samanc›

(1870-1942) olabilir.
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1 M e d r e s e l e r d e k i

mescit-dershane-

nin yerini tarikat

yap›lar›nda mes-

cit-tevhidhane, ta-

lebe hücrelerinin

yerini dervifl hüc-

releri almakta,

medreselerde de

söz konusu birim-

ler, ortak kullan›m

ve iletiflim alan›

olan ve erken ör-

neklerdeki kubbeli

av lunun / so fan ›n

görevini üstlenen

aç›k avlunun çev-

resinde s›ralan-

maktad›r.

Osmanl› yüzy›llar› boyunca ‹stan-

bul’un manevî ikliminde ve dini folk-

lorunda önemli bir yer tutagelmifl

olan Eyüpsultan yo¤un bir tasavvuf

hayat›na sahne olmufl bu yörede,

Celvetiyye d›fl›nda ‹stanbul’da faali-

yet gösteren bütün tarikatlar, say›lar›

alm›fl› aflan tarikat yap›s› taraf›ndan

temsil edilmifltir. Ço¤unlu¤u günü-

müze gelmemifl bu yap›lar, mimari

program› asgari ölçülerde tutulmufl

mütevaz› zâviyelerden, tam teflekkül-

lü tekkelere ve zengin programlar› ile

"tarikat külliyesi" niteli¤indeki komp-

lekslere kadar uzanan genifl bir yelpa-

ze oluflturmaktad›r.

Sonuçta Osmanl› döneminde ‹s-

tanbul’a ba¤›ml› bir uydu flehir olarak

geliflen Eyüpsultan’da, birçok ba¤›m-

s›z flehirde bile bulunmayan bir tari-

kat yap›s› bollu¤u gözlenmekte, ‹s-

tanbul mimarisinin repertuvar›nda

söz konusu yap› türünün arz etti¤i

bütün plan tipleri Eyüpsultan’daki ör-

nekler aras›nda tesbit edilebilmekte-

dir. Bir sempozyum tebli¤inin metni-

ni oluflturan bu yaz›da her tipten bir

ya da iki örnek vermekle yetinilecek-

tir.

* * *

‹stanbul’un bütününde oldu¤u gi-

bi, Eyüpsultan’daki tarikat yap›lar›n›

da, yerleflim düzenlerine ve tasar›m-

lar›n›n ana hatlar›na göre üç grupta

toplamak mümkündür.

I. Grup’ta yer alan örneklerin hep-

si kâgir olup yerleflim düzeni aç›s›n-

dan aç›k avlulu, revakl›, karakteristik

Osmanl› medreseleri ve bunlar›n bir

türevi olan cami-medrese ikilileri ile

paralellik arz eder. Bu paralellik,

medreseler ile tarikat yap›lar›n›n mi-

mari programlar› ve fonksiyon flema-

lar› aras›ndaki benzerliklerle aç›kla-

nabilmektedir.(1) Bu arada Büyük Sel-

çuklu döneminde ilk medreseler ile o

ça¤da "hankah" denilen ilk tarikat ya-

p›lar›n›n birlikte tarih sahnesine ç›k-

t›¤›, ayr›ca aralar›nda merkezî avlu-

lu/sofal› ve dört eyvanl› Horasan

meskenlerine dayanan tasar›m ben-

zerliklerinin bulundu¤u, baflka bir de-

yimle söz konusu paralelli¤in Os-

manl› döneminden çok daha eskilere

uzand›¤› da unutulmamal›d›r.

Söz konusu yap›larda, tasar›m›n

merkezini oluflturan üstü aç›k avlu bir

yandan tekke sakinlerine, tasavvufî

hayat›n gerektirdi¤i, çevrenin gürül-

tüsünden soyutlanm›fl, huzurlu bir "iç

dünya" sunmakta, di¤er yandan çev-

resindeki revaklar›n (veya sundurma-

n›n) gerisinde s›ralanan ibadet-âyin

mekân›, dervifl hücreleri, selâml›k bi-

rimleri aras›ndaki iletiflimi kurmakta,

ayr›ca bütün bu mekanlara ›fl›k ve ha-

va ak›m› sa¤lamaktad›r. Merkezdeki

avlu flad›rvan veya bir dizi abdest

muslu¤u ile donat›lmakta, helâlar ise,

malûm sak›ncadan ötürü ya klasik dö-

nem Osmanl› külliyelerinde oldu¤u

gibi, ba¤›ms›z küçük bir avlu etraf›n-

da toplanarak mümkün mertebe iba-

det ve bar›nma birimlerinden uzak-

laflt›r›lmakta ya da tamamen ana kit-

leden soyutlanmaktad›r.

Bu gruba dahil edilen tarikat yap›-

lar›n›n hemen hepsinde, fleyh ailesi-



nin ikametgâh› olan harem, avluyu

kuflatan ve tekkede yaflayan ("hücre-

niflin" olan), ço¤unlukla bekâr (mü-

cerred) dervifllerin kulland›¤› ana kit-

leden soyutlanarak ba¤›ms›z bir yap›

fleklinde tasarlanm›flt›r. Ayn› flekilde

mutfak bölümü de, örneklerinin ço-

¤unda, kadim Türk gelene¤ine uygun

olarak ana kitleden ba¤›ms›z bir bina

olmaktad›r.

fieyhülislâm Tekkesi(2) (Çizim 1;

Resim: 1-4)

Niflanc› (Niflanca) semtinde, Dü¤-

meciler Mahallesi’nde, güney ve bat›-

da Baba Haydar Mektebi Soka¤›, ku-

zeyde Hardar Çeflmesi Soka¤›, do¤u-

da Balc› Yokuflu ile s›n›rl› bir arsa

üzerinde yer almaktad›r. Nakfliben-

diyye tarikat›na ba¤l› olan ve ‹stan-

bul’daki en gösteriflli tarikat yap›la-

r›ndan olan bu tekke Feyzullak Efen-

dizade fieyhülislâam Seyyid Mustafa

Efendi (ö.1745) taraf›ndan 1744-45

(1157) y›l›nda yapt›r›lm›flt›r, baz›

önemsiz tadilâtlar d›fl›nda özgün bi-

çimi ile günümüze ulaflm›flt›r. Bâninin

o¤lu kazasker Seyyid Abdullah Efen-

di (ö.1767) mescid-tevhidhaneye

minder koydurmufl, ortadan kalkm›fl

olan harem binas›n› da XIX. Yüzy›lda

yeniden infla edilmifltir. Cumhuriyet

döneminde harap düflen tekke yap›la-

r›ndan, yaln›zca mescid-tevhidhane

ile dervifl hücrelerini bar›nd›ran ana

bina 1970’lerde Vak›flar taraf›ndan

onar›ma tabi tutulmufl, ne var ki yap›,

yeni bir fonksiyon verilmeyip kaderi-

ne terk edildi¤i için baz› kimselerce

gecekondu olarak kullan›lmaya ve

tahrip edilmeye bafllanm›flt›r.

Haliç (do¤u) yönüne do¤ru alça-

lan e¤imden ötürü arsa istinat duvar-

lar› ile iki sete ayr›lm›fl, üsteki sete

ana bina ile bunun güney bat›s›na ha-

mam ve helâ birimleri, çukurda kalan

sete de harem binas› ile hazire yerlefl-

tirilmifltir. Üst sette, kuzeydeki Hay-

dar Çeflmesi soka¤›na aç›lan ve

1646(1056) tarihli Beyzade Mehmet

Efendi Çeflmesi’ne bitiflik olan cümle

kap›s› kesme küfesi tafl› ile infla edil-

mifl, bas›k kemerinin üzerine, tekke-

nin infla tarihini veren, ta’lik hatt› Kâ-

tip zade Mehmed Ref’i Efendi’ye

(ö.1768)ait manzum bir kitabe kon-

mufltur.

Tekkenin en önemli birimlerini

bar›nd›ran ana bina 32.50x27.75 m.

boyutlar›nda bir alan› kaplar. Duvar-

lar› bir s›ra kesme küfeki  tafl› ile iki

s›ra tu¤la ile almafl›k düzende örül-

müfltür. Kuzey cephesinin eksenin de

bulunan bas›k kemerli giriflin üzerin-

de, ta’lik hatl› manzum infla kitabesi-

nin nâz›m› Kazasker Mirzade Neylî

Ahmed  Efendi (ö.1748), hattat› ise

fieyhülislam Veliyeddin Efendi’dir.

(ö.1767) Yap›y› meydana getiren bü-

tün birimler dikdörtgen planl›

(15.00x11.00 m.) üstü aç›k bir iç av-

lunun çevresinde, yirmidört birimli
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2. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n güney cephesi (Tanman 1982)

1. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n bat› cephesi (Tanman 1982)

2 Ayr›nt›l› bilgi için

bkz. Haf›z Hüseyin

Ayvansarayî, Hadi-

kat’ül Cevami, ‹stanbul

1281, I, 282-284, Ta-

bibzade Dervifl Meh-

med fiükri ibn ‹smail,

‹stanbul Hânkâhlar› Me-

flayihi, Yay. fi. Tekin

– G. Alpay Tekin,

Harvard Üniversitesi

1995, 55, no.108; T.

Öz, ‹stanbul Camileri,

Ankara 1987 (2.Bas-

k›), I, 142; A. Altun-

su, Osmanl› fieyhülis-

lamlar›, Ankara 1972,

127; M.N. Haskan,

Eyüp Tarihi, ‹stanbul

1993, I, 93-97, 290-

291; M.B. Tanman,

"fieyhülislam Tekke-

si", Dünden Bugüne ‹s-

tanbul Ansiklopedisi, VII

(1994), 177-178.



bir reva¤›n arkas›nda s›ralanmaktad›r.

Reva¤›n sivri kemerleri mermerden

yontulmufl ve ayn› malzemeden mu-

karnasl› bafll›klarla donat›lm›fl sütun-

lara oturur. Revak birimlerinin baz›-

lar› kubbe, baz›lar› da tekne tonozla

kapat›lm›fl, söz konusu örtü ö¤eleri

kurflunla kaplanarak mermer alemler-

le taçland›r›lm›flt›r.

Avlunun güneyine, simetri ekseni

üzerine, sekizgen prizma biçimindeki

kubbeli mescit-tevhidhane ile buna

ba¤l›, halvethane/çilehane ve flerbet-

hane olmalar› muhtemel iki birim,

ayr›ca iki adet dervifl hücresi, bat› ve

do¤u kanatlar›na da befler tane dervifl

hücresi yerlefltirilmifltir. Yatayda ve

düfleyde yap›n›n kitlesinden taflan

mescit-tevhidhanenin d›fl duvarlar›n-

daki pencereler, klasik Osmanl› üslu-

bunun gerektirdi¤i biçimde, iki s›ra

halinde düzenlenmifl, alt s›radakiler

dikdörtgen aç›kl›kl› kesme tafl söve-

ler, demir parmakl›klar ve tu¤ladan

sivri hafifletme kemerleri ile donat›l-

m›fl, sivri hafifletme kemerleri ile do-

nat›lm›fl, sivri kemerli olan üstteki te-

pe pencereleri ise alç› revzenlerle

dolgulanm›fl, ayr›ca sekizgen kasna-

¤›n her kenar›na, sivri kemerli ve alç›

revzenli birer küçük pencere aç›lm›fl-

t›r.

Baz›lar› kare planl› ve kubbeli, ba-

z›lar› da dikdörtgen planl› ve tonozlu

olan dervifl hücreleri, reva¤a birer ka-

p› ve pencerenin yan› s›ra, d›flar› aç›-

lan ikifler pencereye sahiptir.Bat› ka-

nad›ndaki hücrelerin aras›nda, arsa-

n›n bu yönündeki servis birimleri

(mutfak, hamam ve helâlar) ile ana

binan›n ba¤lant›s›n› sa¤layan, beflik

tonozlu bir koridor uzanmakta, bas›k

kemerli birer kap› ile reva¤a ve d›flar›

aç›lmaktad›r. Avlunun merkezindeki

sekizgen prizma biçimindeki mermer

flad›rvan›n cepheleri k›r›k kafl kemer-

ler, rozetler ve servi motifleri ile be-

zelidir.

Güney ve bat› duvarlar›nda, bas›k

kemerli devâsâ birer oca¤›n bulundu-

¤u mutfak, moloz küfeki tafl› ve tu¤la-

dan oluflan düzensiz almafl›k örgü ile

infla edilmifl, üzeri bir aynal› tonozla

örtülmüfltür. Ufak bir konak hamam›

niteli¤indeki hamam ile buna bitiflik

olan hela dizisinde ayn› tür duvarlar

kullan›lm›fl, bu birimler beflik tonoz-

larla kapat›lm›flt›r. Almafl›k örgülü bir

kaide üzerine oturan haremin tek kat-

l› ahflap bir bina oldu¤u bilinmekte-

dir. Bas›k kemerli hazire kap›s›n›n

üzerinde, ta’lik hatl›, tarihsiz bir kita-

be bulunmakta, hazireyi kuflatan du-

varlarda dikdörtgen aç›kl›kl› ve par-

makl›kl› pencereler s›ralanmaktad›r.

fieyhülislâm Tekkesi’nin gerek fla-

d›rvan bezemeleri gerek mukarnasl›

bafll›klar› gerekse de sivri kemerli ile,

infla edildi¤i I. Mahmud döneminin

(1730-1754) barok üslubu yerine kla-

sik Osmanl› üslubunu sürdürdü¤ü

dikkati çeker. Bilindi¤i gibi, 1734-
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3 

4 

Bkz. D. Kuban,

"Hekimo¤lu Ali

Pafla Külliyesi",

Dünden Bugüne ‹s-

tanbul Ansiklopedisi,

IV (1994), 43-46.

Bu hususun, ulema

s›n›f›na ve Nakfli-

bendiyye tarikat›-

na mensup olan

bâninin muhafaza-

kâr kimli¤inden

kaynaklanmas› ih-

timal dahilindedir.

4. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n avlu revaklar›ndan mukarnasl› bafll›k 

(Tanman 1982)

3. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n avlusunda revaklar›n güneykanad› ve fla-

d›rvan (Tanman 1982)



35(1147) tarihli Hekimo¤lu Ali Pafla

Külliyesi klasik üslubun son yap›s›

olarak kabul edilegelmifltir.(3) Halbuki

mimari tarihimizdeki as›l dönüm

noktas›n› 1744-45(1157) tarihli fieh-

hülislâm Tekkesi teflkil etmektedir.(4)

* * *  

II. Grup’ta ele al›nan yap›lar, ca-

mi-tekke veya mescit-zaviye niteli¤i

arz eden çift foksiyonlu kurulufllard›r.

Osmanl› Devleti’nin her yöresinde

çok yayg›n olan bu tür yap›lar bir

yandan çevrelerindeki mahalleye hiz-

met veren cami veya mescit, di¤er

yandan belirli bir tarikat›n faaliyet

gösterdi¤itekke veya zâviye olarak

kullan›lmaktad›r. Cami veya mescit

bölümü ayn› zamanda, namaz vakit-

leri d›fl›nda, genellikle imameti de

üstlenen fleyhin baflkanl›¤›nda tarikat

âyinlerinin (mukabelelerinin) icra

edildi¤i tevhidhane görevini yerine

getirmektir. Bunlar›n bir k›sm› bafl›n-

dan beri çift foksiyonlu olarak düflü-

nülmüfl, vakfiyeleri ona göre düzen-

lenmifl, bir k›sm› da bafllang›çta yal-

n›zca cami veya mescit olarak tasar-

lanm›fl, daha sonra Osmanl› döne-

minde "vaz-› meflihat" (fleyhlik konul-

mas›) tabir edilen usulle, vakfiyeleri-

ne ve mimari proglamlar›na ekleme-

ler tarikat fonksiyonu ile de donat›l-

m›flt›r.

Söz konusu kurulufllar›n kökeni,

‹slâm dünyas›nda, henüz tasavvufun

tarikatlar fleklinde kurumlaflmad›¤›,

ba¤›ms›z tarikat yap›lar›n›n mevcut

bulunmad›¤› ve camilerin sûfilerce

âyin ve sohbet mekan› olarak kulla-

n›ld›¤› yüzy›llara kadar uzan›r.

Da¤›n›k yerleflimli küçük külliye-

ler oluflturan bu örneklerin ço¤unda,

cami-tevhidhane (veya mescit-tev-

hidhane) niteli¤ine haiz olan bölüm

kâgir duvarl›, ahflap çat›l› klasik Os-

manl› mescitlerinin mimari özellikle-

rini tekra eder. Söz konusu bölüm ba-

¤›ms›z olarak tasarlanmakta, bu yap›-

n›n do¤u, bat› ve güney yönleri ge-

nellikle türbe ve hazireye tahsis edil-

mekte, harem dairesi d›fl›nda, tarikat

fonksiyonunun gerektirdi¤i di¤er bi-

rimler (selâml›k, dervifl hücreleri,

mutfak vs.) cami tevhidhanenin kuze-

yindeki flad›rvan avlusunun çevresine,

yekpâre bir düzen arz etmeksizin, da-

¤›n›k bir biçimde yerlefltirilmekte,

harem bölümleri ise, ba¤›ms›z bir

bahçe (harem bahçesi) ile donat›larak

flad›rvan avlusundan soyutlanmakta-

d›r.

Baba Haydar Tekkesi(5)

(Resim:5)

Dü¤meciler Mahallesi’nde, Hay-

dar Baba ve Baba Haydar Camii so-

kaklar›n›n kavfla¤›nda yer al›r.XVI.

yüzy›l›n 2. çeyre¤inde Kanuni Sultan

Süleyman taraf›ndan Nakflibendî

fleyhlerinden Baba Haydar Semerkan-

dî (ö.1550) ad›na bir mescit-zâviye

olarak infla ettirilmifl, III. Mustafa dö-

neminde ‘1757-1774), Eyüpsultan’da-

ki Arpac›lar Mescidi’nin imam› fieyh

Abdullah Efendi taraf›ndan, minber

konulmak suretiyle camiye dönüfltü-

rülmüfltür. 

Özgün mimarisini büyük ölçüde
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5. Baba Haydar Tekkesi – Cami-tevhidhanenin kuzey (girifli avlu) cephesi (‹stan-

bul Ansiklopedisi, IV, Nezih)

5 Ayr›nt›l› bilgi için
bkz. Haf›z Hüseyin
Ayvansarayî, a.g.e.,
I, 285; "Babahaydar
Mescidi", ‹stanbul An-
siklopedisi, IV
(1960/61), 1742-
1743; Öz, a.g.e., I,
30; A. Okan, ‹stanbul
Evliyalar›, ‹stanbul
1964, 217-225; R.
Akakufl, Eyyub Sultan
ve Mukaddes Emanetler,
‹stanbul 1973, 314;
"Babahaydar Mesci-
di", ‹stanbul Kültür ve
Sanat Ansiklopedisi, II
(1982), 936-937; H.
Algar, "Baba Hay-
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koruyabilmifl olan tekke Niflanc› Te-

pesi’nden Haliç’e (do¤ruya) do¤ru al-

çalan dik e¤ilimli bir yamaç üzerinde

infla edilmifl, bu yüzden aras› istinat

duvarlar› ile kuflat›lm›fl ve avluya, iki

sokaktan da merdivenli girifller dü-

zenlenmifltir. Mescid-tevhidhane,

moloz tafl örgülü duvarlar›n s›n›rlad›-

¤› bir harim ile ahflap duvarl› ve kapa-

l› bir son cemaat yerinden meydana

gelir. Her ikisi de dikdörtgen planl›

olan bu birimler, kurflun kapl› bir k›r-

ma çat› alt›na al›nm›fl ve kuzey duvar-

lar›na, ayn› eksen üzerine giriflleri

yerlefltirilmifltir. Son cemaat yerinin

kuzey (avlu) cephesi, elibö¤ründelere

oturan genifl bir saçakla son bulmak-

ta, yap›ya bir sivil mimari çeflnisi ka-

tan bu ayr›nt›, harimin kirpi saçakl›

kâgir cepheleri ile ilginç bir tezat

oluflturmaktad›r. Son cemaat yerinin

üstü fevkâni mahfil olarak de¤erlen-

dirilmifl, her iki katta da dikdörtgen

aç›kl›kl› pencereler tasarlanm›flt›r.

Buna karfl›l›k harimin cephelerindeki

pencereler, fieyhülislâm Tekkesi’nin

mescit-tevhidhanesindeki klasik dü-

zene sahiptir.

Süsleme olarak, klasik üsluptaki

mihrab›n mukarnasl› kavsaras› ile, ah-

flap harim tavan›n›n merkezinde bu-

lunan, muhtemelen XIX.yüzy›l›n 2.

çeyre¤ine ait "Sultan Mahmud güne-

fli" biçimindeki tavan göbe¤i kayda

de¤er. Harimin kuzeybat› köflesinde

yükselen minarenin kare planl› ve al-

mafl›k örgülü kaidesi ile baklaval› pa-

bucu ilk yap›dan kalmad›r. Silindir

biçimindeki gövde ile basit demir

parmakl›klar›n kuflatt›¤› flerefe ise geç

tarihli bir onar›m›n ürünü olmal›d›r.

Avlunun çevresinde yer almas› ge-

reken tekke birimleri ortadan kalk-

m›flt›r. Do¤u yönündeki avlu giriflini

izleyen merdivenlerin sonunda, sol-

daki (güney yönündeki) hazire duva-

r›nda, Baba Haydar Semerkandî’nin

kabrine aç›lan, kitabeli bir niyat (zi-

yaret) penceresi bulunmaktad›r.

* * *

Bu grubun türevi (ya da alt-grubu)

olarak görülebilecek di¤er bir yap› ti-

pinde, tekke fleyhlerinin kabirlerini

bar›nd›ran türbe cami-tevhithaneye

bitifltirilerek bu iki bölüm aras›nda,

baz› örneklerde kap› ve pencerelerle

ba¤lant› sa¤lanm›fl, baz›lar›nda ise,

aradaki duvar kald›r›larak ibaret-âyin

mekân› türbe ile bütünlefltirilmifltir.

Böylece söz konusu yap›larda, tarikat

ehlinin velilere duydu¤u sayg› ve ya-

k›nl›k tasar›ma yans›t›lm›fl olmakta(6),

mescit ve cami mimarisinin kal›pla-

r›ndan bir miktar s›yr›lan bu örnekler

tarikat mimarisine has bir özelli¤i ka-

vuflmufl bulunmaktad›r.

Cemâlîzâde (Cemâleddin 
Uflflâkî ) Tekkesi(7) (Çizim 2-3)

E¤rikap›’n›n hemen d›fl›nda Def-

terdar Mahallesi’nde, K›rkçeflme su

flebekesine ba¤l› E¤rikap› Savakla-

r›’n›n tam karfl›s›nda yer al›r. Vezir

H›ramî Ahmed Pafla (ö.1599) taraf›n-

dan XVI. Yüzy›l›n son çeyre¤inde bir

mescit-zâviye olarak tesis edilmifl,

Halvetiyye tarikat›n›n kollar›ndan

Uflflakiye’nin "Cemâliyye-i Saniye"

olarak an›lan flubesini kuran Edirneli

fieyh Seyyid Mehmed Cemâleddin

Uflflâkî’nin (ö.1751) 1742’de postni-

flin olmas›, vefat›ndan sonra da bura-

ya gömülmesi üzerine, söz konusu te-

sis, Cemâliyye-i Saniye’nin âsitânesi

ve pîr makam› (pîd evi) s›fatlar›n› ka-

zanm›flt›r. Tekke 1835’e kadar, Ce-

mâleddin Uflflâkî’nin neslinden gelen

"Cemâlizadeler" olarak an›lan fleyh

ailesinin tasarrufunda kalm›fl, 1835-

1837 aras›nda Halvetiyye’nin Sünbü-

liyye koluna, 1837’den sonrada ayn›

tarikat›n fiabaniyye koluna ba¤l› Ha-

liliyye (Geredeviyye) flubesine men-

sup fialc›zadeler ailesine intikal et-

mifltir.

Tekkenin 1742’den sonra geçirdi-

¤i önemli aflamalar, tahvil kesedar›

Sabih Ali Efendi’nin (ö.1769) Mes-

cid-tevhidhaneye minber koydurmas›

ve tekkenin yak›n›na bir mektep infla

ettirmesi, Sadrazam Silahdar Seyyid

6
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Mehmed Pafla’n›n (Ö.1788) ahflap

minarenin yerine tu¤ladan bir minare

yapt›rmas› Halet Said Efendinin

(ö.1823) 1816-17 (1232)’de türbeyi

tamir ettirmesi, 1887-88 (1305)’de II.

Abdülhamid’in tekkeyi, ad› geçen pa-

diflah›n bendegâh›ndan Hamdi Bey’in

de 1905-1906 (1323)’da türbeyi yeni-

lemesi olarak özetlenebilir.

Ayn› k›rma çat› alt›nda toplanan,

dikdörtgen planl› ve almafl›k duvarl›

mescit-tevhidhane ile bina bitiflik

türbe, tekkeden günümüze intikal

edebilen ve son dönem Osmanl› mi-

marisinin özelliklerini sergileyen id-

dias›z kurulufllard›r. Mescit-tevhidha-

ne, kapal› son cemaat yeri, kuzey du-

var›n›n eksenindeki girifli, do¤u ve

bat› duvarlar› boyunca s›ralanan yu-

varlak kemerli pencereleri kuzeydeki

erkek mahfilleri ve son cemaat yeri-

nin üstünü iflgal eden kafesli kad›n

mahfilleri ile s›radan bir geç dönem

mescidinden farks›zd›r. Silindir göv-

deli bodur minarenin, kesme küfeki

tafl› ile örülü kaidesi ve baklavalardan

oluflan pabuç k›sm› ilk yap›ya aittir.

Pîr Cemâleddin Uflflâkî ile Cemâlî-

zadelere ait toplam alt› adet ahflap

sandukay› bar›nd›ran türbenin pence-

releri, bu kesimin yenilendi¤i II.

Mahmud döneminin (1808-1839)

ampir üslubuna ba¤lanan, sepet kulpu

biçiminde kemerlerle taçland›r›lm›fl,

do¤u yönünde türbeye d›flar›dan ba-

¤›ms›z bir girifl tasarlanm›flt›r. E¤rika-

p›’ya bakan güney cephesinin ekse-

ninde, alttaki 1232 (1816-17), üstteki

de 1323 (1905-06) tarihli yenileme-

leri belgeleyen, ta’lik hatl› iki man-

zum kitabe bulunmaktad›r. Birincisi-

nin nâz›m› ve hattat› Yesârîzade

Mustafa ‹zzet Efendi (ö. 1849), di¤e-

rinin ise nâz›m› Ahmed Bahaî Efendi

(ö.1923), hattat› Mehmed Hulusi

Efendi’dir. (ö.1940)

Cemâlizâde Tekkesi’nin tasar›-

m›nda dikkate de¤er yegâne husus

mescit-tevhidhane ile türbenin du-

varla ayr›lmay›p bir mekân bütünlü¤ü

içinde kaynaflt›r›lm›fl olmas›d›r. Tür-

benin, harimin k›ble yönünde yer al-

mas› ve zeminin yükseltilmifl olmas›

bu kaynaflmay› daha da anlaml› k›l-

maktad›r. Tekkelerin kapat›lmas›n-

dan sonra s›rf cami olarak kullan›lma-

ya bafllanan mescit-tevhidhane

1958’den az önce türbe ile birlikte

onar›m geçirmifl, bu arada iki bölüm

aras›na duvar çekilerek yap›n›n en

çarp›c› özelli¤i ortadan kald›r›lm›flt›r.

Di¤er tekke birimleri Cumhuriyet

döneminde tarihe kar›flm›fl, son y›l-

larda türbenin cepheleri son derece-

de çirkin seramik karolarla kaplan-

m›flt›r.

* * *

III. Grup ise d›fl görünümleri kadar

iç taksimatlar› ile de sivil mimariye

yaklaflan, karmafl›k planl› tarikat ya-

p›lar›ndan oluflmaktad›r. ‹slâm tari-

hindeki ilk tarikat yap›lar›n›n köke-

ninde fleyh evleri bulundu¤una göre,

"ev-tekkeler" olarak adland›r›lmas› da

mümkün olan bu örnekleri, Eyüpsul-

tan’daki emsali içinde en kadim gele-

ne¤i yaflatanlar olarak nitelemek ge-

rekir.

Bu gruptaki örneklerde ibadete ve

ziyarete iliflkin bölümler (tevhidha-

ne/semahane ve türbe), bar›nma, e¤i-

tim ve beslenme ihtiyaçlar›n› karfl›la-

yan bölümlerin (selâml›k, harem, der-

vifl hücreleri , mutfak, taamhane vs.)

bütünü veya bir k›sm› ile ayn› kitle

içinde çözümlenmifl, söz konusu bö-

lümler aras›nda, tekke hayat›n›n ve

tarikat teflrifat›n›n flekillendirdi¤i

fonksiyon flemas›na uygun, oldukça

karmafl›k ba¤lant›lar kurulmufltur.

Söz konusu yap›lar›n ço¤unda da, yu-

kar›da de¤inilen tevhidhane/semaha-

ne-türbe kaynaflmas› gözlenir. Tari-

kat yap›lar›n› di¤er dinî yap›lardan

ay›ran, ibadet-ziyaret-e¤itim-bar›n-

ma-beslenme birlikteli¤ini en belir-

gin biçimde tasar›ma yans›tan bu ku-

rulufllar, planlar›, cephe düzenleri ve

ayr›nt›lar› bak›m›ndan ‹stanbul’un si-

vil mimari gelene¤i ile büyük yak›nl›k

göstermektedir.
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Ümmî Sinan Tekkesi(2) (Çizim: 4-

6; Resim: 6-11)

Dü¤meciler Mahallesi’nde , Ümmi

Sinan Soka¤›’nda yer alan bu tekke

Halvetiyye tarikat›n›n Sinaniyye ko-

lunun pîri fieyh ‹brahim Ümmî Si-

nan’›n türbesini bar›nd›rmakta ve Si-

naniyye’nin pîr makam› olarak kabul

edilmektedir. XVI. Yüzy›l›n ortala-

r›nda, Pîr Ümmî Sinan’›n halifelerin-

den Nasuh Dede taraf›ndan kurulmufl

olan ilk tesis mütevaz› bir zâviye öl-

çe¤inde olsa gerekir. Pîrin vefat›n›

müteakip tevhidhanenin mihrap du-

var› önüne bir türbe eklenmifl, za-

manla türbenin güney ve bat› yönle-

rinde küçük bir hazire teflekkül etmifl-

tir. II. Mahmud taraf›ndan, büyük bir

ihtimalle 1826-1839 aras›nda, tev-

hidhane-türbe binas›, temelleri (hatta

tevhidhanenin k›smen do¤u duvar›)

korunarak yenilenmifl, bu arada tev-

hidhanenin do¤u yönüne, ba¤›ms›z

bir girifli olan küçük bir hünkâr kasr›

ve mahfili eklenmifltir. II. Abdülha-

mid ile tekkeye mensup bulunan baz›

devlet ricalinin yard›mlar› ile bütün

yap›lar XIX. Yüzy›l›n sonlar›nda esas-

l› bir onar›ma tabi tutulmufl, bu arada

ahflap harem ve selâml›k bölümleri

yeni bafltan infla edilmifltir. Cumhuri-

yet döneminde, son postniflinlerden

fieyh Yahya Galib (Karg›) Efendi’nin

(ö.1942) ailesinin mülkiyetinde bulu-

nan ve ikametgâh olarak kullan›lan

tekke bu sayede harap olmaktan kur-

tulmufltur. Son olarak 1980’de baz›

hay›r sahiplerince tamir ettirilen tev-

hidhane-türbe, özgün ayr›nt›lar› ve

mefruflat› ile bir müze gibi korunmak-

ta, selâml›k binas›nda da tasavvuf

musikisi çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Arsan›n do¤u s›n›r›nda yer alan ve

Ümmi Sinan Soka¤›’na aç›lan, bas›k

kemerli cümle kap›s› ile karfl›s›ndaki

sivri kemerli ufak çeflme, tekkenin ilk

infla edildi¤i dönemden günümüze

gelebilen, kesme küfedeki tafl›ndan

örülmüfl, klasik üslupta ö¤elerdir.

Cümle kap›s›ndan girildi¤inde solda

(güney yönünde) yer alan ana bina

25.00 x 19.00 m. lik bir alan› kapla-

makta, bünyesinde tevhidhane, tür-

be, hamam ve mutfak birimlerini ba-

r›nd›rmaktad›r. Söz konusu bina de-

¤iflik malzeme ve inflaat özelliklerine

sahip, farkl› dönemlerde yap›lm›fl üç

ana bölümden meydana gelir. Kuzey-

de yer alan, bat› yönünde kitleden d›-

flar› taflan iki katl› ahflap kanat girifl

8 Ayr›nt›l› bilgi için

bkz. Mehmed

Süreyya, Sicill-i
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tafll›¤›n›, haremi ve mutfa¤› bar›nd›r-

makta, bunun gerisinde (güneyinde)

önce tevhidhane, sonra türbe bölüm-

leri s›ralanmaktad›r. Bu üç ana bölüm,

arsan›n e¤imine uyularak farkl› kot-

larda infla edilmifl ve k›rma çat›larla

örtülmüfltür.

Yap›n›n esas girifli kuzey yönün-

deki bahçeye aç›lmakta, camekânl›

girifli izleyen tafll›¤›n güneyinden

tevhidhaneye, bat›s›ndan hareme ve

bununla ba¤lant›l› mutfa¤a, do¤usun-

dan da "pafla odas›" tabir edilen biri-

me(9) geçilmektedir. Kareye yak›n

dikdörtgen planl› tevhidhanenin so-

kak üzerindeki do¤u duvar›nda, içleri

flevli, altlar›nda sa¤›r bas›k kemerler

olan iki pencere bulunur. Türbe ile

ortak olan güney duvar›n›n do¤u kö-

flesindeki kap›dan basamaklarla tür-

beye inilmekte, bu duvar›n ortas›nda

yar›m daire planl› mihrap hücresi, bu-

nun üzerinde, sakal-› flerifin muhafa-

za edildi¤i, üçgen al›nl›kl› küçük bir

ahflap dolap görülmektedir. Mihrab›n

yanlar›ndaki birer pencereden türbe

seyredilmekte, ayr›ca güney duvar›-

n›n türbeden ileriye taflan bat› ucun-

daki pencere ile tevhidhanenin bat›

duvar›ndaki üç pencere hazireye aç›l-

maktad›r.

Tevhidhanede âyinlere ayr›lm›fl

olan 7.50 x 6.50 m. boyutlar›ndaki

alan kuzey, bat› ve do¤u yönlerinde

erkek seyirci mahfilleri ile kuflat›lm›fl,

zeminleri bir seki ile yükseltilmifl bu-

lunan bu mahfillerin s›n›r çizgisine,

fevkanî kad›n mahfillerini tafl›yan se-

kiz adet sekizgen kesitli ahflap sütun

yerlefltirilmifl, üst bitimleri küçük ah-

flap konsollarla donat›lm›fl olan sü-

tunlar›n aras›na basit ahflap korkuluk-

lar konmufltur. Zemindeki mahfillerin

güneybat› köflesinde mevlid, hatim,

mersiye, mi’raciye gibi cemiyetlerde

kullan›lan bir kürsü bulunur. Harem

kanad›n›n üst kat› ile ba¤lant›l› olan,

tevhidhaneye bakan yönlerde tavana

kadar kafeslerle donat›lm›fl bulunan

kad›n mahfillerinin kuzey kanad›nda

yar›m daire planl› bir ç›kma yer al-

maktad›r.

II. Abdülhamid dönemi onar›m›n-

dan önce do¤u yönündeki fevkânî

mahfilin yerinde hünkâr mahfilinin

bulundu¤u, soka¤›n do¤u yakas›ndaki

hünkâr kasr›n›n camekânl› bir köprü

ile bu mahfile ba¤land›¤› bilinmekte,

günümüzde gerek mahfil gerekse de

kas›r ortadan kalkm›fl bulunmaktad›r.
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Sözkonusu oda II.

Abdülhamid döne-

mi ricalinden, tek-

keye mensup olan,

ad›n› tesbit edeme-

di¤imiz bir paflan›n

buraya geldi¤inde

dinlendi¤i ve fleyh

efendi ile sohbet

etti¤i mekând›r.
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9. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanenin mihrab› ile

üzerindeki sakal-› flerif hücresi (Tanman 1989)

10. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanede tavan

göbe¤i (Tanman 1989)



Hafif yamuk planl› (8.25 x 6.25

m.) türbenin bat›, güney ve do¤u du-

varlar›ndaki toplam alt› penceresi,

ancak içeriden görülebilen sepet

kulplu biçiminde kemerlerle donat›l-

m›fl, d›flar›dan dikdörtgen aç›kl›kl›

ahflap pervazlarla çerçevelenmifltir.

Ümmi Sinan Soka¤›’na aç›lan, niyaz

(ziyaret) penceresi niteli¤indeki pen-

cere di¤erlerinden farkl› olup, cephe-

de pilastlarla kuflat›lm›fl ve sepet kupu

biçiminde bir kemerle taçland›r›lm›fl-

t›r. Türbedeki oniki ahflap sanduka

içinde Pîr Ümmî Sinan’a ait olan› di-

¤erlerinden daha büyük tutulmufl

olup üstü yar›m silindir fleklindedir.

Sandukay› kuflatan, dekupaj tekni¤i

ile yap›lm›fl, ampir üslubundaki ahflap

parmakl›¤›n köflelerindeki dikmelere,

küçük Sinanî taçlar› kondurulmufltur.

Gerek bu yap›daki harem kanad›

gerekse de arsan›n güneybat› köfle-

sindeki iki katl› ba¤›ms›z selaml›k bi-

nas›, tasar›mlar› ve d›fl görünümleri

ile geçen yüzy›l›n ahflap ‹stanbul ev-

lerinin özelliklerini sergilemektedir.

Haremin bat› ucunda, zemin katta

yer alan mutfak ba¤›ms›z bir girifle

sahiptir.

Tevhidhanenin ve türbenin ahflap

tavanlar›n›n ortas›nda "Sultan Mah-

mud günefli" biçiminde yald›zl› tavan

göbekleri bulunmaktad›r. Son ona-

r›mda türbenin tavan› betonarme ola-

rak yenilenirken, buradaki tavan gö-

be¤i de kald›r›lm›flt›r. Yine ayn› ona-

r›mda, mihrab›n içinde, II. Mahmud

dönemine ait olduklar› anlafl›lan, per-

de, çiçek ve kandil motiflerinden olu-

flan, pastel renkli kalem iflleri ortaya

ç›kar›lm›flt›r. Ümmi Sinan Tekke-

si’nde teflhis edilen süsleme ö¤eleri-

nin en ilginci ana binan›n girifli üze-

rindeki ahflap saçakta yer alan tavan

göbe¤idir. Söz konusu tavan göbe¤i

Sinan"i tac›n›n tepeli¤inden ç›kan

günefl ›fl›nlar›ndan oluflur. Bu kompo-

zisyonda, geç dönem tekkelerinin

süsleme program›nda s›kça yer alan

bir tarikat sembolü ile II. Mahmud

dönemini ve bu dönemin yenilikçi

yan›n› temsil eden günefl motifinin

birlefltirilmifl olmas› dikkat çekicidir.

fieyh Selâmi Efendi Tekkesi(10)

(Çizim: 7-8; Resim: 12-17)

Niflanca Mahallesi’nde, Naz›r A¤a

Çeflmesi Soka¤›’n›n güneyinde bulun-

maktad›r. Nakflibendiyye’den ‹zmirli

fieyh Seyyid Mustafa Selâmî Efendi

(ö.1813) için sadaret Kethüdas› Ara-

bac›zade ‹brahim Nesim Efendi

(ö.1807) taraf›ndan 1798-99

(1213)’da yapt›r›lm›flt›r. Nakfliben-

diyye’ye ba¤l› olarak faaliyete geçen

tekke, fieyh M. Selâmî Efendi’nin ve-

fat›ndan sonra 1813-1831 aras›nda

Kadiriyye’nin Müfltakiyye koluna,

1831’den itibaren de R›faiyye’ye ba¤-

lanm›fl, ancak Nakflibediyye de sonu-

na kadar burada yaflat›lm›flt›r.

Mimari özelliklerinden XIX. Yüz-

y›l sonlar›nda yenilendi¤i anlafl›lan

tekkenin tevhidhane-türbe ve selam-

l›k bölümlerini bar›nd›ran ana binas›

1985 civar›nda Vak›flar taraf›ndan ta-

mir ettirilmifl, daha sonra bir kültür

vakf›na tahsis edilmifl, harap durum-

daki harem ve mutfak bölümleri ise

kaderlerine terk edilmifltir.

Arsan›n e¤iminden dolay›, kuzey-

deki Naz›r A¤a Çeflmesi Soka¤› bo-

yunca bir istinat duvar› uzanmakta,

tekke binalar›, bu duvara göre çukur-

da kalan flad›rvan avlusunun çevresin-

de s›ralanmaktad›r. S›radan bir bahçe

kap›s› görünümündeki d›fl kap›dan

10 Ayr›nt›l› bilgi için

bkz. M. Süreyya,

a.g.e. III, 53; Bur-

sal›, age, I, 188-

189; Tabibzâde,

a.g.e. 53, no.105;

Busral›, a.g.e. III,

53; Ergun, a.g.e.

II, 476, 641; Has-

kan, a.g.e. I, 137-

140; M.B. Tan-

man, "fieyh Selami

Efendi Tekkesi",

Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklo-

pedisi, 7 (1994),

170-172.
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11. Ümmî Sinan Tekkesi – Türbeden görünüfl (Tanman 1989)



önce, zemini Malta tafl› kapl› bir sa-

hanl›¤a, buradan da avlu kap›s› geçi-

lerek, zemini ayn› malzeme ile kapl›

olan flad›rvan avlusuna ulafl›l›r. Tu¤la

örgülü payelerle kuflat›lm›fl olan avlu

kap›s›n›n lentosunda, d›fl yüzde Keli-

me-i Tevhidi, iç yüzde de Nakfliben-

diyye pîrinin ad›n› içeren, celî sülüs

hatl› mermer levhalar bulunmaktad›r.

Avlunun ortas›nda yer alan, kadeh bi-

çimindeki, minyatür ölçekli mermer

flad›rvan kendi türünün ilginç bir ör-

ne¤idir. Üzerinde fiair Râzi’ye ait, bâ-

ninin ad›n› ve "tekye-i darüsselam"

terkibi ile 1228 (1813) tarihini veren

manzum bir kitabe bulunmaktad›r.

Ana bina "L" planl› bir kitle içinde

toplanm›fl, "L"nin 23.00 m. uzunlu-

¤undaki kanatlar›ndan güneydeki

tevhidhane-türbeye, do¤udaki selâm-

l›¤a tahsis edilmifl, avlu kotundan bi-

raz yüksekte olan, ahflap duvarl› esas

kat›n alt›na kâgir duvarl› bir bodrum

kat› yerlefltirilmifltir. Tevhidhane-tür-

bede âyinlere ayr›lm›fl olan, 7.50 x

6.00 m. lik alan güney yönünde d›fl

duvara bitiflmekte, bat›s›nda ve kuze-

yinde, iki katl› ve """"planl› mahfiller,

do¤usunda da mahfillerle hemzemin

olan türbe mekân› bulunmaktad›r. Er-

keklere mahsus zemindeki mahfille-

rin ve türbenin önünde döküm süslü

parmakl›klar, kad›nlara ayr›lm›fl olan

fevkâni mahfillerin önünde de, alçak

bir korkuluk duvar›na oturan ve tava-

na kadar devam eden kafesler uzan›r.

Kuzeydo¤u ve kuzeybat› köfleleri

çeyrek dairelerle yumuflat›lm›fl olan

"ayin alan›n›n s›n›r›nda sekiz tane se-

kizgen kesitli ahflap sütun s›ralan-

makta ve fevkani mahfilleri tafl›mak-

tad›r. Sütunlar›n aras›na ahflaptan

(yalanc›) yayvan kafl kemerler otur-

tulmufl, kuzeydeki genifl aç›kl›¤›n kö-

flelerine de yar›m kafl kemer biçimin-

de dolgular yap›lm›flt›r.

Tevhidhane – türbe kanad›n›n av-

lu üzerindeki kuzey duvar›nda, tev-

hidhane kap›s› ile bunun yanlar›nda

birer pencere, ayr›ca türbenin hiza-

s›nda, di¤erlerinden daha büyük bo-

yutlu bir niyaz (ziyaret) penceresi s›-

ralan›r. Güney duvar›nda, tevhidhane

kap›s› ile ayn› eksende yer alan mih-

rap ile bunun yanlar›nda birer pence-

re vard›r. ‹çeriden yar›m daire, d›flar›-

dan yar›m alt›gen planl› mihrap hüc-

resi ahflap pervazlarla çerçevelenmifl,

yuvarlak bir kemerle taçland›r›lm›fl-

t›r. Tevhidhanenin kuzeybat› köfle-

sinde, fevkânî kad›n mahfillerine ç›-

kan merdiveni bar›nd›ran ve küçük

bir servis penceresi ile donat›lm›fl

olan sofa, türbenin do¤usunda da bir

tür ziyaret mahalli ile flerbethane me-

kan› bulunmaktad›r.

Tevhidhane-türbenin bodrum ka-

t›nda yan yana iki mekân yer al›r.

Bunlardan bat›daki tevhidhanenin al-

t›na isabet etmekte ve ardiye olabile-

ce¤i akla gelmektedir. Do¤udaki ise
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12. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Avlunun kuzeybat› köflesinden ana binaya

bak›fl (solda selâml›k kanad›, sa¤da tevhidhane-türbe kanad›) (Tanman 1989)

13. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – fiad›rvan (Tanman 1989)



türbenin alt›n› iflgal etmekte ve fieyh

Selâmî Efendi ile haleflerine ait ka-

birleri bar›nd›rmaktad›r.

Selâml›k kanad›n›n esas kat›nda,

kap›l› bir camekânla birbirinden ay-

r›lm›fl "T" konumunda, dikdörtgen

planl› iki sofa ile bunlar›n çevresinde

çeflitli selâml›k birimleri bulunmakta,

do¤u-bat› do¤rultusunda geliflen so-

fada bodruma inen merdiven yer al-

maktad›r. Bodrum kat›nda yer alan,

baz›lar› yüklüklerle donat›lm›fl, alçak

tavanl› odalar›n,

ihtiyaca göre

oturma, sohbet,

yemek ve yatma

eylemlerine tahsis

edildi¤i düflünüle-

bilir.

Ana binan›n

cephelerinde ve

tavanlar›nda XIX.

Yüzy›l›n ikinci ya-

r›s›na ait hemen

bütün ahflap ‹stan-

bul evlerinde gö-

rülen, dönemin

elektik zevkine uygun ayr›nt›lar tefl-

his edilebilir. Mekanlar›n tavanlar›

"çubuklu" denilen türdedir. Ancak

tevhidhanede, türbede ve ziyaret ma-

hallinde, tavanlar›n merkezine, iç içe

iki kareden ibaret, çok basit göbekler

kondurulmufltur.

Ana bina ile ayn› malzeme ve infla-

at özelliklerini paylaflan üç katl› ha-

remde "zülvecheyn" sofalarla bunlara

ba¤lanan simetrik konumda odalar

bulunur. Haremin kuzeybat› köflesin-

de yer alan mutfakta, ""mâil-i inhi-

dam" olan uzun baca sokak üzerinde-

ki istinat duvar›na yaslanarak ayakta

durabilmektedir. Tekkenin küçük ha-

ziresi haremin arka bahçesindedir.

Geçen yüzy›la ait bir ahflap kona-

¤› and›ran d›fl görünümü ve mimari

ayr›nt›lar› ile tipik bir geç dönem ‹s-

tanbul tekkesi olan bu yap›da gözle-

nen tevhidhane-türbe birlikteli¤i ta-

rikat yap›lar›na özgü kadim bir uygu-

lamad›r. As›l fieyh Selami Efendi

Tekkesi’nin -tarikat mimarisinden de

öte- Anadolu Türk mimarisi aç›s›n-

dan en ilginç yan›, bünyesindeki tür-

benin, kabirlerin bulundu¤u bodrum

kat› ve ahflap sandukalar›n yer ald›¤›

ziyaret kat› ile, erken Osmanl› döne-

minde büyük ölçüde terk edilmifl olan

kriptal› kümbet gelene¤ini XIX. yüz-

y›l sonlar›nda, tamamen farkl› bir gö-

rünüm içinde sürdürmesidir.

11 

12

13

‹ki örnek olarak,

zaman›nda önemli

tasavvuf kültürü

merkezleri olan

Bahariye’deki Tafl-

l›burun (La¤erî)

Tekkesi ile Gü-

müflsuyu’ndaki Ha-

tuniye Tekkesi ve-

rilebilir. Tafll›bu-

run Tekkesi’nden

geriye bir y›k›k

türbe ile haziresi-

nin bir k›sm› Hatu-

niye Tekkesi’nden

ise mescit-tevhid-

hanenin harap mi-

naresi, çevre du-

varlar› ve k›smen

haziresi ulaflabil-

mifl, her iki tekke-

nin de ne yerleflim

düzeni ne de mi-

mari özellikleri ay-

d›nlat›labilmifltir.

Baba Haydar, ‹s-

lâm Bey ve Cemâ-

lizade tekkeleri bu

meyanda örnek

olarak verilebilir.

Bu meyanda Gü-

m ü fl s u y u ’ n d a k i

Kaflgârî Tekke-

si’nin cami-tevhid-

hanesi cami, buna

bitiflik olan harem

ve selâml›k bölüm-

leri cami görevlile-

rince mesken ola-

rak kullan›lmakta,

dervifl hücreleri ise

ortadan kalkm›fl

bulunmaktad›r.

14 Niflanc›’daki

fieyh Murad Tek-

kesi ile fieyh Selâ-

mî Efendi Tekkesi

yak›n tarihte asl›na

uygun olarak ona-

r›lm›fl ve tasavvuf

kültürüne iliflkin

araflt›rmalar›n ya-

p›ld›¤› merkezler

haline getirilmifl-

tir. Son olarak

Edirnekap› d›fl›n-

daki Valide Sultan

(Emin Baba) Tek-

kesi, ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediye-

si taraf›ndan ona-

r›lm›fl bulunmakta-

d›r.

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

112

14. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Sandukalar› kald›r›lm›fl bulunan türbeden

(do¤udan) tevhidhaneye bak›fl (Tanman 1989)

15. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Kad›nlar giriflinden

tevhidhaneye aç›lan kap› ve servis penceresi 

(Tanman 1989)



* * *

Sonuçta, t›pk› türbeler ve mezar

tafllar› için oldu¤u gibi, yaln›zca

Eyüpsultan’daki tarikat yap›lar›n› in-

celeyerek Osmanl› mimarisinde, XV.

yüzy›l ortalar›ndan 1925’e kadar söz

konusu yap›lar›n geliflimini izlemek

ve tipolojisini tespit etmek mümkün-

dür. Ne var ki, Eyüpsultan’›n sahip

oldu¤u bu zenginli¤in lay›k›yla ko-

rundu¤u ve de¤erlendirildi¤i söylene-

mez. Bafllang›çta da de¤inildi¤i üze-

re, Eyüpsultan ilçesindeki tarikat ya-

p›lar›n›n ço¤unlu¤u günümüze intikal

edememifl, ayr›ca ortadan kalkan bu

yap›lar›n da pek az bir k›sm›n›n mi-

mari özellikleri tespit edilebilmifltir.
(11) Ayakta kalabilmifl olanlar aras›nda

da hiçbirisi mimari program›n› bütü-

nüyle koruyamam›fl, baflka bir deyim-

le bugün mevcut bütün yap›lar›n baz›

bölümleri ortadan kalkm›flt›r. Bunlar-

dan, yukar›da II. grupta ele al›nan,

cami-tekke veya mescit-tekke niteli-

¤indeki yap›lar›n ço¤unda, cami-tev-

hidhane birimlerini cami olarak kul-

lan›ld›¤›, buna karfl›l›k 1925’ten sonra

kullan›lmamaya bafllayan di¤er birim-

lerin (selâml›k, harem, mutfak vs.) ta-

rihe kar›flm›fl ya da de¤iflime u¤ram›fl

oldu¤u gözlenmektedir. (12) Ayn› fley-

ler III. grupta toplad›¤›m›z karmafl›k

planl› tekkelerin baz›lar› için de ge-

çerlidir. (13) Günümüze gelebilen ör-

neklerin bir k›sm› son y›llarda baz›

vak›flar taraf›ndan onart›larak kültür

faaliyetlerine tahsis edilmifl(14), bir k›s-

m› da hâlâ kaderlerine terk edilmifl

bulunmaktad›r. (15) 

* * *

Eyüpsultan’daki tarikat yap›lar›na

iliflkin yap›lmas› gerekenler iki ana

bafll›k alt›nda toplanabilir:

1) Belgelerden ve arkeolojik veri-

lerden hareketle, Eyüpsultan ilçesinin

s›n›rlar› içinde, bugün mevcut olan ve

olmayan bütün tarikat yap›lar›n›n

tespit edilmesi; bu envanter çal›flma-

s›n› müteakip söz konusu yap›lar›n

tarihçeleri, fleyhleri, mimari özellik-

leri ve kültür tarihimizdeki yerlerini

kapsayan bir araflt›rman›n gerçeklefl-

tirilip yay›nlanmas›. (16)

2) Günümüze gelebilen örnekler

içinde harap durumda bulunanlarla

ortadan kalkm›fl olup mimari özellik-

leri tespit edilebilen yap›lar›n as›llar›-

na uygun biçimde ihya edilmeleri ve

bünyelerine uygun kültür faaliyetleri-

ne tahsis edilmeleri. Bu meyanda

Eyüpsultan Belediyesi’nin, yak›n tari-

himizde çok önemli bir tasavvuf ve

sanat merkezi olan Bahariye Mevlevî-

hanesi’ni yeniden infla ettirme ve

uluslar aras› bir kültür kompleksine

dönüfltürme giriflimi, gelece¤e iyim-

ser bakabilmemizi sa¤layan önemli

bir bafllang›ç teflkil etmektedir.*

15

16 

Çok harap durumda bu-
lunan ve acilen onar›ma
muhtaç olanlar aras›nda
özellikle Otakç›lar’daki
Mustafa Pafla tekkesi ile
Hüsrev Pafla Türbesi ve
Bozcaadal› Hasan Hüs-
nü Pafla Türbesi’ne biti-
flik olan tekkeler zikre-
dilebilir.
Sözkonusu çal›flma Ek-
rem Ifl›n ve taraf›m›zdan
bafllat›lm›fl bulunmakta-
d›r. 
* Yay›nlayan›n Notu:
Sn. Tanman ve Sn. Ka-
ran›n 6 ay boyunca her
türlü takdirin üstünde
büyük gayret göstererek
haz›rlad›klar› "Bahariye
mevlevihanesi ihya ve
infla projesi çal›flmalar›"
için binlerce teflekkür
ediyoruz. Umuyoruz ki
bir ‹stanbul afl›¤› olan
‹stanbulumuzun, de¤erli
baflkan› Sn. R.T. Erdo-
¤an kendilerine ulaflt›r-
d›¤›m›z bu dosyaya ilgi
gösterir. ‹stanbul yeni
bir de¤erine ve miras›na
tekrar kavuflur.
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16. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Selâml›k kanad›n›n bat› (girifl/avlu) cephesinden

saçak ayr›nt›lar› (Tanman 1989)

17. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Bat› yönündeki selâml›k sofas›n›n tavan›ndan

ayr›nt›lar (Tanman 1989)



1. fieyülislâm Tekkesi – Ana binan›n plan› (Tanman / Vak›flar, Erko¤lu 1970’den ifllenerek). 
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4. Ümmî Sinan Tekkesi – Vaziyet plan› restitüsyonu (Tanman 1980).
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5. Ümmî Sinan Tekkesi – Ana binan›n zemin kat plan› (Tanman 1980).
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8. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Ana binan›n zemin kat plan› (Tanman 1985).

7. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Ana binan›n bodrum kat plan› (Tanman 1985).



2. 1984 sonras› Haliç Adalar›’n›n a¤açland›r›lmas›na iliflkin Sn. Prof. Dr. Besalet Pa-

may ile yap›lan toprak inceleme çal›flmalar› esnas›nda çekilen bir foto¤raf.(3)
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Eyüpsultan Tarihi
Yerleflme dokusunda
Planlama süreci ve
Planlama - Uygulama 
‹liflkileri 

Dr. Y. Müh. Mimar Hatice Fahrünnisa (Ensari) Kara

Dr. Y. Müh. Mimar Hatice

Fahrünnisa (Ensari) Kara

Konuflmama bir an› ile bafllamak is-

tiyorum.

1984’lerde Eyüp ilçe Belediye-
si ’nde kurulan Planlama Müdürlü-

¤ü’nde görev ald›¤›m dönemde, çal›fl-

man›n bafllan›c›nda, Planlama Müdür-

lü¤ü taraf›ndan; "Eyüp’ün Dünü Bu-
günü, Yar›n›"konulu bir söylefli dizi-

si programlanm›flt›. Ancak birincisinin

yap›labildi¤i bu toplant›da rahmetli

Prof. Dr. Süheyl Ünver, konuflmas›

esnas›nda; " Eyüp" demeyin, zaman içinde

kelime "ip" olarak telaffuz edilmeye bafllana-

bilir, "Eyüp Sultan" deyin!; uyar›s›nda

bulunmufltu. Ben de say›n Hocam›z›

rahmetle anarken, bu uyar›s›n› hassa-

siyetle dikkate alarak Tarihi Eyüp yer-

leflme yöresini "Eyüp Sultan" kelime-

leri ile ifade etmek sorumlulu¤unu

hissettim.

Nitekim o dönemde plan yap›m›

için yeniden halihaz›r haritalar›n üre-

timine ihtiyaç duyulmufltu. Gelen ha-

ritalar›n içinde Sahabe mezarlar›ndan

biri üzerinde "sahabeyi mezar›" ifade-

si yer al›yordu. Bu yanl›fl›n yap›lmas›,

bu konuda bir bilinçsizli¤in de söz

konusu olabilece¤ini düflündürmekte-

dir.

1. Tarihi Eyüp yerleflme yöresinin yak›n çevresindeki yer-

leflmeler ve ulafl›m ba¤lant›lar›.(2)



1. EYÜP ‹LÇE BELED‹YE-
S‹’NDE KURULAN "PLANLAMA
MÜDÜRLÜ⁄Ü" ‹LE BAfiLATILAN
PLANLAMA ÇALIfiMALARI:

Konuflmam›n bafllang›c›nda, 3030

say›l› yasa ile 1984’de yeniden organi-

ze edilerek görev ve yetkileri belirle-

nen yerel yönetimlerin(1) kurumlaflma-

s› esnas›nda, Eyüp ‹lçe Belediyesi’nde

ilk defa kurulan Planlama Müdürlü-

¤ü’nün kuruluflundan bugüne gelinen

çal›flmalar›n bafllang›c›ndan ve o dö-

nemde oluflturulan "planlama gelene-

¤i" nden; planlama ve uygulamada bu-

gün gelinen nokta ile bir süreç teflkil

etti¤i için; k›saca bahsetmek istiyo-

rum.

Eyüp ‹lçe Belediyesi, 1984’de 3030

say›l› yasa çerçevesinde teflkilatlan›r-

ken Planlama Müdürlü¤ü’nü de birlik-

te kurmufltur ve bafllang›çta ilçe bele-

diyeleri içinde imar müdürlü¤üne ba¤-

l› olmadan ayr› bir müdürlük olarak

kurulan tek müdürlük; Eyüp ‹lçe Bele-
diyesi Planlama Müdürlü¤ü olmufl-

tur. Daha sonra süreç içinde Beykoz

ve Kartal ‹lçe Belediyeleri’nde de

planlama müdürlükleri kurulmufltur.

Ancak bugün di¤er ilçe belediyeleri-

nin bir ço¤unda imar müdürlü¤ü bün-

yesi d›fl›nda müstakil birer planlama

müdürlü¤ü kurulmam›flt›r. Dolay›s›yla

Eyüp ‹lçe Belediyesi’nde planlaman›n

öneminin bafllang›çta anlafl›lmas› ve

kurumlaflt›r›lmas› önemli bir konu ola-

rak ortaya ç›kmaktad›r. Planlama Mü-

dürlü¤ü, 1984’de; kurulma-

s›n›n akabinde teknik ele-

man kadrosunu gelifltirme-

ye çal›flm›fl ve hemen Eyüp

‹lçesi bütününde(2) , planla-

ma çal›flmalar›n›, belirledi-

¤i bir programa ba¤l› ola-

rak bafllatm›flt›r. (Bkz. Ek,

fiekil 1).

Bu çerçevede, Planlama

Müdürlü¤ü planc›lar› tara-

f›ndan tarihi Eyüp yerlefl-

me bölgesinde de araflt›rma

ve plan üretme çal›flmalar›

hemen bafllat›lm›fl ve bu

paralelde, çal›flman›n bafl-

lang›c›nda, yukarda bahsetti¤im top-

lant› dizisi tertiplenmifl, ancak bu top-

lant›lardan ilki gerçeklefltirilebilmifl-

tir.

Eyüp ile ilgili çal›flmalar› bulunan

düflünce, bilim adamlar›, sanatkârlar

ile özellikle eski ve yeni Eyüplüler’in

1. 

3. Bostan ‹skelesi çevresi ve sahildeki yal›lar›n Haliç’ten görünümü. Cumhuriyet öncesi

dönem. (4, s.244)

4. Eyüp sahillerindeki yal›lar. Cumhuriyet öncesi dönem. (4, s.143)

5. Eyüp’ün içinden bir görünüm. Cumhuriyet öncesi dönem. (5, s.134)

‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ve ona
ba¤l› ilçe belediyeleri.
2. O dönemde Eyüp
ilçesi bütünü farkl›
karakterde üç ana
yerleflme bölgesi
içermekteydi. Bu
bölgeler: I. Tarihi
Eyüp yerleflme böl-
gesi; 2. Sanayi a¤›r-
l›kl› bir yerleflim olan
ve beraberinde gelen
konut yerleflmelerini
de içine alan Bay-
rampafla yerleflme
bölgesi; 3. K›rsal ni-
telikli yerleflmeler
olan Kemerburgaz
ile baz›lar›n›n Kara-
deniz’e k›y›lar› bulu-
nan Eyüp köyleri
olup; 1991’de Bay-
rampafla ayr› bir ilçe
olarak kurumlaflarak
Eyüp ilçesi bütünün-
den ayr›lm›flt›r.
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ça¤r›ld›¤› bu toplant›ya, örne¤in; rah-

metli Sn. Prof. Dr. Süheyl Ünver, rah-

metli Prof. Dr. As›m Mutlu, Sn. Prof.

Dr. Belk›s Mutlu, rahmetli Sn. Emel

Esin, Sn. Muallâ Anheger, rahmetli

edebiyatç› Sn. Orhan fiaik Gökyay gi-

bi ilk etapta akl›ma gelen k›ymetli

isimler kat›lm›flt›r.

Yine çal›flmalar›n bafllang›c›nda va-

k›flar eski eser uzman› rahmetli Sn.

Kemal Elker ve Sn. Mualla Anheger

ile, mezarl›klar ve eski eser tesbitleri

ile ilgili çal›flmalar yap›lm›fl; Sn. Prof.

Dr. Besalet Pamay ile peyzaj mimarisi,

dere yataklar›n›n çevresinin ve adala-

r›n a¤açland›r›lmas› üzerine çal›flmalar

yap›lm›flt›r. (Bkz. Ek, fiekil 2)

Tarihi Eyüpsultan Camii meydan›

ve yak›n çevresini k›y› ile bütünleflti-

ren ve Eyüp’ün en önemli tarihi kültü-

rel doku oda¤› ve yak›n çevresini tefl-

kil eden bölgede ise, Sn. Prof. Dr. Ne-

zih Eldem ile birlikte Hocam›z›n bi-

nalar›n tek tek projelendirilmesine ka-

dar indi¤i, son derece önemli plan ve

projelendirme çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Bu plan ve projelerin sonuçlar›; yi-

ne Sn. Hocam›z›n projelendirme ve

uygulama çal›flmalar›ndaki sonsuz

gayretleri ile, bugün, özellikle mey-

dan ve yak›n çevresinde, Eyüplüler,

‹stanbullular, Eyüp’ü görmek ve yafla-

mak üzere gelen ülke ve dünya insan-

lar›na, yaflanabilir binalar, mekânlar

ve çevre olarak, art›k sunulmaya bafl-

lanm›flt›r.

Böylece yaklafl›k on üç y›l önce

bafllat›lan çal›flmalar, bu yönetim dö-

neminde, tarihî-kültürel de¤erlerimi-

ze sayg›l›, ancak ça¤dafl yaflanabilir

mekanlar olarak ortaya ç›kmaya baflla-

m›flt›r. Arada, çal›flmalar›n h›z›nda

azalmalar da olsa, bu bir süreçtir ve

onun için önemlidir.

2. PLANLAMA – UYGULAMA 
‹L‹fiK‹LER‹:
Ancak, Eyüp’te kurulan Planlama

Müdürlü¤ü ile bafllat›lan bu çal›flmala-

r›n, bafllat›ld›¤› dönemden itibaren fi-

ili olarak önemli bir süre içinde çal›-

flan bir kifli olarak; planlama çal›flmala-

r›ndan uygulamaya geçerken; baflta

politik olmak üzere baz› nedenlerle

yaflanan ciddi s›k›nt›lara ve sonuçta

uygulamada ortaya ç›kan ve Eyüp
yerleflmesinin tarihi, kültürel, fizikî

dokusuna getirdi¤i telafi edilemeyen

zararlara ve istenmeyen sonuçlara,

planlama-uygulama iliflkileri ve bazen
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6. Osmanl› Sultanlar›n›n Eyüp’ü ziyareti. Cumhuriyet öncesi dönem, sosyal yaflam

(2)

7. Bostan ‹skelesi çevresi ve sahildeki yal›lar›n Haliç’ten görünümü. Cumhuriyet öncesi

dönem. (6)

8. Tarihi Eyüp Mezarl›¤› aras›ndan Piyer Loti’ye ç›karken Haliç’in görünümü.(3)



de çeliflkileri aç›s›ndan de¤inmek isti-

yorum ve yine konuya 1984 öncesi ve

sonras› olmak üzere iki ayr› zaman di-

liminde yaklaflmak istiyorum.

Zaman›nda Osmanl› Padiflahlar›-

n›n k›l›ç kuflanma törenlerine ve ziya-

retlerine sahne olan; yetifltirdi¤i seç-

kin düflünce sanat adamlar› ile Türk

kültür yaflam›nda önemli bir yer alan;

sahillerinde kurulu sultan saraylar›,

devlet büyüklerinin yal›lar› ile geçmi-

flinde zengin bir sosyal, kültürel ortam

oluflturan ve bünyesinde k›ymetli an›-

lar tafl›yan tarih"i Eyüp’ü, sahip oldu-

¤u bu özde¤erlerinin ötesinde bugün

için önemli k›lan olgu; kuruluflu fethe

kadar dayanan bu en eski surd›fl› yer-

leflmenin, yaklafl›k 600 y›ll›k dokusu-

nun, yap›lar, sokaklar, ölçüler olarak

hâlâ yaflamakta devam etmesidir.

(Bkz. Ek, fiekil 3,4,5,6,7)

Zaman içinde onar›m ve tadilatlar

ile de¤iflikli¤e u¤ram›fl olsa da ifllevini

sürdüren ve Fatih dönemine kadar

inen yap›lar, imar uygulamalar› ile yer

yer bozulmalara genifllemelere maruz

kalmas›na ra¤men eski sokaklar, kent-

sel mekân› hâlâ biçimlendirmektedir.

Eski Eyüp; doku içinde yer yer ko-

runmufl eski kent mekan› parçalar›nda,

eski sokaklar›n ve yap›lar›n aras›nda

dolafl›rken karfl›lafl›lan sürpriz nokta-

lar ve özgün perspektiflerde; tarihî ca-

mi, tekke, türbe, hazire, mezarl›klar,

evler ve çeflmeler aras›ndaki mistik at-

mosferinde hâlâ yaflamaktad›r. (Bkz.

Ek, fiekil 8,9,10,11,12,13,14)

Organik kent dokusu içinde, mer-

kezde daha yo¤un, uzaklaflt›kça seyre-

lerek yer alan bu kültür miras› yap›lar

ve henüz tamamen kaybolmam›fl eski

kent mekan› parçalar›, Eyüp yerleflme
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9. Tarihi Eyüp Mezarl›¤›’ndan bozulmam›fl bir köfle.(3) 10. Tarihi Eyüp Mezarl›¤›’ndan Piyer Loti’ye ç›karken

Haliç’e karfl› eski mezarlar.(3)

11. Eyüp’ün eski sokak dokusundan kaybolmayan bir köfle. fieyhülislam Tekkesi’nin

cümle kap›s› önü.(3)



yöresi bir plan bütünlü¤ü içinde ele

al›narak de¤erlendirildi¤inde, önemli

birer potansiyel teflkil etmektedir. (1,

s.31-36) (Bkz Ek, fiekil 15)

Bunun yan›nda, Haliç boyunca

uzanan k›y›s› ve yine Haliç’e hakim

eflsiz panaromik manzara  veren tepe-

leri ile Eyüp; sahip oldu¤u do¤al de-

¤erleri ile de önemli bir potansiyele

sahiptir. (bkz. Ek fiekil 16, 17, 18, 19,

20)

Buradan hareketle, Eyüp’ün bütü-

nünde sahip oldu¤u bu potansiyel,

rasyonel bir biçimde de¤erlendirile-

rek, ça¤dafl yaflam›n bir parças› olarak

yeniden kente kazand›r›l›rken, bu

kapsamda yöreye geçmiflte oldu¤u gi-

bi kültürel a¤›rl›kl› bir kimlik ve pres-

tij kazand›r›larak ‹stanbul içindeki ye-

rinin belirlenmesi; planlama çal›flma-

lar›nda ana "amaç" olarak ortaya ç›k-

maktad›r.

Bu "amaç"› gerçeklefltirecek "temel

ilkeler"e ise k›saca afla¤›daki flekilde

de¤inmek mümkündür:

1. Eyüp ’ün tarihi, kültürel ve

sosyal de¤erleri yeniden düzenlene-

rek uygun fonksiyon ve hizmetler ile

ça¤dafl flehir yaflam›na kat›l›rken; bu

de¤erleri korumak, yaflatmak, gelifltir-

mek ve tan›tmak suretiyle metropol,

ülke ve dünya insanlar›n›n bu de¤er-

lerden yararlanmalar›n› sa¤lamak.

2. Eyüp Sultan Camii, meydan› ile

yak›n çevresine ibadet ve ziyaret ga-

yesi ile gelen insanlar›n huzurla bu ar-

zular›n›n yerine getirilmesini sa¤la-

mak. (Bkz. Ek fiekil 21, 22, 23)

3. Eyüp târihî yerleflmesi içindeki

di¤er ziyaret yerlerinden de istifade

edilmek üzere, târihî, kültürel, fiziksel
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12. Eski Eyüp’den günümüze kalan bir doku örne¤i. Ge-

leneksel sivil mimarl›k örne¤i ahflap yap›lar ile iç içe ya-

flayan hazireler.(3)

13. Eski Eyüp’den günümüze kalan hazirelerden bir görü-

nüm.(3)

14. Tarihi hazireler aras›ndan geçen araç trafi¤i.. Günümüzden bir kesit.(3)



yap› ile uyumlu ancak yüksek kalite-

de, ulafl›labilirlik dahil tüm altyap› ve

hizmet organizasyonunu yerine getir-

mek.

4. Geçmiflin geleneksel yaflam›n-

dan günümüze ulaflan kültürel, sosyal

özelliklerin ve yap›lar›n; izlerini, par-

çalar›n›, bütününü ça¤-

dafl ölçülerle de¤erlen-

direrek gelecek kuflak-

lara aktar›lmas›n› sa¤-

larken, geleneksel Türk

sanatlar›n› (hat, minya-

tür, tezyin, mus›ki vs.)

ve kültürünü yaflatmak,

gelifltirmek, tan›tmak,

yaymak ve bu konuda

e¤itime ve özellikle

halk e¤itimine a¤›rl›k

vermek. Bu çal›flmalar›

kültür miras› yap›lar›n

korunmas› ve de¤erlen-

dirilmesi çal›flmalar› ile

bütünlefltirmek ve bu

anlamda örne¤in eski

tekke binalar› gibi yap›

ve yap› komplekslerine;

restore edilerek özgün

fonksiyonlar›na sayg›l›

bu tür kültür ve e¤itim

fonksiyonlar›n› getir-

mek(3-4) . (Bkz. Ek fiekil

24, 25, 26)

Ancak 1984’lerde bu

anlamda yeni planlama

çal›flmalar› bafllat›l›nca-

ya kadar Eyüp yerleflme

yöresi bütününde imar

uygulamalar›; bir plan

bütünlü¤ü ve hiyerarfli-

sinden yoksun, merkezî

bölgede Eyüp Koruma

Plan›, çevrede mevzii

imar planlar› gibi parça-

c› plan yaklafl›mlar›, yö-

netmelikler ve yorum-

larla yönlendiriliyordu.

Bu noktadan itibaren

konuyu iki alt bafll›k al-

t›nda k›saca incelemek

istiyorum.

2.1) Planlama – Uygulama 
‹liflkileri: 1984 Öncesi

Eyüp merkezî bölgesinde

13.9.1979 onanl›, 1/500 ölçekli, ça¤-

dafl anlamda bir Koruma Plan› niteli-

¤inden yoksun, Eyüp Koruma Plan›
ad› alt›nda bir plan mevcuttu. Bu plan,

3. 

4.

Tunus’ta eski kent

merkezi Medina’n›n

koruma çal›flmalar›n-

daki yaklafl›mlar bu-

na bir örnek teflkil

etmektedir. Bu ko-

nuda 3. etap planla-

ma ve uygulama ça-

l›flmalar› 1981’de

bafllat›lm›fl ve daha

gerçekçi bir politika

uygulanmas›na karar

verilerek, çal›flmalar

dört ana hedefte

toplanm›flt›r. Bu he-

deflerden biri *Gele-

neksel el sanatlar›n›n

korunmas› ve faali-

yetlerinin düzenlen-

mesi"dir ve bu faali-

yetler restore edilen

eski yap›lar içinde

sürdürülmektedir. (1,

S.292), (Bkz. Ek fie-

kil 27,28,29,30.)

Eyüp’lü Zekâi Dede

gibi Türk Sanat Mu-

sikisi’nin önemli flah-

siyetlerini yetifltirmifl

olan Eyüp’de,

1984’de Türk Sanat

Musikisi e¤itimi ve-

ren Eyüp Musiki

Derne¤i kurulmufl-

tur. Bu konuda halk

e¤itimine küçük bir

örnek teflkil eden ve

ahflap, tarihî bir

Eyüp evinde faaliyet

gösteren bu derne¤i,

bir dönem Türk mu-

sikisinin k›ymetli

hocalar›ndan Sn. Sü-

heyla Atm›fldört Ha-

n›mefendi çal›flt›r-

m›flt›r.
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15. Eyüp yerleflme dokusu içindeki "Tarihi, Kültürel, Sosyal, Rekreatif A¤›r-

l›kl› Doku Odaklar›".(2)

17. Eyüp k›y›lar›na Haliç’den yaklafl›m.(3)

16. Bir k›y› yerleflmesi olan Eyüp’ün Haliç’den görünümü.(3)



Eyüp’ün en önemli bölgesi olan Camii

meydan› ve yak›n çevresini bir zincir

içine alm›fl, "öncelikle planlanacak olan"

olarak tarif ederek plans›z b›rakm›flt›r.

Ancak bu öncelik plan› da bir türlü

yap›lamam›flt›r. Bunun sonucunda ise

tarihi merkezdeki ahflap yap›lar teker

teker bak›ms›zl›ktan tahrip olarak or-

tadan kalkmaya bafllam›fl, meydan ve

yak›n çevresi de gereken

ça¤dafl hizmetleri sunmak-

tan uzaklaflarak, giderek

köhneleflmifltir.(5) (Bkz. Ek

fiekil 31) Bu plan ile gelen

yanl›fl ve kötü imar uygu-

lama kararlar› ise; plan s›-

n›r› içindeki kaybedilme-

mesi gereken tarih"i kültü-

rel de¤erlere iliflkin son

örnekler de yok olmaya

mâruz kalm›flt›r.

Bunun d›fl›nda Eyüp
genelinde getirilen "mev-

zii imar planlar›" ile; bofl

alanlar, bostanlar blok

yap›lanmalara aç›lm›flt›r.

Plans›z yerlerde ise

yönetmelikler ve yorumlarla yap›lan

imar uygulamalar› sonucu, eski doku

ve sivil mimarl›k örne¤i ahflap yap›lar

giderek yok olmufltur.

Bu sorunlara çarp›c› buldu¤um bir-

kaç örnekle yaklaflmak istiyorum.

Örnek 1: Kalenderhane caddesi

üzerindeki ahflap yap›lar yok edilip,

bina imar çizgisi geriye çekilerek geti-

5. Bu dönemde cami

meydan›nda, avlu

duvar› dibinde ara-

balar park ediyordu.
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18. Eyüp Vapur ‹skelesi ve çevresi. Bugün bu iskeleye art›k vapur yanaflm›-

yor.(3)

20. Piyer Loti Kahvesi’nin içinden Haliç’e do¤ru panaromik bir görünüm.(3)

19. Bir bahar günü ‹dris Köflkü tepesinden Haliç’e do¤ru panaromik bir görü-

nüm.(3)

21. Eyüp Sultan Camii meydan›ndan bir gündüz görünümü.(3)



rilen bitiflik ni-

zam, çok katl›

yeni yap›lan-

ma ile, tarihî

merkezin ya-

k›n çevresinde

ve eski yap›la-

r›n yo¤un ola-

rak yer ald›¤›

bu bölgede,

Eyüp’ün tarihî,

fiziksel doku

karakterini bo-

zan kötü uygulamalar bafllat›lm›flt›r.

Örnek 2: Zekâi Dede Soka¤› üze-

rinde yer alan özgün ve güzel yap›lar›

ile kendi içinde bir bütünlük oluflturan

geleneksel sivil mimarl›k örne¤i ahflap

ev s›ras›n›n bafl›nda ve Yeniyol üzerin-

de bulunan bina tescilli olmas›na ra¤-

men, 13.9.1979 onanl› Koruma Pla-

n›’nda tescilsiz gösterilip, yerine blok

tipte bir yap› karar› getirildi¤i gibi, ay-

r›ca, özgün malzemesi olan ahflab›n bi-

çim ve ölçüleri itibariyle son derece

kötü kullan›lmas›, plan ve ölçülerin d›-

fl›na ç›k›lmas› ile, geçmifle sayg›dan

uzak, son derece kötü bir restorasyona

tâbi tutulmufltur.

Bu noktada yeri gelmiflken önemli

bir konuya dikkat çekmeden geçmek

mümkün de¤ildir:

Eyüp’te bugüne kadar sivil mimar-

l›k örne¤i konut yap›lar› ile ilgili; plan,

cephe, malzeme gibi konularda ciddi

bir "tipoloji çal›flmas› yap›larak(6), plan

ve projelerle uygulama kararlar›na

ba¤lanmad›¤› için, niteliksiz restoras-

yonlar; koruma konusunda koruyama-

ma kadar ciddi bir sorun teflkil etmek-

tedir ve önemli bir konu olarak ayr›ca

ortaya ç›kmaktad›r.

6. Bu konuda Tarih

Vakf›’n›n bir çal›fl-

mas› vard›r.
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25. Selami Fefendi Tekkesi’nin avlusundan bir görünüm.(3)

23. Bir Kadir Gecesi,Eyüp Sultan Camii önündeki meydana taflan kalabal›k ile k›l›-

nan teravih namaz›ndan bir görünüm.(3)

24. Tekke yap›lar›ndan bir örnek. Selami Efendi Tekke-

si’nin cümle kap›s› ve üzerindeki kitabe.(3)

22. Bir Ramazan gecesi, Eyüp Sultan Camii minareleri

aras›na gerilen mahya.(3)
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26. Selami Efendi Tekkesi’nin içinden bir görünüm.(3)

27. Tunus Medina’da geleneksel el sanatlar› e¤i-

tim ve üretimine yönelik faaliyetlerin sürdürül-

dü¤ü okul.(3)

28. Tunus Medina’da geleneksel el sanatlar›

e¤itim ve üretimine yönelik faaliyetler.(3)

29.Tunus Medina’da geleneksel el sanatlar› e¤i-

tim ve üretimine yönelik faaliyetler.(3)

Örnek 3: Cami meydan›na çok ya-

k›n Tülbentçi Muhittin Sokak’ta yer

alan bahçe içindeki ahflap bir evin,

önce eski bahçesi; önündeki güngör-

müfl yafll› asmas› kesilerek otopark ha-

line getirilmifl, daha sonra da ahflap ev

y›k›larak yerine muhtemelen

13.9,1979 onanl› Koruma Plan›’na gö-

re, yap›lanma alan› eski bahçesini de

kapsayan, betonarme yeni bir bina ya-

p›lm›flt›r.

Ancak burada bir ikinci önemli ko-

nu daha ortaya ç›kmaktad›r: "Tescilli

eski eser yap› kayd›ndaki eksiklik".

Tescillenmek üzere tesbitte gözden

kaçan yap›lar›n varl›¤›; özellikle ahflap

konut yap›lar›n›n giderek yok olmas›-

na neden olan bir di¤er önemli olgu

olarak söz konusu olmaktad›r. Bu nok-

tada eski eser tesbitlerinin dikkatli bir

flekilde yeniden gözden geçirilmesi ve

bu konuda arazide yeni bir tesbit ça-

l›flmas› yap›larak eksiklerin tamamlan-

mas› gere¤ine de¤inmeden geçmek

mümkün de¤ildir. (7) 

Buradan hareketle ortaya ç›kan

7. Bu konuda 1984 son-

ras› planlama çal›flma-

lar› esnas›nda tescilli

eski eser tesbitlerinde-

ki eksiklikleri tamam-

layan dikkatli bir arazi

tarama çal›flmas› ya-

p›lm›fl, tescil karar›

getirilmesi için Kültür

Bakanl›¤›, An›tlar

Yüksek Kurulu, Rölö-

ve Müdürlü¤ü’ne gön-

derilmifltir.



üçüncü önemli

konu ise, plan

üretme ve ona-

ma sürecindeki

uzama ve aksa-

malar›n uygula-

malar› olumsuz

etkilemesidir.

Son iki örnekteki uygulamalar

1984 sonras› olmakla birlikte, haz›r-

lanmakta olan yeni plan henüz bitiri-

lerek onan›p uygulamaya geçmedi¤in-

den, yasal olarak uygulamalar onanl›

eski plana göre yap›lm›flt›r. Bu nokta-

da ise, planlar›n haz›rlanarak onan›p

uygulamaya geçme sürecinde; gerek

yap›m, gerekse yetkili mercilerce ona-

ma süresinde meydana gelen zaman

kayb›n›n yörenin tarihi, kültürel de-

¤erlerinin yok olmas›nda önemli bir

etken oldu¤unu söylemek mümkün-

dür.

Örnek 4: Yine önceki döneme ait

bilinen bir örnek de, k›fl›n Haliç k›y›-

lar›n›, su seviyesinde olmas› ve bu su-

yu drene edecek alt yap›s› bulunma-

mas› nedeni ile, su basmas› ve bu ara-

da yolun su alt›nda kalmas›n› önlemek

amac› ile zaman›n belediye yetkilileri

taraf›ndan Defterdar Caddesi ve

uzant›s›nda yol kotunun yükseltilme-

sidir. Bunun sonucunda; özellikle bu

cadde kenar›nda mimarl›k tarihinin

son derece k›ymetli örneklerinden

olan eski eser yap›lar›, eflik kotlar› su

seviyesinin alt›nda kald›¤›ndan su

basmaktad›r. Türbelerin içindeki ah-

flap sandukalar, duvarlardaki çiniler,

ahflap ifllemeli kap›lar ve yap›lar›n iç

mekan donan›mlar› çürüyerek, dökü-

lerek tahrip ve yok olmaya maruz kal-

m›flt›r.

1984 sonras› yap›lan planlama ça-

l›flmalar› esnas›nda; yollar›n, eflik kotu
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30. Tunus Medina’da geleneksel el sanatlar› e¤itim ve üretimine yönelik fa-

aliyetleri.(3)

31. Eyüp Sultan Camii Meydan›’ndan, Camii’nin karfl›s›ndaki yap› ada-

lar›n›n görünümü.(3)

32. Üçgen Ada diye isimlendirilen 51 no’lu adadaki gelenek-

sel sivil mimarl›k örne¤i olan ahflap ev dizisinden bir görü-

nüm.(3)

33. Tarihi Sümerbank Defterdar fabrikas›n›n y›k›lan tescilli köflk yap›s›.(3)



alt›na düflürelece¤i konusunda Eyüp
Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nün

yapt›¤› çal›flmalar sonucu, k›y›daki

kollektör ve ya¤mur suyu kanallar›,

yap›lar›n eflik kotlar› tesbit edilerek ve

buna göre hesaplanarak döflenmifltir.

Bugün ise cadde ve yol katlar›n›n

düflürülerek sokak kaplamalar›n›n bu-

na göre döflenmesi ile ilgili uygulama

çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

2.2) Planlama –Uygulama 
‹liflkileri: 1984 Sonras›
1984’lü y›llarda yerel yönetimlerin

yeniden yap›lanmas› ile birlikte ‹stan-

bul Büyükflehir Belediyesi’nin ilk bü-

yük icraatlar›ndan birisi, "Haliç k›y›-

lar›n›n sanayiden ar›nd›r›lmas› ve ye-

niden düzenlenmesi"ne iliflkin planla-

ma ve uygulama çal›flmalar› olmufltur.

Bu uygulamalar, Haliç’e paralel k›-

y› yolunun geniflletilerek geçirilmesi

ve bu yolun alt›ndaki denize kadar

olan sahada eski dokunun y›k›mlarla

ortadan kald›r›larak kamu kullan›m›na

aç›k parklar haline getirilmesi gibi uy-

gulamalar› da beraberinde getirmifltir.

Bu noktada; gerek plans›z getirilen

uygulamalar sonucu oluflan kay›plar-

dan, önemli buldu¤um baz› örneklerle

söz etmek istiyorum:

Örnek 1: Eyüp’te de esasen ‹stan-

bul’un genelinde oldu¤u gibi sivil mi-

marl›k yap›lar›ndan olan geleneksel

ahflap konut yap›lar›n›n yo¤un bir fle-

kilde bir arada bulundu¤u örnekler

çok az kalm›flt›r. Bunlardan biri de k›-

y›daki "üçgen ada" dedi¤imiz 51 nolu

ada ve karfl›s›nda yolun di¤er taraf›n-

da kalan birkaç ahflap yap›d›r. (Bkz.

Ek fiekil 32) K›y›da kalan üçgen ada-

daki evleri, yerel yönetimlerin o dö-

nemdeki dinamik çal›flma temposu

içinde y›k›mdan kurtarmak amac› ile;

Planlama Müdürlü¤ü taraf›ndan her

eve, o binan›n "Eyüp Koruma Proje-
si" içinde kald›¤›n› aç›klayan birer

levha as›lm›flt›r. (8-9) Esasen bir yapt›-

8. 

9.

O dönemde yeni

plan ve proje çal›fl-

malar› henüz bafl-

lang›ç aflamas›nda

idi.

O günlerde, üçgen

adada, ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediyesi

mülkiyetinde bulu-

nan iki ahflap ev y›-

k›mdan kurtar›la-

mam›flt›r.
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34. Tarihi Sümerbank Defterdar fabrikas›n›n y›k›lan tescilli köflk yap›s›n›n

yandan görünümü.(3)

35. Tarihi Sümerbank Defterdar fabrikas›n›n yap›lar›n›n y›k›m›.(3)

36. Tarihi Sümerbank Defterdar fabrikas›n›n yap›lar›n›n y›k›m›.(3) 37. Tarihi Sümerbank Defterdar fabrikas›n›n yap›lar›n›n y›k›m›.(3)



r›m gücü olmad›¤› bilinen, ancak bir

bilinç uyand›rmak ve zaman kazand›r-

mak amac› ile as›lan bu levhalar, yöre

halk›nda bu bilinci uyand›rm›fl, baz›

insanlar evlerini muhtemel bir y›k›m

tehlikesine karfl› korumak için Beledi-

ye’ye gelerek; bu bölgede olmasa da,

kendi evlerinin de eski eser oldu¤u

gerekçesi ile levha as›lmas› iste¤inde

bulunmufllard›r.

Örnek 2: Yine k›y› y›k›mlar› esna-

s›nda; tarihi Bostan ‹skelesi Kahve-

si’nin son kal›nt›lar› olan ve son dö-

nemlerde arkas›ndaki imarete gelen

koyunlar›n bar›nd›rd›¤› bir yer olarak

kullan›lan yap› parças› da ortadan kal-

d›r›lm›flt›r.

Örnek 3: Bir di¤er örnek de, k›y›

y›k›mlar› esnas›nda, k›y›daki sanayi

yap›lar› a¤›rl›kl› olmak üzere, yap›lar

ortadan kald›r›l›rken; r›ht›ma projesiz

bir uygulama sonucu beton dökülmesi

olmufltur. Dolay›siyle bu arada Bostan

‹skelesi önündeki tarihi r›ht›m tafllar›-

n›n üzeri de betonla kaplanm›fl, k›y›ya

dik gelen Bostan ‹skelesi Soka¤› ile k›-

y›ya paralel geçen r›ht›m aras›nda kot

fark› oluflmufltur. Burada üç önemli ör-

nek daha vermek istiyorum.

Örnek 4: Bu örneklerden biri, tari-

hi Sümerbank Defterdar Yünlü Fabri-

kas›’n›n y›k›m›d›r. Tarihsel süreç için-

de sanayimize bulundu¤u hizmet ve

katk›lar› ile sanayileflme hareketlerin-

de önemli kilometre tafllar›ndan biri

olan ve padiflah eli ile kurulmufl ve ih-

ya edilmifl bulunan Sümerbank Def-

terdar Yünlü Fabrikas›, Eyüp ve Eyüp-

lüler ile bütünleflmifl; dededen toruna

bu fabrikada çal›flan, zaman›nda güne

fabrikan›n düdü¤ü ile bafllayan Eyüp-

lülerin varl›¤› ile çal›flma gelene¤i

oluflturmufl bir fabrikad›r.

Eski görkemli saray bahçesinden

kalan ç›nar a¤açlar›n›n k›y›s›n› hâlâ

gölgeledi¤i bu tarihi kurumun;

1977’de ilk tescil edilen yap›lar›,

EYÜP SULTAN

SEMPOZYUMU

132

41. Y›k›mlar esnas›nda bir k›sm› d›flar›ya sat›larak yok edilen tarihi do-

kuma makinalar›ndan örnekler.(3)
40. Y›k›mlar esnas›nda fabrika içinden bir görüntü.(3)

38. Tarihi Sümerbank Defterdar Fabrikas›’n›n yap›lar›n›n y›k›m› (Kap›

üzerindeki yaz›: ‹flletmeye sigara ile girilmez, ifle yaramaz bir izmarit bir

anda bir kuruluflu yok edebilir, o kuruluflun yok olmas› iflsizlik ve sefaleti

getirir).(3)

39. Tarihi Sümerbank Defterdar Fabrikas›’n›n y›k›m› esnas›nda ortadan

kalkan eski trafo merkezi.(3)



1986’da di¤er tescil edilen yap›lar›, ta-

rihi özelli¤e haiz trafo binas›, kazan

dairesi, idare binalar›; üretim binas›

hariç tamamen y›k›lm›fl, o dönemde

yerinde yapt›¤›m›z tesbitlere göre en

eskisi 1893 tarihli ‹ngiliz yap›m›,

1925, 1945 K›r›kkale yap›m› olan ve

bugün örne¤i kalmam›fl bulunan do-

kuma makinelerinin bir k›sm› hurda

olarak d›flar› sat›lm›flt›r. Tesbitlerden

sonra kalan ve üretim yapabilen maki-

neler ile tarihî k›ymete haiz di¤er bü-

ro donan›m eflyalar›, Sümerbank’›n fa-

aliyette olan di¤er fabrikalar›nda da-

¤›t›lm›flt›r.

Kârda olan, zaman›nda fabrika

kurmufl bulunan, son zamanlarda do-

kuma makineleri üretimi de yapan bu

fabrika ortadan kald›r›l›rken, y›k›lma-

dan b›rak›lan üretim binas›na ise,

"Teknoloji Tarihi Müzesi ve Teflhir

Salonu" olarak kullan›lmas›na iliflkin

Koruma Kurulu karar›na ra¤men, "‹s-

tanbul Kültür Sanat Vakf›,

Ça¤dafl Eserler Müzesi"

kullan›m› getirilmifltir. Ar-

sas› ise; ayakta kalan bina-

n›n oturdu¤u alan ve çevre-

si hariç, tarihlenemeyen

bir bütünlük arzeden Haliç

k›y› park›na terkedilmifltir.

(Bkz. Ek fiekil 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46)

Örnek 5: ‹kinci örnek,

Askeri Dikimevi’nin o dö-

nemde ortadan kald›r›lm›fl

kârgir binas›d›r.  Restore

edilerek bugün Eyüp Bele-
diyesi Baflkanl›k Binas› olarak kullan›-

lan ahflap Dikimevi’nin tescilli olan

di¤er kârgir binas›, ahflap binan›n res-

torasyonu s›ras›nda Kalenderhane

Caddesi’ni k›y› yoluna ba¤layan yolu

geniflletmek amac› ile geri çekilerek

yeniden infla edilece¤i gerekçesi ile

sökülmüfl, ancak tekrar infla edilme-

mifltir. (Bkz.Ek fiekil 47, 48)

Örnek 6: Bu örneklerin üçüncüsü

ise, gerek plan›n getirdi¤i kararlar d›-

fl›nda plans›z bir uygulama olmas›, ge-

rekse bir k›y› yerleflmesi olan Eyüp
yerleflmesinin tarihi, kültürel, do¤al

de¤erleri üzerinde telafisi güç, hatta

imkans›z tahribatlar meydana getir-

mesi nedenleri ile önem arzeden ve

çarp›c› bir örnek olan "kaz›kl› yol" uy-

gulamas›d›r. K›y›ya paralel olarak ge-

niflletilen ve yer yer kayd›r›larak geçi-

rilen Haliç K›y› Yolu, Eyüp Vapur ‹s-
kelesi’nin arkas›ndan tarihi yap›lar›n
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43. Y›k›mlar esnas›nda bir k›sm› d›flar›ya sat›larak yok edilen tarihi

dokuma makinalar›ndan örnekler.(3)

44. Sümerbank Defterdar Fabrikas›’n›n tepeden ›fl›k alan ve içinde "‹stanbul

Kültür Sanat Vakf› Ça¤dafl Eserler Müzesi" kurulan eski üretim binas›.(3)

42. Y›k›mlar esnas›nda bir k›sm› d›flar›ya sat›larak yok edilen tarihi do-

kuma makinalar›ndan örnekler.(3)



yo¤un bir flekilde birarada bulundu¤u

Bostan ‹skelesi Soka¤› ve Tunuslu

Hayrettin Pafla haziresi önünde deniz

üzerinde kaz›klara oturtularak de-

vamn ettirilmifl ve k›y› yolunun deva-

m› olan Silahtara¤a (Bahariye) Cadde-

si’ne ba¤lanm›flt›r.

Kaz›kl› yolun geçirilmesi ile; bir

k›y› yerleflmesi olan Eyüp yerleflmesi,

k›y›dan alt› izli bir araç trafi¤i ile ko-

part›lm›flt›r. Bunun yan›nda, mimarl›k

ve kültür tarihi itibariyle son derece

önemli yap›lar›n ve hazirelerin birara-

da bulundu¤u, padiflahlar›n ziyaret ve

k›l›ç kuflanma törenlerinde Eyüp’e

ayak bast›klar› bir iskele olan ve bu

anlamda önemli an›lar tafl›yan Bostan

‹skelesi ve çevresi; eski Eyüp’ün mistik

atmosferini yabanc› bir eleman girme-

den bugüne kadar muhafaza eden bir

an›t-mekan iken; bu uygulama ile tela-

fisi imkans›z bir biçimde zedelenmifl-

tir. (Bkz. Ek fiekil 49, 50)

Böylece geçmiflten gelen izler,

ça¤dafl bir yorumla yeniden de¤erlen-

dirilip projelendirilebilecekken,

Eyüp’ün h›zl› araç trafi¤i ile denizden

kopart›lmas›, yeni düzenlemelere de

anlam›ndan çok fley kaybettirecektir.

Oysa k›y›dan paralel gelirken dö-

nerek cami meydan›n›n çevresinde

300 m. mesafede bir yay çizip tekrar

dönerek tarihî Eyüp Mezarl›¤›’n›n al-

t›ndan bir tünelle geçip yine k›y›dan

paralel devam eden Bahariye Cadde-

si’ne ba¤lanan yol güzergâh›; ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan

planlanm›fl, onanm›fl ve tünel geçiflleri

dahil projelendirilmesi bir firmaya ve-

rilmifltir. (10) . (Bkz. Ek fiekil 51)

Tarihi merkezi k›y› ile bir bütünlük

içinde kavrayan ve ayn› zamanda ya-

yalaflt›ran bu güzergâh; onanl› plan›

varken, projelendirilmesi yap›l›rken,

ayn› zamanda eski Eyüp’e mimarl›k ve
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46. Tarihi Sümerbank Defterdar Fabrikas›’n›n demontabl

olan tarihi üretim binas›n›n; çat›y›, makine aksam›n› tafl›-

yan ve ortas›ndan çat› suyunu drene eden kolonlar›ndan

bir detay.(3)

47. Yan›ndan geçen yolu geniflletmek için geri çekilerek infla edilmek üzere sökülen ve or-

tadan kalkan Askeri Dikimevi binas›n›n Feshane taraf›ndan görünümü.(3)

45. Y›k›mlar esnas›nda bir k›sm› d›flar›ya sat›larak yok edilen tarihi dokuma makinala-

r›ndan örnekler.(3)

10. Prof. Dr. Nezih

Eldem, tünel girifl

ve ç›k›fl a¤›zlar› ile

ilgili tasar›m çal›fl-

malar› yaparak,

projeyi haz›rlayan

Eser firmas›n›n ça-

l›flmalar›na kentsel

tasar›m aç›s›ndan

yol göstermifltir.



kültür tarihimize daha sayg›l› bir çö-

züm getirirken; uygulama, plans›z

projesiz getirilen kaz›kl› yol biçimin-

de olmufltur ve çarp›c› bir örnektir.

Örnek 7: Bütün bunlar›n yan›nda;

Kamulaflt›rma Plan› olarak bir plan›

bulunan k›y›da kald›r›lan binalar›n ye-

rine getirilen, ancak alt yap› hizmetle-

rinden yoksun, yer yer konut bölgele-

ri ile aralar›nda alt› izli araç trafi¤i bu-

lundu¤u halde içlerinde çocuk bahçe-

lerinin yer ald›¤›, tarih edilemeyen ve

s›n›rland›r›lamayan halleri ile, ça¤dafl

kullan›m aç›s›ndan birçok sak›ncalar

tafl›yan kamu kullan›m alanlar› olan

parklar ayr› bir konudur.

3. SONUÇ VE ÖNER‹LER
Sonuçta herfleye ra¤men, akade-

misyenler, yöneticiler, planc›lar, mi-

marlar, ilgili di¤er uzmanlar ve bu ko-

nularda senelerce düflünen, emek ve-

ren tüm insanlar›n bütün gayretlerine

ra¤men, kentleflme olgusu ve berabe-

rinde gelen rant anlay›fl› ile birlikte

mimarl›k ve kültür tarihimiz aç›s›ndan

telafisi imkans›z birçok kay›p olufla-

bilmektedir.

Bu noktada ne yapabiliriz?

Örne¤in, Haliç Adalar›’n›n doldu-

rularak k›y› ile bütünlefltirilmesi (Bkz.

Ek fiekil 52-55); dere a¤›zlar›n›n dol-

durularak Silahtara¤a Termik Santra-

li’nin tarihi yap› ve makinelerini orta-

dan kald›racak kullan›mlara aç›lmas›;

meydan›n karfl›s›ndaki tarihi yap› ada-

lar›n›n ortadan kald›r›larak meydan›n

ölçüsüzce ve sayg›s›zca aç›lmas› (Bkz.

Ek fiekil 56, 57, 58); tarihi Bostan ‹s-

kelesi'’in önünden kaz›kl› yol geçiril-

mesi suretiyle trafi¤e çare bulunmas›

gibi ekonomik aç›dan uygun, mühen-

dislik aç›s›ndan belki kolay, zaman

aç›s›ndan k›sa vadeli çözümler üret-
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49. Kaz›kl› yol geçmeden önceki görünüm. ‹dris Köflkü tepesinden.(3)

51. 1984 sonras› yap›lan plan çal›flmas›ndan meydan ve yak›n çevresi-

ni gösteren pafta; Ö.1/500. Burada Haliç k›y› yolu, Eyüp Camii mey-

dan› çevresinde bir yay çizerek tarihi Eyüp Mezarl›¤›’n›n alt›ndan tünel

ile geçmekte ve Bahariye Caddesi’ne ba¤lanarak k›y›ya paralel devam et-

mektedir.(2)

48. Yan›ndan geçen yolu geniflletmek için geri çekilerek infla edilmek üzere

sökülen ve ortadan kalkan Askeri Dikimevi binas›n›n yak›ndan görünü-

mü.(3)

50. Kaz›kl› yol geçmeden önceki görünüm. ‹dris Köflkü tepesinden.(3)



mek yerine; herfleye ra¤men Haliç’te

dolgu alanlar›n›n boflalt›larak temiz-

lenmesi iki dere a¤z›nda

1911/1913’de kurulan Türkiye’nin ve

‹stanbul’un ilk enerji santrali olan,

1983’de faaliyet d›fl› b›rak›lan tarihi

Silahtara¤a Termik Santrali’nin bir

enerji müzesine dönüfltürülmesi (1,

s.226-228) (Bkz. Ek fiekil 59, 60, 61);

meydan›n karfl›s›ndaki tarihî yap› ada-

lar›n›n ve yap›lar›n muhafaza edilerek

yeniden düzenlenmesi; yap› adalar›

içinde insanî  boyutlarda, sergiden sa-

t›fla, hizmete kadar çok fonksiyonlu

mekanlar elde edilmesi; târihî Eyüp

mezarl›¤›n›n alt›ndan bir tünel ile

geçmek suretiyle trafi¤e uygun çö-

zümler getirilmesi gibi mimarl›k ve

kültür tarihimize sayg›l›, Eyüp ve ‹s-

tanbul’a çok fley kazand›racak, belki

daha pahal›, daha zor, ancak sab›r ve

zaman isteyen çözümleri üretmeye

çal›flmakta duyarl› ve inançl› olmak

gibi; özellikle yönetim ve karar verme

mekanizmas› içindeki en alt kademe-

den en üst kademeye kadar bütün so-

rumlular dahil ilgili tüm insanlar ve

kurumlara önemli görevler düflmekte-

dir.

Buradan hareketle iki ana öneride

bulunmak istiyorum:

1. Bu noktada büyük eksikli¤i du-

yulan; gerek târihî, kültürel, gerekse

do¤al de¤erlerin korunmas›nda ortaya

konulacak politikalar "devlet politika-

lar›" olarak benimsenmelidir.

Ve bu konuda merkezî ve yerel yö-

netimler tam bir mutabakat halinde

olmal›d›r.

Bu karar gelifltirildi¤inde; kurum-

laflma, koruma politikalar› üretme,

mâlî kaynak yaratma gibi alt yap› sis-

temi kolay kurulur.

Art›k ilgili kiflilerin, teknisyenlerin

özel çabalar› ile, "neyi kurtar›rsak kâr-

d›r" anlay›fl›n›n ötesine geçilmelidir.

Biz bunun örne¤ini Tunus’da eski

kent Medina’n›n planlama ve uygula-

EYÜP SULTAN

SEMPOZYOMU

136

55. Haliç Adalar›’n›n bir görünümü. ‹dris Köflkü tepesinden.(3)54. Haliç Adalar›’n›n bir görünümü. ‹dris Köflkü tepesinden.(3)

52. Haliç Adalar›’n›n bir görünümü. Cumhuriyet öncesi dönem.

Melling’in gravürü. (7, s.100-106)

53. Haliç Adalar›’n›n bir görünümü. ‹dris Köflkü tepesinden.(3)



ma çal›flmalar›nda gördük ve Tunus bu

konuda baflar›l› çal›flmalar yapm›flt›r.

2.Bunun paralelinde bir di¤er

önemli konu; Eyüp ‹lçe Belediyesi
bünyesi içinde yer alan; ilçe bütünün-

deki tüm bölge ile ilgili konular›n

planlama çal›flmalar›ndan sorumlu

olan ve belediyelerin dinamik yap›s›

içinde yo¤un bir tempoda çal›flan

Planlama Müdürlü¤ü’nün; Eyüp tarihi

yöresinde planlama, projelendirme ve

uygulama konular›nda yeterli bir ça-

l›flma üretebilmek için, yeterli say›da

ve nitelikte eleman, ilgili uzman ve

zamana sahip olma aç›s›ndan yetersiz

kalaca¤› gerçe¤idir.

Gerek üst noktada korumaya iliflkin

kararlar›n verilebilece¤i, belediye bafl-

kan›, akademisyen-dan›flmanlar, bele-

diye içindeki teknik-idari yöneticiler

gibi bu konuda yönetimsel, bilimsel,

yürütme aç›s›ndan yetkili ve uzman ki-

flilerin oluflturaca¤› bir üst kurul; ge-

rekse alt noktada bu kurulun önüne

planlama ve uygulama konular›n› su-

nabilecek, yeterli say›da ve nitelikte

uzman kadrodan oluflan bir teknik ça-

l›flma grubu gibi birbirini tamamlayan

iki ana çal›flma grubundan oluflan bir

organizasyon flemas› gelifltirilebilir. (11)

Bu alt çal›flma grubu, koruma konusun-

da; politikalar üretme, finans kaynak-

lar› önerme, Eyüp’teki geleneksel sivil

mimarl›k yap›lar›n›n korunmas› ve ye-

ni yap›lacak yap›lara yol göstermesi

aç›s›ndan "tipoloji çal›flmalar›" yapma

gibi detay çal›flma ve araflt›rmalar›n,

planlama çal›flmalar› ile bütünlefltire-

rek sürdürebilir.

Burada sözlerimi yukar›daki foto¤-

raflarda yer alan iki an› ile bitirmek is-

tiyorum.

- Eyüp’ün geleneksel Oyuncakç›lar

Çarfl›s›’ndan kalan ve bugün ortadan

kalkm›fl bulunan son oyuncakç›  dük-

kân›...
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56. Eyüp Sultan Camii meydan›ndan bir görünüm.(3) 57. Eyüp Sultan Camii meydan›ndan bir görünüm.(3)

59. Tarihi Silahtara¤a Termik Santrali’nin I. Ulusal Mimari

Üslubunu tafl›yan binas›.(3)
58. Eyüp Sultan Camii meydan›ndan bir görünüm.(3)

11. Tarihi Eyüp

Bölgesi planlama

çal›flmalar›n›

yürüttü¤ümüz 1984

sonras› dönemde,

bu konuda EPO

(Eyüp Planlama

Organizasyonu)

ad› alt›nda bir

planlama

organizasyonu

kurulmas›

düflünülmüfl ve

böyle bir teklif

haz›rlanarak

Baflkanl›¤a

sunulmufltu. Bu

konuda, yerinde

inceledi¤imiz

Tunus’daki

çal›flmalar bize

örnek teflkil

etmifltir.



- Yak›n zamanlara kadar ayakta

kalmakta direnen, ancak son günlerde

bu direnci k›r›larak ortadan kalkan

Eyüp’ün meflhur geleneksel lezzetli

halkas›n› üreten halka f›r›n›...(12) 

(Bkz. Ek fiekil 62, 63)

KAYNAKLAR:

1 KARA (ENSAR‹) H.F. ‹stanbul
Metropoliten alan geliflme sürecinde bir dini
kültürel sosyal yerleflim merkezi Eyüp.

‹stanbul Teknik üniversitesi fen bilimleri
enstitüsü Mimarl›k Anabilim Dal›, Mimarl›k
Tarihi Program› Doktora Tezi ‹stanbul, 1994

2 Eyüp ‹lçe Belediyesi Planlama
Müdürlü¤ü Arflivi

3 KARA, (Ensari) H.F.,
Arflivi (Yazar taraf›ndan
çekilmifl foto¤raflar.)

4 ARSLAN, N., Gravür ve
Seyahatnamelerde ‹stanbul, (8.
Yüzy›l Sonu, 19l. Yüzy›l),
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
Yay., No.:9, ‹stanbul 1992

5 ANON. Eski ‹stanbul’da
Gündelik Hayat. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi- ‹, Kültür
‹flleri Daire Baflkanl›¤› yay.
No.7, ‹stanbul, 1992 (Yay›na
Haz›rlayanlar: Kayao¤lu ‹.G.,
Pekin, E.)

6 KARA, Ensari H.F.,
Arflivi.

7 MELL‹NG, M., Voyage
pittoresque de Constantinople
et des Rives du Bosphore

(‹stanbul’da ve Bo¤aziçi’nde Resimlerle
Gezinti) Tablo 5, ‹stanbul 1969, (Publie
Treuttel, M.M. Würtz, Paris, 1819’dan kopya)
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62. Eyüp’ün bugün ortadan kalkan meflhur geleneksel halkas›n› üreten halka f›r›n›.(3)

63. Eyüp’ün bugün ortadan kalkan oyuncakç›lar çarfl›s› ve son oyuncakç›

dükkân›.(3)

60. Tarihi Silahtara¤a Termik Santrali’nin I. Ulusal Mimari Üslubunu tafl›yan

binas› ve enerji üretim binas›ndan bir görünüm.(3)

61. Silahtara¤a Termik Santrali’nin tarihi teknik

donan›m›.(3)

12. Burada planlamaya

sayg›l› yaklafl›m ile

biz planc›lara her

zaman yard›mc›

olan, Eyüp’ün eflra-

f›ndan Sn. Mimar

fiakir Bey’e teflek-

kür etmek istiyo-

rum. Geleneksel

üretim tarz› ile ol-

masa da bugün or-

tadan kalkan

Eyüp’ün meflhur

halkas›n›, kendi

kurdu¤u bir ifllet-

mede yeniden

üretmeye baflla-

m›flt›r.



Bir kenti su kenti ya da kara kenti ola-

rak tan›mlama o kentin kimli¤iyle ilgili en

temel belirlemedir. Dünyan›n en sayg›n,

en kiflilikli, nev’i flahs›na münhas›r su kent-

lerinden biri iken, ‹stanbul kifliliksiz bir ka-

ra kenti olma yolunda ciddi bir mesafe ka-

zand›. Bir kentin, üzerinde yer ald›¤› co¤-

rafyas›n›n özelliklerini böylesine yads›ma-

s› olanaks›z görünüyorsa da, ‹stanbul hay›r

düzeltiyorum ‹stanbul’lu, yeni ‹stanbul’lu,

bu olanaks›z› baflard›.

Eyüp  Sultan bu denizden kopman›n en

çarp›c› örne¤idir. Eyüp Sultan büyük bir

olas›l›kla kentin kurulufl yeridir. (Byzas ef-

sanesi) ilk kurulufl yeri olarak Haliç’in yu-

kar› ucunda Barbyses ve Ydaris çaylar›n›n

Haliç’e döküldü¤ü alan› gösterir. Robert

Mayer de Byzantion Constantinopolis ad-
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Y›lmaz Zenger

Özel Dokulu 
Kent Parçalar›n›n
Ça¤dafl Yasama
Adaptasyonu

* Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Arflivinden

Y›lmaz Zenger

Yüksek Mühendis - Mimar



l› yap›t›ndan, gemilerin karaya çekilebile-

ce¤i ve korunabilece¤i tek alan olarak bu-

ray› iflaret eder. Denizle iç içe, denizin ya-

fland›¤› bir alan. Oysa Bizans döneminde

yerleflilen, günümüzde Topkap› Saray›’n›n

yer ald›¤› yar›madan›n ucu, temelde deni-

zin yafland›¤› de¤il denizin gözlendi¤i

aland›r. Bütün Bizans dönemi içinde deniz-

le aras›na duvar çekilmemifl tek yerleflim

birimi Eyüp Sultan’d›r demek çok yanl›fl

olmaz. Bu özelli¤ini Osmanl› döneminde

bo¤az köyleri ile paylafl›rsa da denizle ilifl-

ki Eyüp Sultan'’a çok özel bir biçimdedir.

Gerek Bizans gerek Osmanl› dönemiy-

le ilgili özelliklerde ayr›nt›lar›na kadar il-

ginç benzerlikler gösteren bu alanda yöne-

timlerin seromonilerinin icra edildi¤ini,

halk›n hemen her vesileyle buray› ziyaret

yeri olarak kulland›¤›n› biliyoruz. Söz ko-

nusu seromonilerin ortak özelli¤i denizden

bafllamas›d›r. Osmanl› döneminde Hüsrev

Pafla Kütüphanesi’yle Adile Sultan Türbesi

aras›ndaki ya da önündeki iskeleden baflla-

yan bu merasim alan›, bu sokak biçiminde-

ki meydan, Eyüp Camii’nin avlusuna kadar

uzan›r. Bedrettin Dalan  bu tarihi yap›lafl-

man›n girifl kap›s›n› budam›fl ve Eyüp Sul-

tan’›n önüne ve de bu meydan›n üzerine

bir trafik duvar› örmüfltür. Bizans’dan bu

yana korunan ikinci özellik ise, Eyüp Sul-

tan’›n kentin hemen yan›bafl›nda yer alma-

s›na karfl›n kentle birleflmemifl ve tarih bo-

yunca kentle aras›na bir mesafe koymufl ol-

mas›d›r. Di¤er yönlerde topografik yap› bu

korunmay› do¤al olarak kolaylaflt›r›r. Böy-

lece Eyüp Sultan bugün ça¤dafl kentleflme-

de yeniden yaratmaya çal›flt›¤›m›z kendi

kendine yeten, kendi gereksinimlerini ken-

di karfl›layabilen kent modeli için çarp›c›

bir tarihi örnek oluflturur. Bu kentlerin

kimliklerini koruyabilmelerinin de bir ko-

fluludur. Bütün bu gerçeklere karfl›n ‹stan-

bul kentinin en uzun ve en belirgin özellik-

li kültürel geçmifli olan bu yerleflim alan›,

günümüzde en s›¤ anonim ve popülist bir

kültürel fukaral›¤›n egemen oldu¤u, sanayi

a¤›rl›kl› genifl bir yap› tarlas›n›n çekirde¤i

olarak tescil edilmifltir.

Eyüp semtinin ad›n› bu genifl alana ve-

rip Eyüp ilçesi diye adland›r›lan, böylece

çevresine kenetlenip o çevreinn yükü al-

t›nda ezilip yok olmas›n› sa¤layan bu ve

benzeri yönetim kararlar›n›n ard›ndaki

mant›¤›n ya da nedenlerin art›k ciddi bi-

çimde irdelenmesinde yarar var.

Yeni kimli¤iyle Eyüp Sultan, bilimsel

raporlarda yer alan deyimlerle plans›z sa-

nayi geliflme alanlar›yla, yasad›fl› konut ge-

liflme alanlar›n›n merkezidir. Ve böylece

Eyüp Sultan, 20. Yüzy›l Türkiye’sinde geç-

mifle, dini inanç ve kültüre ba¤l›l›k ve de

muhafazakârl›k kavramlar›n›n en görkemli

çarp›t›l›fl›n›n an›t› olmufltur.

Sonuç olarak Eyüp Sultan semtinin  -il-

çesinin de¤il- ça¤dafl dünyadaki yerini ye-

niden kazanabilmesinin olanaklar›n› ya da

olanaks›zl›¤›n› tart›flmak, olaylar› ülke bo-

yutlar›nda irdelemeyi zorunlu k›lar. Bunu

burada yapmam›z olas› olmad›¤›na göre

baz› bafll›klar oluflturmakla yetinece¤im.

Ünlü kent tarihçisi Lewis Mumford’un

"fiehirlerin Kültürü" adl› kitab›ndan bir

al›nt› yapmak istiyorum. Mumford, geçmifl

zaman kentleriyle ilgili olarak "Bir kifli fleh-

rin ya içindendir ya d›fl›ndan. Akflam günefl

bat›m›nda kap›lar kapand›¤›nda kent d›fl

dünyadan soyutlan›r. Duvarlar, insanlar

aras›nda bir gemideymiflcesine bir beraber-

lik duygusunun yarat›lmas›na yard›m eder"

diyor. Bu saptama, Eyüp Sultan için çok

anlaml›d›r. fiöyle ki, kentler, ahflap, tafl ya

da betonla yap›laflman›n çok ötesinde ken-

tin çevresiyle kurdu¤u iliflkilerden, insanla-

r›n kendi aralar›ndaki ve de fiziksel çevrey-

le olan iliflkilerinin bütününden oluflur.

Özellikle karar erkine sahip kiflilerin sade-

ce iyi niyetleri kente anlamalar›na ve sa¤-

l›kl› kararlar oluflturmalar›na yetmez. De-

nebilir ki, kentler do¤ada örne¤i bulunma-

yan karmafl›k metabolizmal› dev organiz-

malar gibidirler. Geliflmelerinin nedenleri-

nin tam anlam›yla bilinmeyifli ve kontrol

edilmeyiflini Herbert Girardet ‘Günümü-

zün Mega Kentleri kullan›m el kitab› ol-

madan gelifltiler’ diyerek vurguluyor. Biz

de Eyüp Sultan’›n sorunlar›n›n önemli öl-

çüde bir mega kent olan ‹stanbul’un geli-

flim sürecinden kaynakland›¤›n›, dolay›s›y-

la da ‹stanbul’daki geliflmeleri gözard› ede-

rek soruna yaklafl›lmayaca¤› kan›s›n› tafl›-

yoruz. Unutmamal›y›z ki bu asr›n bafl›nda

kentlerde yaflayanlar›n yerel nüfusa oranla-
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r› % 14 idi. Bu, daha asr›n sonuna ulaflma-

dan % 50’yi aflt›. Kentlerin üzerinde h›zla

artmakta olan bu bas›nç, Isaac As›imov’u

do¤rulayacak gibi görünüyor. As›imov

"Kentler geçmiflte medeniyetimizin övünç

kayna¤› idi gelecekte ise medeniyetimizin

sonu olabilir" diyor.

Eyüp Sultan geçmiflte anakentten ba-

¤›ms›z, ayr›cal›kl› ve üretken yap›s›yla ger-

çekten övünç kayna¤› idi. Bugün ise Eyüp

ad›yla an›lan ve neredeyse bir kent ölçe¤i-

ne ulaflan bütün bu yerleflim, kültürümüzü

yarat›c›l›¤›m›z›, iç gücümüzü, g›da madde-

lerimizi, suyumuzu, enerjimizi emerek ne

üretiyor. Ekonomik ya da kültürel de¤er

tafl›yan araçlar m›, kullan›ma haz›r nesne-

ler mi ya da medeniyet mi belli de¤il. Oy-

sa arka planda görünen çöpler, sulu ve ka-

t› at›klar ve en önemlisi politik güç son de-

rece belirgin. Bu bask›n oluflumlar, Eyüp

Sultan’›n geri kazan›m› ad›na, kaç›n›lmaz

olarak radikal kararlar içererek ve de kuru-

lu düzeni sarsacak uygulamalara f›rsat ve-

rebilir mi, bilemem, Sadece Say›n Nezih

Eldem’in Eyüp Sultan’la ilgili çal›flmalar›-

n›n hayata geçirilme f›rsat›n›n iyi de¤er-

lendirilmesi ve temel kararlar›n tart›flmaya

aç›l›p sonuçlar›n›n kesin kurallara dönüfl-

mesi ve kiflisel ve politik yararlara karfl› ko-

runakl› k›l›nmas›yla bafllat›lacak sürecin bi-

le yeniden övünç duyulabilecek bir Eyüp

Sultan için ciddi bir umut oldu¤una inan›-

yorum. Bafllang›ç olarak birkaç planlama

karar›n›n kesinleflmesini özellikle öneriyo-

rum. Birincisi, Eyüp Sultan’›n Haliç’e ka-

vuflturulmas›, bununla yetinmeyip, su yo-

luyla ulafl›m›n yeniden bafllat›lmas›. Bu uy-

gulaman›n önüne ciddi engeller ç›kar›laca-

¤›n›n ve bu önerinin geçmifle özlem yüklü

bir ütopya olarak suçlanaca¤›n›n fark›nda-

y›m. ‹kinci önerinin ise, uygulamas› son

derece kolay olmas›na karfl›n gerekçesini

anlatmak çok zor: Eyüp Sultan Camii’nin

avlusu önündeki yapay meydan›n iptal

edilmesi.

Özellikle 50’lerin sonunda Menderes’in

kente müdahalesinde ortaya ç›kan bir uy-

gulama h›zla yayg›nlaflt› ve bir planlama

ö¤esi olarak yerleflti. Bu uygulama, tarihi

çevreye sayg› gösterisi olarak tarihî yap›la-

r›n, daha do¤rusu dini yap›lara sayg› göste-

risi ya da gösterifli olarak dini yap›lar›n et-

raf›n› açmak fleklinde ortaya ç›kt›. Bu dav-

ran›fl, en baflta bu yap›lar›n sosyal ifllevini

yads›makt›r. Onlar› bir sembol ve politik

araç olarak kullanma dürtüsünün belirtisi-

dir. 50’li y›llar›n sonunda doktora çal›fl-

mam nedeniyle Eyüp Sultan’da çekti¤im

yüzlerce kare foto¤rafta gördü¤üm insan

iliflkilerinin odakland›¤› meydan, tart›flma-

s›z biçimde caminin avlusudur. Bu, baflka-

lar›n›n çekti¤i foto¤raflarda da kan›tlan›r.

Avlu duvar›n›n d›fl› olan soka¤›n bir ölçe¤i

ve bu ölçe¤in de bir ifllevi vard›r. Bu ifllev,

caminin ifllevinin tamamlay›c›s›d›r. Dola-

y›s›yla bu sokaktaki de¤iflim do¤rudan

do¤ruya camiye dönük bir de¤iflimdir ve

onun tarihsel sosyal içeri¤inde tahribata

yol açmaktad›r. Dinine ba¤l›l›¤›n bu denli

s›k telaffuz edildi¤i bir ülkede, bu denli

yayg›n biçimde buna cüret edilebilmesini

bir atasözüyle izah edebiliriz. Cahil cüret-

kâr olur.

Eyüp Sultan’da ekonomik gereksinme-

lere dayand›r›lan gerekçelerin ard›na s›¤›-

nan bu yozlaflmaya karfl› oluflturulacak mo-

delin, flüphesiz ciddi ekonomik alternatif-

ler, gerçekçi çözümler içermesi gerekir.

Bütün bunlar›n bilincinde olmama karfl›n

yine de ciddi bir iyileflmenin flans›n› Eyüp

Sultan’da kendine yeterlilik ilkesine yönel-

mede görüyorum. Tabii sadece kendi ken-

dinin merkezi olan bir Eyüp Sultan için.

Kendi sa¤l›kl› kimli¤ine dönmenin bi-

rinci flart›, kendi sa¤l›kl› hudutlar› içinde

tarif edilmektedir.

Eyüp Sultan semtinin ekonomik varl›-

¤›n›n omurgas› olan inanç kökenli ziyaret-

lerin ivme kazanmas› ve onu besleyecek

hizmetlerin disipline edilmesi, canlanmas›

ve yenilenmesi, cami ve çevresinde yafla-

m›n temposunun ve biçiminin olmas› gere-

ken düzeye tafl›nmas› ve de bu minval üze-

re uzay›p gidecek beklentiler...

Bu beklentilerin, yine kentin ürünü

olan politik gücün yarar›yla çat›flaca¤› ger-

çe¤i fazla iyimser, hatta hiç iyimser olun-

mamas›n› gerektirebilir. Fakat yine de ben

Eyüp Sultan’la ilgili bir belgesel film ve CD

için bafllatt›¤›m çal›flmam›, bir fleylerin ger-

çekten de¤iflebilece¤i umuduyla sürdür-

mekte oldu¤umu da itiraf ediyorum.
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Yüzy›l›m›z›n bafl›nda (1915’de) ‹s-

tanbul’a gelen ve bir süre ‹stanbul fle-

hir tarihi ve mimarisi hakk›nda arafl-

t›rmalar yapan Karoly Kos adl› Macar

mimar "‹stanbul bir flehir idi, herhan-

gi bir flehir de¤il" demektedir.(1)

Günümüzde acaba kaç kifli her-

hangi bir flehirde de¤il, ‹stanbul’da

yaflad›¤›m›z›n fark›ndad›r? Acaba kaç

kifli yüzy›llar boyu çeflitli kültürlerin

katk›s› ile oluflmufl bir flehirden, onun

yaratt›¤› de¤erlerden alabildi¤ince

pay almak için de¤il, ona katk›da bu-

lunmak, ‹stanbul’a XX. Yüzy›l kültü-

rünün ve insan›n›n yaratt›¤› de¤erleri

katmak için görev almas› gerekti¤inin

bilincindedir?

Kendi tarihini ve kültürünü bilme-

mek, insan›, dolay›s›yla milletleri be-

lirsizli¤e ve bofllu¤a sürüklemektedir.

Bugün içinde bulundu¤umuz durum

bir ölçüde de bu eksiklikten kaynak-

lanmaktad›r. H›zla büyük bir karam-

sarl›¤a ve kültürel yokolufla do¤ru gi-

dilmektedir. Tarihte ne yapt›k ki, ge-

lecekte birfleyler yapabilelim gibi,

XV. ve XVI 
Yüzy›llarda 
Seyreyle 
Gözüm Eyüp’ü
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milletler için çok tehlikeli ve olumsuz

bir düflünce yap›s› toplumumuza ha-

kim olmakta ve geçmifle ait her türlü

belge bilinçsizce tahrip edilmektedir.

"Olaylar bir günde ortaya ç›kmaz,

onlar› geçen as›rlardan haz›rlayan se-

bepleri bulup ayd›nlatmak laz›m ge-

lir.

Vatan ve memleketini seven ve

devlet ve milletinin bekas›n› isteyen-

ler, kendi as›rlar›n›n olaylar›n› ve ha-

berlerini zabt ile gelecek nesillere yâ-

digar b›rak›rlar." (2) 

Koruma, geçmifli araflt›rma, onun

yaratt›¤› olumlu ve olumsuz geliflme-

leri de¤erlendirme gelecekte varolma

iddias›nda olan her ülkenin ve mille-

tin acilen yapmas› gereken bir çal›fl-

mad›r.

Geçmifle ait her türlü belgeyi yal-

n›zca kültür varl›¤› olarak de¤il, ulus-

lar aras› boyutta bir gelecek yaratmak

için de kullanmak zorunday›z. Bu yal-

n›zca evrensel sahnede nelere malik

oldu¤umuzu anlatmak için de¤il, ayn›

zamanda toplumumuza kendi geçmi-

flini ö¤renmek ve ondan ders almak

için de gerekir.

Geçmiflin yaln›zca bir hikayeler ve

efsaneler dizisi olmay›p, elle tutulur,

gözle görülür belgeler oldu¤u gerçe-

¤ine hâlen varamam›fl bir toplumuz.

Bu bence büyük ölçüde fikrî ve bede-

nî tembellikten kaynaklan›yor. ‹nsan-

lar›m›za araflt›rma yapman›n gerekli-

li¤ini, onun getirdi¤i bilgi birikimi-

nin ve üç boyutlu görüfl yetene¤inin

baflar› için gerekli oldu¤unu anlata-

mam›fl›z? Yeni bir çaba ve objektif

bak›fl için geçmifli ö¤renmeye fliddet-

le ihtiyac›m›z var.

XV. ve XVI. Yüzy›lda Eyüp yer-

leflmesi nas›ld›, hangi mimari an›tlar

vard›, mahalle oluflumlar› ve yo¤un-

luklar ne boyutta idi? Pek çok yaz›l›

belgede bu konuda çeflitli aç›klamalar

ve tesbitler mevcut. Peki ya çizili bel-

gelerde? Fetih öncesi ve hemen son-

ras›, XVI. yüzy›l boyunca Eyüp nas›l

geliflti, hangi yap›lar vard›? Günümü-

ze hangi yap›lar gelebildi?

‹stanbul flehri pek çok flehre naza-

ran talihlidir; o bir dünya flehri idi ve

insano¤lu çizili belgelerle geçmifli

yans›tmaya bafllad›¤›ndan beri ‹stan-

bul’a ayr› bir de¤er verdi ve onu çizgi

ile belgeledi. Hem de pek çok kere.

Sözü fazla uzatmak gereksiz. fiim-

di sizlere XV. ve XVI. yüzy›llardan

günümüze ulaflan belgelere dayana-

rak Eyüb’ü sunmak isterim.

‹stanbul’a ait harita niteli¤indeki

ilk çizili Tabula Pertengeriana’dan

al›nan bir harita/resimdir. .(3) Sözko-
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nusu harita ‹stanbul’un bugüne kadar

bildi¤imiz en eski çizili belgesidir.

Roma’n›n caddeler plan›ndan bir bö-

lüm olan bu belge, ad› geçen planda

gösterilen üç flehirden biri (Roma-‹s-

tanbul-Antakya) ve ayn› zamanda ‹m-

paratorlu¤un baflkenti olan ‹stanbul’u

kabaca ifade etmektedir. MS. IV.

Yüzy›lda yap›ld›¤› san›lan haritada,

ana a¤›rl›k noktas›n›n tahta oturmufl

olarak gösterilen ve ‹mparator Cons-

tantinus oldu¤unu sand›¤›m›z figür

teflkil etmektedir. Bu figürün sa¤ eli

ile iflaret etti¤i dört katl› ve üzerinde

elinde m›zrak bulunan bir heykelin

durdu¤u sütun Forum Constanti-

nus’da yer alan porfir sütun (Çember-

litafl) olmal›d›r. ‹stanbul yar›madas›-

n›n hemen üstünde bir girinti halinde

Haliç ve onun yukar›s›nda, üzerinde

Sgcas (Sykai) yazan ve çat› katl›, k›r-

ma at›l› büyükçe bir binan›n yer ald›-

¤› Galata görülür.

Yaklafl›k bin y›l sonra Cristoforo

Buondelmonti’nin 1422 y›l›nda yaz›l-

m›fl olan Liber ‹nsilarum adl› kitab›-

n›n Paris, Venedik ve Vatikan kütüp-

hanelerindeki el yazmas› kopyalar›n-

dan al›nan ‹stanbul Plan› karfl›m›za

ç›kar. (4)  Birbirinden az çok farkl›

otuz kadar kopyas› olan bu plan›n as-

l›n› Buondelmonti 1420 y›l›nda yap-

t›¤› ‹stanbul Seyahati s›ras›nda çiz-

mifltir. Sözkonusu planda ‹stanbul üç

grup halinde görülür. Suriçi, Galata

ve Üsküdar... Suriçi ve Galata olduk-

ça detayl› olarak, Üsküdar bir-iki ya-

p› ile belirtilir. Ayr›ca görüldü¤ü gibi

Galata ile Kabatafl aras› da iskan edil-

mifltir. Ayr›ca Befliktafl Ihlamur deresi

ile Galata surlar› aras›nda an›tsal bir

yap› ile bir de¤irmen yer al›r. Buna

karfl›n Bizans döneminde zengin ve

yo¤un bir bitki örtüsü ile kapl› olma-

s› nedeni ile Kosmidion / Yeflil ad› ile

an›lan Eyüp’e ait herhangi bir belirti

yoktur. Bizans döneminde II. Thedo-

sios zaman›nda (408-450) Aziz Kos-

mos ve Damianos ismine bir manast›r

kurulan bu semtte ayr›ca Skilokeskos

denilen bir hipodrom ile süslü bir di-

vanhane vard›. I. Leon zaman›nda

(457-474) bugünkü Otakç›lar Camii

civar›nda küçük bir saray (Ma-

mas/Ayios Saray›) ve yak›n›nda bir

manast›r infla edildi. Bunlar›n d›fl›nda

bölgede Aya Anargiras, Aya Foütini

ve ‹mparator I. ‹ustinianos’un (527-

565) efli Theodora için yapt›rd›¤›

Ayios Panteleymon veya Theodora

Kilisesi ve köflkü bulunmaktayd›. (5)

Daha sonra karfl›m›za ç›kan gö-

rüntü ise Hartmann Schedel’in

1493’de yay›nlanan ‹stanbul çizimi-

dir. (6) Asl› Bizans devrinde yap›lan bir

çizimden kopyaland›¤› san›lan bu ya-

p›tta, Galata surlar›n›n içinin yo¤un-

lu¤una karfl›n ‹stanbul Suriçi’nin ten-

hal›¤› görülür. Surlar›n üzerinde Bi-

zans armalar› durmaktad›r, çat›lar›n›n

bir k›sm›n›n çöktü¤ünün görüldü¤ü

Aziz Havariyun Kilisesi’nin hemen
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solundaki dört minare benzeri kolonu

olan yap› ilgi çekicidir. Benzeri bir

görüntü de iki minare olarak Ayasof-

ya’n›n alt›ndaki bir yap›da görülür.

Hartmann Schedel’in çiziminin bir

di¤er ilginç yan› da, sur d›fl›nda gerek

Eyüp, gerekse Merkez Efendi bölge-

sindeki iskân›n varl›¤›d›r. Yeflillikler

aras›nda bir-iki yap› ile belirtilen bu

yerleflmeler ilk defa bir çizili belgede

görülür.

Eyüp’ün an›tsal bir yap› ile belir-

tildi¤i ve bugün için bildi¤imiz ilk çi-

zili Giovanni Andrea Vavassore’nin

gravürüdür. Bu gravürde 1520 tarihi

verilmesine ra¤men, cami olarak yal-

n›zca Fatih Camii görülür. Buna mu-

kabil Eski Saray’›n bulundu¤u yerde

Moichea / Cami yaz›s› okunur. Bu

kayda göre gravürün 1520 de¤il, daha

erken bir tarihe, Bayezid Camii’nin

yap›m tarihi olan 1501-1506 aras›na

tarihlendirilmesi daha do¤ru olacak-

t›r. (7) Gravürde Eyüp bölgesi bir-iki

yap› ve an›tsal özellikli büyük yap› ile

belirtilir, bu yap›n›n alt›nda "s.hele-

na" yaz›s› okunmaktad›r. Bu plan da-

ha sonraki tarihlerde tekraren s›k s›k

yay›nlan›r. Bir kopyas› Seutter’e, da-

ha da tan›nm›fl bir di¤er nüshas› ise

1574 tarihi ile George Brown’a aittir.

Ancak tüm bu nüshalar Vavassora

plan›n›n kopyalar› olmaktan öteye

gitmez. (8)

Matrakç› Nasuh’un ‹stanbul pla-

n›nda Eyüp semti an›tsal Eyüp Sul-
tan Külliyesi hemen yan›nda, içinde

bir a¤aç bulunan sofa, yak›n›nda bir-

kaç kurflun kubbeli yap› (Belki Silahi

Camii) ve Haliç’in daha içlerinde

kurflun çat›l› sanki tekkeymifl gibi gö-

rülen birkaç yap› ile belirtilir. (9)

Salomon Schweigger’in 1578-80

tarihli ‹stanbul plan› da ilginç görün-

tüler içerir. Surlar d›fl›nda bir dizi

mezarl›k ve Eyüp Semti. Bir grup bi-

na belirtilen Eyüp’de ayr›ca minaresi,

üzerinde y›ld›z bulunan kubbesi ve

bir avlu ile çevrelenmifl Eyüp Camii
ve hemen yan›nda, üzerinde iki ay

bulunan bir bina. (10)

Lokman b. Huseyn al-Afluri’nin

büyük bir k›sm›n› çizdi¤i Hunar-na-

ma adl› minyatür albümünde Veli-

can’›n çizdi¤i ‹stanbul plan›, minya-

tür tekni¤inde ve baflka bir görüflle

1580’lerin Eyüp’ünü günümüze tafl›r.

Revaklarla çevreli avlular içinde pek-

çok an›tsal yap› ve onlar› çevreleyen

evler, do¤ulu flehir bünyesinin olufl-

turdu¤u karmafl›k bir görüntü. Sur d›-

fl›nda yer alan mahalleler. (11) (Foto:9)

Nakkafl Osman’›n 1579-80 tarihli

K›rkçeflme Sular› haritas›nda, Eyüp
iskân› tüm görkemiyle karfl›m›za ç›-

kar. Eyüp Sultan Camii, Zal Mah-

mud Pafla Camii, Eyüp çevresinde ye-

flillikler içindeki mahalleler, Mescid-i

Mahalle Niflanc› (Camii 1543), su ya-

p›lar›. Bu harita çok detayl›d›r ve ba-

z› yap›lar (Niflanc› Camii’nin biraz

üstünde "Makam-› Kebir der kurbu

E¤ri Kap› Konstantiniye" yaz›s› ile

büyük bir ihtimalle Emir Buhari Tek-

kesi) isimleri ile belirtilmifllerdir. Di-
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Foto 5

Foto 5

7. 

8.

9.

10.

11.

Eugen Oberhum-
mer, ay. Es., s.22.
Seutter Kopyas›
için bkz. Dr. Mord-
tman, ay. Es., planj:
III-IV.
George Brown kop-
yas› için bkz. Eugen
Oberhummer, ay.
Es., s.23.
Nasuh el-Silâhi el-
Matraki, Bayan-›
Menazil-i Sefer-i
Irakeyn, ‹.Ü.Ktb. T.
5964, v.8b, 9a.
Salamon Schweig-
ger, Ein Newe
Reyssbeschreibung
Auss Teutschland
nach Constantino-
pel und Jerusalem,
N u r n b e r g ,
MDCVIII (1608),
t›pk› bas›m, Nefl:
Rudolf Neck, Graz,
1964, s.102
Lokman b. Huseyn
al-Afluri, Hunar-na-
me, TKSM. Ktb.
H.1523 V. 158b-
159a, istisnal tarihi
H.922-M.1584.



¤er tarafta görülen Mescid-i K›yye

yaz›s› ile hangi mahallenin belirtil-

meye çal›fl›ld›¤› konusunda flüphemiz

olmas›na karfl›n, bir ihtimalle Kas›m

Çavufl Mahallesi’nin anlat›lmaya çal›-

fl›ld›¤›n› söyleyebilirz. Haritan›n en

ilginç notu, Mimar Sinan’›n Tezkire-

tü’l Bünyan’da Ali Pafla, Tezkiretü’l

Ebniye’de ise Ahmed Pafla Saray› diye

adland›rd›¤›, ancak yanl›fl yaz›ld›¤›

ve yerinin bilinmedi¤i söylenen Ah-

med Pafla Saray›’d›r. Eyüp iskelesi,

Haliç içindeki adac›klar, Kâ¤›thane

ve Alibeyköy dereleri, Haliç’in kuzey

sahilindeki yerleflmeler çok net ola-

rak görülür. Ülkemizde fazlaca tan›n-

mamas›na karfl›n, çok önemli bir bel-

ge olarak de¤erlendirilmesi gerek-

mektedir. (12) (Foto:7)

Seutter’in asl› XVI. yüzy›la daya-

nan ve sonraki tarihlerde pekçok kere

küçük de¤iflikliklerle tekraren çizilen

‹stanbul panoramas›nda da Eyüp gö-

rülür, panoraman›n sa¤ bitiminde

Hasköy s›rtlar›ndan bir a¤ac›n arka-

s›ndan görülen Eyüp’teki an›tsal yap›

bir yan›lg› sonucu St. Jacops Kirche

diye belirtilen iki minareli Eyüp Ca-
mii’dir. Daha sonralar› 1633’de Seut-

ter’e atfen çizilen bir di¤er panora-

mada, bu kere Hasköy s›rtlar›daki

a¤ac›n kesildi¤i görülür. Ayn› pano-

rama küçük de¤iflikliklerle 1730’da

Homann taraf›ndan bir kere daha ba-

s›l›r. (13) (Foto:2)

Oberhummer’in albümünde rastla-

d›¤›m›z ve baz› müelliflerce Piri Re-

is’e, baz›lar›nca Lokman Çelebi’ye at-

fedilen bir di¤er ‹stanbul plan› ise, çi-

zim tekni¤i aç›s›ndan bir bat›l› tara-

f›ndan çizilmifl gibi gözükmesine ra¤-

men, üzerindeki eski Türkçe notlar

nedeni ile bize aittir gibi görülür. De-

tayl› bir transkripsiyonu yap›lmad›¤›

için tarihlendirilmesi zor olsa da,

XVI. yüzy›l sonu ve XVII. Yüzy›l›n

bafllar›nda çizildi¤i sgöylenebilir. Bu-

rada sa¤ alt köflede a¤açlar aras›nda

birkaç yap› ile Eyüp görülür. (14)

Wilhelm Dilich’in çizdi¤i ‹stanbul

plan›n›n di¤er planlara nazaran en il-

ginç yönü, bak›fl aç›s›n›n farkl›l›¤›d›r.

Dilich, ‹stanbul’a Trakya yönünden

bakar. Önce Surd›fl› yerleflmeleri, iki

minaresi ile Eyüp Sultan Camii, birer

minareli di¤er üç camii ve k›y›ya pa-

ralel bahçeler içindeki yap›lar ile

Eyüp hemen kendini gösterir. 1600

y›l›nda yap›ld›¤› san›lan bu haritada

12.

14.

13.

Nakkafl Osman,

Tarih-i Sultan Sü-

leyman, 1579-80,

v.22b-23a, Ches-

ter Beatty Library,

Dublin, MS. 413.

Ay. Bkz. Abdullah

Kuran, Mimar Si-

nan, ‹stanbul,

1986, s.381.

M.Sinan Genim,

Mimarbafl› Koca

Sinan Yaflad›¤›

Ça¤ ve Eserleri,

‹stanbul 1988,

c.1, s.393-402.

Seutter Kopyas›

için bkz. Dr.

Mordtmaan, ay.

Es., planj: V

Homann Kopya-

s›: M. Sinan Ge-

nim koleksiyonu

Eugen Oberhum-
mer, ay. es. lev:

XXII
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ayr›ca sur d›fl› iskân›n varl›¤› da aç›k-

ça bellidir. (15) (Foto:1)
Biraz geç bir tarihte yap›ld›¤› bili-

nen (1648) Katip Çelebi’ye ait ‹stan-

bul haritas› ise, di¤er belgelere naza-

ran daha primitif ve detays›zd›r. An-

cak, kuzeyden güneye Eyüp sahilin-

deki yap›lar› belirtmesi aç›s›ndan bu-

rada belirtmeyi gerekli gördük. Mak-

tülo¤lu Yal›s›, fiah Sultan Camii, Val-

de Sultan Saray›, Eba Eyüp, Sultan

Saray›, Defterdar Camii, Sultan Sara-

y›... Görüldü¤ü gibi, Eyüp k›y›lar›

an›tsal yap›larla dolu. (16) (Foto:8)

Nihayet muhteflem bir panorama.

Melchior Lorich taraf›ndan 1557-61

tarihleri aras›nda yap›ld›¤› bilinen

11.45 m x 0.45 m. ebatlar›ndaki ‹s-

tanbul görüntüsü ile XVI. yüzy›l

Eyüp’ünü sizlere sunmak isterim. ‹fl-

te, Melchior Lorich’in gözü ve eli ile

1560’lar›n Eyüp’ü... (17) (Foto:3,4,5,6)

Son olarak 1934 tarihli flehir reh-

berindeki Eyüp Nahiyesi’ni sunmak

istiyorum. Oniki mahalleden oluflan

Eyüp, Fatih devri sonlar›na do¤ru

varl›¤›n› bildi¤imiz sekiz mahallesin-

den üçünü muhafaza ederek XX. Yüz-

y›la ulaflm›flt›r. Fatih devrinde var

olan Abd’ül Vedud Camii Mahallesi

(Sultan Camii Mahallesi), Cami-i Ke-

bir Mahallesi ve Fethi Çelebi Mahal-

lelerini muhafaza ederken, Kas›m Ça-

vufl Mescidi Mahallesi (‹slâm Bey

Mahallesi’ne), Mehmed Bey Mescidi

Mahallesi (Fethi Çelebi Mahalle-

si’ne), Ota¤c›bafl› Mescidi Mahallesi

(Çay›rbafl› Mahallesi’ne), Sofular

Mescidi Mahallesi (‹slâm Bey Mahal-

lesi’ne), Ülice veya Ödlice Baba Mes-

cidi Mahallesi ise (Eyüp Gümüflsuyu

Mahallesi’ne) kat›larak günümüzde

kay›p olmufllard›. (18) (Foto:10)

Çok uzun ve detayl› bir araflt›rma-

ya giriflmeksizin hemen bilebildi¤i-

miz baz› belgelerle sunmaya çal›flt›¤›-

m›z XV. ve XVI. yüzy›l Eyüp’ü, zan-

nederim bu flehir için ne muazzam bir

zenginli¤e malik oldu¤umuzu gözler

önüne sermifltir.

Gereken, araflt›rmak ve çal›flmak-

t›r. Çarçur olan pekçok kaynaktan bi-

raz›n›, hakikaten pek az›n› bu araflt›r-

malara ay›r›rsak, gündelik yaflamdan

kurtulur, biraz ileriye bakabilirsek,

gelecek için pek çok fley yapma imkâ-

n› önümüzde durmaktad›r.

Haydi kolay gele.
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15.

16.

17.

18.

Cornelius Gur-
litt, Die Baukunst

Konstantinopel,

Berlin, 1902, s.44.

Kâtip Çelebi,
fiekl-i Halic-i

K o n s t a n t i n i y e ,

‹.Ü. Kitapl›¤›

Eugen Oberhum-
mer, ay. es.

Ekrem Hakk› Ay-
verdi, Fatih Devri

Sonlar›nda ‹stan-

bul Mahalleleri,

fiehrin ‹skân› ve

Nüfusu, Ankara,

1958. ‹stanbul fie-

hir Rehberi, ‹stan-

bul, 1934.

Foto 10Foto 9



‹stanbul kentinin önemli yerle-

flim merkezlerinden birini olufltu-

ran Haliç sahilleri, tarihi boyunca,

H›ristiyan, Musevi ve Müslümanla-

r›n yaflad›¤› semtlerden oluflan bir

özellik gösterir. Örne¤in bu semt-

lerden Balat Musevilerin; Fener H›-

ristiyanlar›n; Eyüp Müslümanlar›n

merkezi olmufltur.(1) Tarih boyunca

ad› Eyüp’ten ayr› an›lmayan Ayvan-

saray ise H›ristiyanlar›n ve özellik-

le de fetihten sonra yo¤un olarak

Müslümanlar›n yerleflim yeri haline

dönüflmüfltür. Günümüzde de bura-

da H›ristiyanlar ve Müslümanlar

yan yana yaflamaktad›rlar. Ancak,

fetihten sonra Ayvansaray’›n Türk

karakteri giderek daha bir a¤›rl›k

kazanmaya bafllam›fl ve semt, eski

Türk evlerinden, sokaklar›na, ya-

flam biçiminden folkloruna kadar

‹stanbul kültüründe derin izler b›-

rakm›flt›r. Ayvansaray son y›llarda

iyice ihmal edilmifl bir semt konu-

mundad›r. Bu tarihi yerleflim yerine

ve semtin önemli özelliklerine ilifl-

kin yay›m› yar›m kalan ‹stanbul

Ansiklopedisi’nde Reflad Ekrem

Koçu, Muzaffer Esen ve ‹smail Er-

sevim’in ayr›nt›l› yaz›lar› bulun-

maktad›r. Ayvansaray’› monografik

bir çal›flma olarak tüm ayr›nt›lar›y-

148

Dr. Ahmet Kamil Gören

1. ‹lber Ortayl›, ‹s-
tanbul’dan Sayfa-
lar, (3.bs.), ‹letiflim
Yay›nlar›, ‹st.,
1995, s.115-118;
‹lber Ortayl›,
"Eyüp’te Sanayi ve
Çevre Kirlenmesi",
Tülay Artan (Yay.
Haz.), Eyüp: Dün
/ Bugün 11-12
Aral›k 1993,
(Sempozyum bildi-
rileri), Tarih Vakf›
Yurt Yay., ‹st.,
1994, s.125; Ekrem
Ifl›n, ‹stanbul’da
Gündelik Hayat,
‹letiflim Yay., ‹st.,
1995, s.20-21

Bu çal›flmam›, ö¤rencisi olmaktan onur duydu¤um, ‹stanbul’a iliflkin say›s›z
araflt›rman›n sahibi, Sanat Tarihçisi Say›n Prof. Dr. Semavi EY‹CE’ye

ithaf ediyorum.

1. Ayvansaray’›n plan› (S. Eyice, ‹stanbul’da ‹hmal Edilmifl Tarihî

Bir Semt Ayvansaray", TAÇ, C.2,., S.5., S.40-41)

2. 1720 tarihli Christoph Weigel’in plan›nda ‹stanbul’un ‹mparator II.

Theodosius Dönemi (408-450)’indeki bölgelerden Ayvansaray 14 nu-

marayla gösterilmifltir. (Cahit Kayra, ‹stanbul Haritalar› / Maps
of ‹stanbul, Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›, ‹stanbul 1990, s.62)

Eyüp’ün Komflusu Tarihi Bir Semt

Geçmiflten Günümüze 

Ayvansaray
Dr. Ahmet Kamil Gören

‹st. Üniv. Edeb. Fak. Ö¤rt. Üyesi.
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la, yeniden gündeme

getiren ise, Prof. Dr.

Semavi Eyice olmufl-

tur.(2)

Ayvansaray semti

‹stanbul’un tarihi ya-

r›madas›n›n kuzeyba-

t›s›nda, kenti, kara

taraf›ndan kuflatan

surlar›n tam Haliç

surlar›yla bulufltu¤u

köflede yer almakta-

d›r. Semt, günümüz-

de Fatih ilçesine ba¤-

l›d›r. Tarih boyunca

gerek Bizans, gerekse

Osmanl› dönemlerin-

de önemini korumufl

olan Ayvansaray, Karabafl, Atik Mustafa

Pafla ve Abdülvedud olmak üzere, toplam

üç mahalleden oluflmaktad›r. (3) Balat’tan

Eyüp yönüne do¤ru giden Demirhisar

Caddesi, Kalafatç› Hüsnü Soka¤› kavfla-

¤›nda son bulmakta ve buradan bafllaya-

rak Ayvansaray Caddesi ad›n› alarak, Ha-

liç surlar› ve deniz aras›nda uzanarak,

1980’li y›llara kadar gemi ve teknelerin

yap›ld›¤› Kalafat Meydan›’na ulaflmakta-

d›r. Ayvansaray Vapur ‹skelesi de burada

bulunmaktad›r. (Resim: 1) Ayvansaray

Caddesi, burada son bulmakta; Eyüp yö-

nüne do¤ru uzanan cadde ise Yavedut

Caddesi ad›n› almaktad›r.(4) Kalafat Mey-

dan›’n›n eski bir kartpostalda yer alan fo-

to¤raf›nda sahil boyunca harabe haline

gelmifl yap›lar görülmektedir.(5) Ayvansa-

ray’›n konumland›¤› arazi, Ayvansaray

Caddesi’nden bat› yönü-

ne, semtin üst k›s›mlar›n-

da yer alan Tekfur Sara-

y›’na do¤ru oldukça dik

bir biçimde yükselmekte-

dir. Semtin genel görünü-

münü oluflturan ö¤eler

içinde, baz› merdivenli

dar sokaklar, günümüze

az say›da da olsa ulaflmay›

baflaran baz› eski ‹stanbul

evleri, harap durumda

olan baz› Bizans ve Os-

manl› dönemi yap›tlar›

bulunmaktad›r.(6)
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2. 

3.

4.

5.

6.

Semavi Eyice, "‹stan-
bul’da ‹hmal Edilmifl
Tarihî Bir Semt Ay-
vansaray", TAÇ, C.2.,
S.5., (Türkiye An›t
Çevre Turizm De¤er-
lerini Koruma Vakf›),
‹st., Nisan 1987, s.33-
49’da Eyice Ayvansa-
ray’a iliflkin di¤er yaz-
d›¤› yaz›lar içinde
özellikle bu makale-
sinde çok genifl bilgi-
ler yan›nda görsel
malzeme ve konular›-
na göre seçkin bir
kaynakça vermekte-
dir. Ayr›ca bak›n›z: ;
Ahmet Kamil Gören,
"Ayvansaray’›n Tari-
hi", Art Decor / AD,
SS.45, ‹st., Aral›k
1996, s.78-92;
A.K.Gören, "Tarih
Boyunca Ayvansaray",
Sanatsal Mozaik,
s.17, ‹st. Ocak 1997,
s.38-49; A.K.Gören,
"Ayvansaray", ‹COC
(‹stanbul Chamber of
Commerce), Issue:
48, (Nisan) ‹st., 1997,
s.70-83.
Semavi Eyice, "Ay-
vansaray", Dünden
Bugüne ‹stanbul An-
siklopedisi, (DB‹A),
C.1., Kültür Bakanl›¤›
ve Tarih Vakf› Yay›n›,
‹st., 1993, s.491; Eyi-
ce "‹stanbul’da ‹hmal
Edilmifl...", TAÇ,
C.2., S.5., s.33; S.Eyi-
ce, "Ayvansaray", ‹s-
lâm Ansiklopedisi,
C.4., Türkiye Diyanet
Vakf›, ‹st., 1991,
s.289; Reflad Ekrem
Koçu, "Ayvansaray",
‹stanbul Ansiklopedi-
si, C.3., ‹st., 1960,
s.1642-1643.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.491; Koçu, "Ayvan-
saray Kalafat Yeri", ‹s-
tanbul Ans., C.3.,
s.1651; Ayvansaray
plan› ve caddeleri için
bkz: Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.40-41.
Perihan Sar›öz, Bir
Zamanlar ‹stanbul,
‹dea ‹letiflim, ‹st.,
1996, s.76 (toplam
311 sayfal›k kitapta
371 adet ‹stanbul’un
çeflitli semtlerinden
derlenmifl kartpostal
yer almaktad›r.)
6. Eyice, DB‹A, C.1.,
s.491.

Ayvansaray’›n önemli Ortodoks ibadet mekan› Vlaherna Meryem

(Panbagia Blakbernai) Kilisesi (27.7.96)

4.

2a. Anselmi Bandari taraf›ndan çizilmifl 1729 tarihli bir ‹stanbul pla-

n›nda 14 numara ile gösterilmifl Ayvansaray ölgesi. Her bölge içinde

yer alan önemli yap›lar yaz›yla belirtilmifltir. (Kayra, ‹stanbul Ha-
ritalar›, s.81)

2a.

Ayvansaray’›n önemli Ortodoks ibadet

mekan› Vlaherma Meryem (Panhagia

Blabernon / Blakhernai / Blachernai) Ki-

lisesi’sinin bahçe girifl kap›s› (27.10.1996)

3. 
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SEMT‹N ADINA ‹L‹fiK‹N OR-
TAYA ATILAN SAVLAR

Bir taraf›nda bir zamanlar "Alt›n

Boynuz" olarak an›lan Haliç; di¤er ta-

raftan da kentin kara surlar› ile s›n›rla-

nan Ayvansaray semtinin ad›n›n nere-

den geldi¤ine iliflkin çeflitli görüfller,

ortaya at›lan savlar bulunmaktad›r.

Bunlardan biri, Osmanl› döneminde,

semtte daha önce Bizans Dönemi’nden

kalan mahzenlerde, s›cak ülkelerden

getirtilen hayvanlar›n bar›nd›r›lmas›y-

la halk aras›nda kullan›lmaya bafllanan

"hayvan saray›" tan›m›n›n zamanla de-

¤iflerek Ayvansaray’a dönüflmesidir.(7)

Di¤er bir sava göre ise, burada yer

alan Bizans saray›n›n, "kemerli yüksek

bina" anlam›na gelen "eyvan" sözcü-

¤üyle "Eyvan Saray›" olarak an›ld›¤›n›

ve giderek bu tan›m›n Ayvansaray

sözcü¤üne dönüfltü¤üdür. Ancak, Eyi-

ce, bu iki sav›n da pek inand›r›c› olma-

d›¤›na iflaret etmektedir.(8) 18. Yüzy›l›n

ünlü ‹stanbul tarihçisi Ermeni as›ll› P.

⁄. ‹nciciyan semtin ad›n›n "Ay Ma-

mas" (Hagios/Ayios Mamas) ad›na ku-

ruldu¤u varsay›lan "Ay Mam Sara-

y›’ndan geldi¤i kan›s›ndad›r; ancak bu

görüflün de tümüyle bir fanteziden

ibaret oldu¤u söylenebilir. Türkolog

J.H.Mordtmann ise Ayvansaray ad›n›n

Eyyüp Ensari’den geldi¤ini, Eyüp’e gi-

den yolun bafl›nda surlarda aç›lan bir

gedi¤e verilen "Eyyüp Ensari Kap›s›"

ad›n›n zamanla "Ayvansaray Kap›s›"na

dönüfltü¤ünü ileri sürmüfltür. Ünlü

gezgin Evliya Çelebi de 17. Yüzy›lda

bu kap›n›n ad›n› "Ayyub Ansari" ola-

rak bildirmektedir.(9) Bat›l›lar taraf›n-

dan yaz›lan 16. Yüzy›l kaynaklar›nda

ise semtin ad› Hagiobazazi, Ayuanzari

Capi, Aybazari Eiubasar Cap› flekille-

rinde geçer. (10)

AYVANSARAY, ‹MPARATOR II.
TEODOS‹OS DÖNEM‹NDE ‹S-
TANBUL’UN 14. BÖLGES‹NDE
YER ALIYORDU

Ayvansaray, ‹mparator II. Teodosi-

os Dönemi (408-450)’nde kaleme al›n-

m›fl olan ve ‹stanbul’un o dönemlerde-

ki mahallelerini anlatan Latince Noti-
tia Urbis Constantinopolitanae adl›

kitaba göre kentin XIV. Bölgesinde

(regio) yer al›yordu. (Resim: 2, 2a) Bu

yap›ta göre, o s›ralarda Bizantion ad›-

n› tafl›yan ‹stanbul kentinin bitifli¤inde

bulunan Ayvansaray bir kasaba konu-

mundayd› ve buran›n etraf› bir surla

çevriliydi. O zamanlar bu surlar›n

içinde bir kilise, bir saray, bir nympha-

eum (genel çeflme), bir hamam, bir ti-

yatro ve bir lusarium (oyun yeri), iki

büyük direkli cadde, 167 ev bulunu-

yordu. (11) Semtin bu suralarda ad› "Bla-

harnai" olarak an›l›yordu ki bunun da,

ya burada bolca yetiflen blehron (ya-

bani nane) veya "blehon" (e¤reltio-

tu)’dan, ya da, o s›ralar Haliç k›y›lar›n-

da çokca tutulan "lahernai" (pala-

mut)’tan türedi¤ini düflünenler bulun-

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Eyice, DB‹A,

C.1., s.491; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.491; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.491; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33.

Eyice, ‹stan-

bul’da..., TAÇ,

C.2., S.5., s.33.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33.

6. Toklu ‹brahim Dede Haziresi etraf›ndaki hisar› oluflturan surlardan bir görünüm

(27.10.1996)

5. Toklu ‹brahim Dede Haziresi’ne girifl kap›s› (27.10.1996)



maktad›r. (12) 2. Yüzy›lda yaflad›¤› san›-

lan Dionisios Byzantios’a göre, kasaba

ad›n› Blakhernas adl› bir Trak flefi ve-

ya yöneticisinden alm›flt›r. Eyice, sem-

tin ad›n› almas›nda en akla yatk›n sav

olarak bunu söylemektedir. (13) 

Bizantion Dönemi surlar› 5.yüzy›l-

da günümüze ulaflan kara surlar› yap›-

larak büyütüldü¤ünde, Blahernai Böl-

¤esi, ‹stanbul surlar› içine al›nm›fl ve

kentin bir mahallesi ya da bölgesi du-

rumuna dö-

n ü fl m ü fl t ü r .

Bu s›rada Bla-

hernai Bölge-

si’nin kuzey

ve do¤usunda

önceden yer

alan eski sur-

lar›, art›k ge-

reksinim du-

yulmad›¤›n-

dan y›kt›r›l-

m›fl olabilece-

¤i düflünülmektedir. Kentin bir mahal-

lesi veya bölgesi durumuna gelen Blak-

hernai, daha önceleri ayr› bir site (ci-

té) oldu¤unun hat›rlatan, site huku-

kundan (libera civitas), 5. Yüzy›lda

salt eski yönetim sisteminin yürürlükte

olmas› ayr›cal›¤›n› koruyordu. (14) Bla-

hernai’nin sur d›fl›nda kalan, Haliç k›-

y›lar›ndaki uç bölümü, 626 y›l›ndaki

Avar kuflatmas› s›ras›nda tahrip edil-

mifltir. ‹mparator Heraklios 627’de, sur

d›fl›nda kalan bu bölgeyi ve burada yer

alan ve Meryem’in elbisesisin (mapho-

rion)* korundu¤u Teotokos ton Bla-

hernon (Blachernai) Kilisesi’ni (Resim:
3, 4) korumak için surlar› geniflletmifl-

tir. ‹mparator V.Leon da 813’te surla-

r›n önüne bir hisarpeçe (kale kap›lar›-

n› savunma amac›yla surlar›n hemen

d›fl›nda yap›lan sa¤lamlaflt›r›lm›fl kule)

yapt›rm›flt›r. Böylece günümüzde iç

avlusunda Toklu Dede Mescidi ve Ha-

ziresi** bulunan hisar oluflmufltur. (Re-

sim: 5, 6, 7) Bizans Dönemi’nde bu iç
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12. 

13. 

14. 

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33-34; Haliç’teki

palamutlar›n öy-

küsü için bk:

O¤uz Tekin,

"Byzantion’un Pa-

lamutlar› ve Alt›n

Boynuz", Tarih ve
Toplum, S.135,

‹st., Mart 1995,

s.43-46.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.34.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyice,

‹ s t a n b u l ’ d a . . . ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.33.

7. Toklu Dede Haziresi’nde yer alan mezarlar (21.02.1996)

Harmann Schedel’in 1493 tarihli a¤aç bask› gravür 

‹stanbul plan›nda Blahernai Saray› ve Tekfur Saray›

(Kayra, ‹stanbul Haritalar›, s.65)

8.

Harmann Schedel’in 1493 tarihli a¤aç bask›

gravür ‹stanbul plan›n›n korsan bask›s›nda Bla-

hernai Saray› ve Tekfur Saray› (Bu plan ayr›

bir kart olarak arflivimizde bulunmaktad›r.

A.K.G.)

8a.



hisar "Pterion" ad›yla an›lmaktayd›.

Blakhenrai’daki saray geniflletilip, ‹m-

paratorlar›n sürekli mekanlar›na dö-

nüfltü¤ünde, Ayvansaray’›n bu saray›n

yay›ld›¤› yüksek kesimini korumak

amac›yla Tekfur Saray›’n›n biraz afla¤›-

s›ndan bafllayarak, Heraklios Duvarla-

r›’na kadar genifl bir kavis oluflturarak

inen, tek katl› sur duvarlar› ‹mparator

Manuel Komnenos (yönetimde bulun-

du¤u y›llar 1143-1180) taraf›ndan

yapt›r›lm›flt›r. (15) Kara taraf›ndaki sur-

larla, Haliç k›y›s›ndaki surlar›n birlefl-

ti¤i köfleden bir duvar Haliç’e do¤ru

uzanmakta ve k›y› parças›n› d›flar› böl-

geden ay›rmaktayd›. Bu duvar üzerin-

de Ksiloporta adl› bir kap›, buradaki

k›y› fleridinin ba¤lant›s›n› sa¤l›yordu

ki ad› geçen bu kap› ve duvar›n uzun

bir süre varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve sonun-

da 1868’de y›kt›r›ld›¤› bilinmekte-

dir.(16)

SARAYLAR 10. YÜZYILDAN 
BAfiLARAK AYVANSARAY’DA 

ÖNEM KAZANIYOR
Bizans ‹mparatorlar› ve

saray çevresi daha önce At-

meydan› ile Marmara k›y›s›

aras›ndaki genifl alanda yer

alan Büyük Saray’da ikamet

etmekteydi; ancak, buras›

11.yüzy›lda oldukça ihmal

edilmeye bafllanm›flt›r. Bu-

na karfl›l›k, Ayvansaray’da

yer alan Blahernai Saray›

10.yüzy›ldan bafllayarak,

imparatorlu¤un çöküflüne

kadar, imparatorlar ve saray

çevresi taraf›ndan daha ye¤

tutulan bir konuma yüksel-

mifltir. (17) Blahernai (Blac-

hernai) Saray›’n›n günü-

müzdeki ‹vaz Efendi Cami-
i’nin bulundu¤u teras üze-

15. 

16. 

17. 

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyi-

ce, "Toklu Dede

Mescidi", DB‹A,

C.7., s.272-273;

Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.34;

Nancy Patterson

Sevonko Alekan-

der Kazdhan,

* "Maphor ion" ,

A.Kazhdan (Ed.),

Alcie Mary Tal-

bot ve di¤erleri

The Oxford Dic-
tionary of
Byzantium, Vo-

lume:.2., Oxford

1991, s.1294; Sö-

zen Tanyeli, Sa-
nat Kavram ve
Terimleri Sözlü-
¤ü, s.102’de

**"Hazire": Ca-

mi, medrese gibi

yap›lar›n bahçe-

sindeki duvar ya

da parmakl›kla

çevrili küçük me-

zarl›k..

Eyice, DB‹A,

C.1., s.492; Eyi-

ce, ‹stanbul’da...,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.34.

Eyice, DB‹A,

C.1., s.493.
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Corneille le Bruyn’ün Paris 1714 tarihli "Voyage au Levant" ad-

l› eserinden Gravür 28,6x190 cm. boyuntlar›nda bir Haliç Pano-

ramas›ndan bir ayr›nt›da Ayvansaray bölgesindeki surlar seçile-

bilmekte. Eser, Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›’nda bulunmak-

tad›r. (Anonim, Yüzy›llar Boyunca Venedik ve ‹stanbul
Görünümleri / Vedute di Venezia ed Istanbul Attra-
verso i Secoli, Istituto Italiano di Cultura/‹talyan Kültür

Merkezi, ‹stanbul 10 Nisan-10 Haziran 1995 Sergi katalo¤u,

s.27)

9. 10. 1584-85 tarihli Nakkafl Osman ve ekibine ait Hünerna-

me’nin 1.Cildindeki ‹stanbul Betimi’nden bir ayr›nt›da Ayvan-

saray bölgesi (Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›), (Yüzy›llar
Boyunca Venedik ve ‹stanbul Görünümleri, s.23)

10.

11. Sanatç›s› belirsiz bir 16.yy. ‹stanbul Haritas›’ndan ayr›n-

t›da Ayvansaray bölgesi ve solda Tekfur Saray›, tahta kal›pla

gravür bask›, 20,5x30,8 cm. boyutlar›nda ve verilen bilgilere

göre üzerinde "Constantinopel Griechischen Keuserthums Ha-

uptstadt/im Landt Thracia am Meere gelegen" fleklinde bir ya-

z›yla Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›’nda, bulunmaktad›r.

(Yüzy›llar Boyunca Venedik ve ‹stanbul Görünüm-
leri, s.22)

11. 



rinde yer ald›¤› san›lmaktad›r. Bla-

hernai Saray›’n›n esas› büyük bir ola-

s›l›kla 5. Yüzy›lda burada var oldu¤u

bilinen, içinde bir ibadet yeri, bir ka-

bul salonu bir de yatak odas› bulunan

triklinosa dayanmaktad›r. Bu trikli-

nos daha sonra ço¤alt›l›rak dört tane

olmufl ve binalar Soros, Danubios,

Anastasios ve Okeanos adlar›yla ta-

n›nm›fllard›r. (18) Blahernai Saray›

kompleksi içinde yer alan Tekfur Sa-
ray›’n›n I. Manues Komnenos tara-

f›ndan yapt›r›ld›¤› san›lmaktad›r. Ay-

r›ca Manuel Komnenos’us Blahernai

Saray›’n› korumak amac›yla yapt›rd›-

¤› surlar, Haliç’e do¤ru uzanmakta ve
Anemas Zindanlar› (Resim: 26, 27,
28) ad›yla an›lan mahzenlerin kuzey

ucunda sona ermektedir. Anemas 11.

Yüzy›l sonlar› ile 12. Yüzy›l bafllar›n-

da yaflam›fl bir Bizans komutan›d›r.

1107 y›l›nda I. Alexios Komnenos’a

karfl› bir suikast haz›rl›¤› içindeyken

yakalanan Anemas, Blahernai Sara-
y›’na komflu ve daha önce hapishane

olarak kullan›lmam›fl bir kuleye kapa-

t›lm›flt›r. Bu kulenin Toklu Dede ha-

ziresini çeviren surlar›n kulelerinden

biri oldu¤u san›lmaktad›r. Ancak da-

ha sonra ‹vaz Efendi Camii avlusu

önündeki kulelerin –tam do¤ru olma-

makla birlikte- anemas’›n hapsedildi-

¤i kuleler olarak an›lmaya bafllad›¤›n›

görüyoruz. Blahernai Saray›’n›n bu-

lundu¤u yerdeki yap›lar toplulu¤un-

dan, günümüze Türk döneminde

Tekfur Saray› olarak adland›r›lan ya-

p› kalm›flt›r. (Resim: 29) Bizans sivil

mimarl›¤›n›n özgün örneklerinden

biri olan Tekfur Saray›, yabanc›lar ta-

raf›ndan 16. Yüzy›lda Konstantin Sa-

ray› (Palatium Constantini), (örne¤in

Schweigger’de Constantini Palast

fleklindedi), daha sonralar› da Porfi-

rogennetos (Porphyrogennetos) Sa-

ray› olarak adland›r›l›r. Tekfur Saray›

ad›n› almas›nda ise erken Osmanl›

döneminde, Bizans imparatorlar› ve

derebeyleri için kullan›lan bir terim

etkili olmufltur. (19) Mango, Tekfur Sa-

ray›’ndaki tepe mazgallar› ve hane-
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18. 

19. 

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.493; Cyril Mango,

"Blachernai, Church

and Place of.", The
Oxford Dictionary of
Byzantium, V.f., s.293;

S.Eyice, "Blahernai Sa-

ray›", DB‹A, C.2.,

S.263; ayr›ca bkz Eyi-

ce’nin kaynakças›nda

verilen: G. Schlumber-

ger, "Le palais et l’égli-

se des Blachernes",  Les
iles des Princes, Paris

1884.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.493; S.Eyice, "Tekfur

saray›", DB‹A, C.7.,

s.233-235;

14. Sanatç›s› belirsiz Amsterdam 1701 tarihli bir 17.yy. gravür bask› ‹s-

tanbul Haritas›’ndan ayr›nt›da Ayvansaray bölgesi, 21x28,5 cm. bo-

yutlar›nda ve Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›’nda bulunmaktad›r.

(Yüzy›llar Boyunca Venedik ve ‹stanbul Görünümleri, s.25)

1530-50 tarihli Giovanni Andrea Vavassore’nin ‹stanbul plan›n-

da Ayvansaray bölgesi. (Wolfgang Müller-Wiener, Bildlexi-
kon zur Topographie ‹stanbuls, Verlag Ernst Wasmut,

Tübingen 1977, s.33, Resim: 7; Ayn› plan için ayr›ca bkz: Ber-

ger, a.g.e, s.329-330 ve Resim: 1; ‹stanbul Ansiklopedisi, C.5.,

s.215)

13.

1584 tarihli Lokman Çelebi’ye ait bir ‹stanbul

plan›ndan bir ayr›nt›da görülen Tekfur Sayar›,

(Kayra, ‹stanbul Haritalar›, s.74)

12. 



dan armalar›n›n kullan›lmas›na daya-

narak, yap›y› Paleologoslara mâl et-

mesine karfl›l›k; Eyice, eskiden görül-

dü¤ü iddia edilen Bizans ve Paleolo-

goslar armalar›ndan hiçbir iz

olmad›¤›n› ve bu söylentile-

rin gerçe¤i dayanmad›¤›na

dikkat çekmifltir. (20) Ayr›ca,

yukar›da de¤inildi¤i gibi,

Cyril Mango da I. Alexios

Komnenos (do¤umu 1057-

ölümü 1118; imparator oluflu

ç›k›fl› 4 Nisan 1081) ve I. Ma-

nuel Komnenos (do¤umu

1118-ölümü 1180; imparator-

lu¤u 1143-1180)’nun Blaher-

nai Saray›’na ekler yapt›¤›n-

dan söz etmektedir. (21) Bla-
hernai Saray›’n› ‹stanbul’un

ilk betimlerinden biri olan

Hartmann Schedel’in 1493

tarihli Weltkronik (Dünya

Tarihi) adl› kitab›ndaki bir

gravürde görebiliriz. Saray›n

bulundu¤u yap›lar toplulu¤u-

nun en uç bölümünde, sivri

çat›l› bir pavyon gösterilmifl-

tir ki bunun –yukar›da da de-

¤indi¤imiz gibi- Tekfur Sara-
y› oldu¤u söylenebilir. (Re-
sim: 8, 8a) Buradaki ‹stanbul

deseni Wolgemuth; agaç gra-

vürleri ise Wilhelm Pleyden-

wurff taraf›ndan gerçekleflti-

rilmifltir. (22) Ayr›ca, Corneille

le Bruyn’ün Voyage au Le-
vant, Paris 1714 adl› yap›t›n-

da (Resim: 9), 1584-85 tarih-

li Nakkafl Osman ve ekibine

ait Hünername’nin 1.Cildin-

deki ‹stanbul Betimi’nde (Re-
sim: 10), 1550 tarihli Sebas-

tian Münster’e maledilen ‹s-

tanbul plan›nda (Gerçekte bu

plan-resmin kim taraf›ndan

yap›ld›¤› kesin olarak bilin-

memektedir.) (Resim: 11),
Lokman Çelebi’nin 1584 ta-

rihli bir plan›nda (Resim:
12), yaklafl›k 1530-1550’lere

tarihlenen Giovanni Andrea

Vavassore’nin ‹stanbul pla-

n›nda (Resim: 13) ve daha

birçok görsel belgede (Resim: 14,
15, 16, 19) buradaki saray komplek-

sini oluflturan yap›lardan baz›lar›n›

20. 

21. 

22. 

Cyril Mango,

"Tekfur Saray›",

The Oxford Dic-
tionary of
Byzantium, Vo-

lume: 1., s.2021-

2022; Anemas

Zindanlar›’na ilifl-

kin ayr›nt› için

bkz: Semavi

Eyince "Anemas

Zindan ve Kule-

si", DB‹A, C.1.,

s.269-271; Eyice,

"‹stanbul ’da.. ." ,

TAÇ, C.2, S.5.,

s.35.

Mango, "Tekfur

Saray›", The Ox-
ford Dictio-
nary... V..1.,

s.2022; Eyice

"Tekfur Saray›",

DB‹A, C.7.,

s.235; ayr›ca çe-

flitli eski foto¤raf-

lar için bkz: Ro-

bert Ousterhout-

Nezih Baflgelen,

Monuments of
Unaging Intel-
lect Historic
Postcards of
Byzantine ‹stan-
bul, Tür Tan›t›m,

‹st., (1995), s.90-

94.

Mango, "blacher-

nai, ...", The Ox-
ford Dictio-
nary... V.1.,

s.293.

Semavi Eyice,

"‹stanbul’un En

Eski ‹ki Gravürü",

A n t i k - D e k o r ,

S.21, ‹st 1993,

s.34,37-38; Se-

mavi Eyice,

"Schedel, Hart-

mann", DB‹A,

C.6., ‹st., 1994,

s.475-476; Eyice,

"Gravürlerde ‹s-

tanbul", Sanatsal
Mozaik, S.2, ‹st.,

Ekim 1995, 

s.10-16.
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16. 1566 ve 1574 y›llar›nda Venedik’te Vavassore’den kopya

edilerek yeniden bas›lan ve padiflahlar›n eklendi¤i Braun ve

Hogenberg nüshas›ndan bir ayr›nt›da Ayvansaray bölgesi (Ca-

hit Kayra, ‹stanbul Mekanlar ve Zamanlar, ‹stanbul 1990, ar-

kada yer alan ayr› haritalardan no: 1)

17. 1422 tarihli Cristoforo Buondelmonti (Christophoro de Bondel-

montibus)’nin (Urbis Constantinopolitane) bir ‹stanbul betiminde

Ayvansaray Bölgesi (Kayra, ‹stanbul Haritalar›, s.61)

15. B.Cl.Duflos taraf›ndan gerçeklefltirilen gravür bask› ‹stan-

bul plan-resmindeki bir ayr›nt›da Ayvansaray bölgesi,

25,5x45,7 cm. boyutlar›ndad› ve M.Guer’in Moeurs et Usages
des Turcs, Leur Religion, Leur Gouvernement Civi, Militai-
re et Politique, Avec un Abregé de l’Histoire Ottomane C.1.,

Paris 1746’dan al›nm›flt›r. Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›’nda

bulunmaktad›r. (Yüzy›llar Boyunca Venedik ve ‹stanbul Gö-
rünümleri, s.25)



görebiliriz. Ayvansaray’›n salt bir

harf ile gösterildi¤i plan-resimlerde

bulunmaktad›r. (Resim: 20) Ayr›ca,

1422 tarihli Cristoforo Buondelmon-

ti’nin ‹stanbul’un ilk plan resimlerin-

den biri olarak kabul edilen örnekler-

den birinde, Ayvansaray bölgesinde

yer alan baz› yap›lar, ayr›nt›dan

uzak, yal›n bir çizgiyle gösterilmifltir.

(Resim: 17) Anonim iki resim ile Lo-

richs’in panoramas›nda Ayvansaray

bölgesinde yer alan yap›lar, semti çe-

viren surlar gösterilmifltir.

(Resim: 49, 50, 51) Yabanc›

kaynaklarda özellikle de Tek-

fur Saray›, yukar›da ayr›nt›l›

olarak aç›kland›¤› gibi "Palais

de Constantin (Konstantin

Saray›)" ad›yla gösterilmekte-

dir. (23) 

PLAN, PLAN-RES‹M, 
HAR‹TA, M‹NYATÜR 
vb. G‹B‹ BET‹MLERDE 
AYVANSARAY
1577-1581 y›llar› aras›nda

Joachim Sinzendorf’un ‹mpa-

ratorluk elçili¤inde papaz

olarak bulunan Salomon

Schweigger’in kitab›ndaki ‹s-

tanbul plan-resminde ise (Resim: 21)
Ayvansaray bölgesi "P" harfi ile gös-

terilmifl ve karfl›l›k olarak da "Die

Vorstadt Aifansaria" yaz›lm›flt›r.

(Vorstadt’›n tam karfl›l›¤› "varofl"tur;

yani kent ya da kasabada d›fl mahalle;

ancak, biz bunun karfl›l›¤›n›, yaz›m›-

z›n ak›fl›na uygun olarak "bölge" ola-

rak kullan›yoruz.) Bu plan-resimde

yer alan camiler, yazar taraf›ndan

"kirchen" (kilise) olarak adland›r›l-

m›flt›r. Örne¤in "M" harfi ile belirti

23. Corneille le Bruyn Vo-
yage au Levant, Paris
1714 adl› yap›t›ndaki
‹stanbul panoramas›
(Anonim, Yüzy›llar
Boyunca Venedik ve
‹stanbul Görünümle-
ri/Vedute di Venezia
ed Istanbul Attraverso
i Secoli, Istituto Italia-
on di Cultura/‹talyan
Kültür Merkezi, ‹st., 10
Nisan-10 Haziran
1995 Sergi Kato¤u,
s.26); 1584-85 tarihli
Nakkafl Osman ve eki-
bine ait Hünerna-
me’nin 1.Cildindeki ‹s-
tanbul Betimi (Yüzy›l-
lar Boyunca Vene-
dik..., s.23); 1550 ta-
rihli Sebastian Müns-
ter’e maleden ‹stanbul
plan› (Cahit Kayra, ‹s-
tanbul Haritala-
r›/Maps of Istanbul,
T.S›nai Kalk›nma Ban-
kas›, ‹st., 1990, s.70)
ayn› plan Yüzy›llar Bo-
yunca Venedik...,
s.22’de Anonim olarak
görülmektedir.); Lok-
man Çelebi’nin 1584
tarihli ‹stanbul Plan›,
(Kayra, ‹st. Haritalar›,
s.74); Wolfgang Mül-
ler – Wiener, Bildlexi-
kon zur Topographic
‹stanbuls, Verlag Ernst
Wasmut, Tübingen
1977, s.33, Resim: 7;
Albrecht Berger, "Zur
sogenannten Stadttan-
sicht des Vavassore",
‹stanbul Mitteleilun-
gen, Band 44., Tübin-
gen 1994, s.329-355;
Bu konular için ayr›ca
bak›n›z: A.K.Gören,
"Geçmiflten Günümüze
Sanatç› Gözüyle Aya-
sofya", Sanatsal Moza-
ik, S.9, ‹st., May›s
1996, s.30/43; A.K.Gö-
ren, Geçmiflten Günü-
müze Gravürlerde,
Minyatürlerde, Tablo-
larda ‹stanbul Temas›,
‹stanbul’u Betimleyen
Ressamlar", Antik-De-
kor, S.33, ‹st., fiubat
1996, s.160-164; Ay-
kut Gürça¤lar, Hayali
‹stanbul Manzaralar›,
(‹.T.Ü. Sos. Bil. Ens.,
Yay›mlanm›fl Doktora
Tezi), ‹st., 1996; A.
Gürça¤lar "Do¤u-Bat›,
Hayali Gerçek, To-
pografik Resimler ve
‹stanbul Kenti", Antik-
Dekor, S.41., ‹st., Ha-
ziran 1997, s.128-134.
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19. 1767-1773 tarihli G.L.Le Rouge’un ‹stanbul’unda 9 numara

ile gösterilmifl Palais de Constantin (Kayra, ‹stanbul
Haritalar›, s.87)

20. Moryson’un haritas›nda (V) harfi ile gösterilen

Ayvansaray (Metin And, 16.Yüzy›lda ‹stanbul,
Kent-Saray-Günlük Yaflam, ‹stanbul 1993, s.33)

18. 1537 tarihli Matrakç› Nasuh’un ‹stanbul minya-

türünde Ayvansaray bölgesi (Topkap› Saray› Kitap-

l›¤›), (Kayra, ‹stanbul Haritalar›, s.69)



len Süleymaniye Camii, planda, "Des

Sultan Solimans Kirchen"; "F" harfi

ile iflaretlenen Bayezid Camii ise

"Kirch des Szultan Bajazet" fleklinde

gösterilmifltir. Ayr›ca "G" harfi ile Ye-

ni Sultan Mehmed Camii; 3 numara

ile de Eski Sultan Mehmed Camii yi-

ne kilise tan›mlamas›yla yer alm›flt›r.
(24) Schweigger’in "P" harfiyle göster-

di¤i Ayvansaray bölgesinin, Haliç’in

Hasköy sahilinde yer almas› ilginçtir.

Dolay›s›yla burada betimlenen mina-

resinde hilal bulunan bir caminin ger-

çekten hangi cami oldu¤unu belirle-

mek zordur. I. Eyüpsultan Sempozyu-

mu’na birlikte kat›ld›¤›m›z Mimar Dr.

Sinan Genim, sempozyum progra-

m›nda 11 May›s 1997 Pazar günü di-

alar eflli¤inde yapt›¤› konuflmada bu-

rada "P" harfi ile gösterilen Ayvansa-

ray bölgesindeki camiyi Eyüp Sultan

Camii olarak belitmifltir. (25) Biz ise,

bu bölgenin Ayvansaray’› gösterme-

sinden hareketle, bu yap›n›n büyük

bir olas›l›kla ‹vaz Efendi Camii olabi-

lece¤ini düflünüyoruz. Schweigger bu

plan-resminde baz› bölgeleri tam ola-

rak tan›mlamam›flt›r. Örne¤in "2" ra-

kam› ile gösterilen semtin tan›m›nda

ise yaln›zca "Die Vorstadt" (Varofl)

karfl›l›¤› yer almaktad›r ki buras› bü-

yük bir olas›l›kla Ayvansaray’›n kom-

flu semti Balat olmal›d›r. Bu tip plan-

resim, harita, gravür, minyatür vb. gi-

bi çal›flmalar›n kendine özgü bir be-

timleme mant›¤›, bir dizgesi oldu¤u

gözönüne al›n›rsa, bu belgelerin her

zaman "do¤alc›/natüralist" bir anla-

y›flla ele al›nd›¤›n› söylemek zordur.

Dolay›s›yla sanatç›n›n betimledi¤i

nesneleri mutlak do¤ru yerine yerlefl-

tirmek gibi bir amac› oldu¤u söylene-

mez. Burada, Matrakç› Nasuh’un ünlü

yap›t› Beyân-› Menâzil’de (Resim:
18) kulland›¤›m›z ayr›nt›da Ayvansa-

ray Bölgesi yer almaktad›r.) Topkap›

Saray› üçüncü avlusunu gerçek konu-

mundan farkl› olarak ikinci avlunun

tepesine; Marmara’ya do¤ru yerlefl-

mesini de hat›rlayabiliriz. T›pk›, yu-

kar›da de¤indi¤imiz, "P" harfiyle gös-

terilen bölgenin Ayvansaray olmas›

gibi. Beyân-› Menâzil’in Resim Dili

üzerine doktora çal›flmas› bulunan

Doç. Dr. Uflun Tükel’in kaleme ald›¤›

baflka bir araflt›rmas›nda da vurgulad›-

¤› gibi "natüralist-olmayan" betimle-

rin, belgesel de¤erlerinin ötesinde de

bir fleyler gösterdikleri, hepsinin beli

bir biçimlendirme (betimleme) man-

t›¤› tafl›d›klar› gerçe¤ini unutmamal›-

y›z. (26) Ancak, biz, bu kendine özgü

bir dizgeyle gerçeklefltirilmifl betim-

lere – Tükel’in vurgulad›¤› noktalar›

sakl› tutarak- iflaret ettikleri nesneleri

simgelerle gösteren birer "gerçek"(27)

olarak yaklaflabiliriz; yani, iflaret edi-

len yerde o yap›n›n, bölgenin vb. fle-
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21. Salomon Schweigger’in Reyssbeschreibung ans Teutschland

nach Constantinopel u. Jerusalem, Nürnberg 1608’deki ‹stanbul

plan›nda "Die Vorstadt Aifansaria" (Ayvansaray Mahallesi/Böl-

gesi) (P) ile gösterilmifltir. Buradaki Caminin ve Ayvansaray böl-

gesinin Haliç’in Hasköy yakas›nda yer almas› tan›m› güçlefltirmek-

tedir. (Yap›t›n t›pk› bas›m› Rudolf Neck taraf›ndan 1966’da

Graz’da yap›lm›flt›r.), (And, 16.Yüzy›lda ‹stanbul, s.31)

22. Antoine Ignace Melling, Voyage Pittoresque de Constantinople et

Rives du Bosphore, Paris 1819 adl› yap›t›nda bir Eyüp’ten Haliç Pa-

noramas›nda Ayvansaray Surlar› ve Hatice Sultan Saray›’n›n bir

görünümü. (Antoine Ignace Melling, Voyage Pittoresque De Cons-

tantinople et De Rives Du Bosphore, (Paris 1809-1819 bask›s›n›n

t›pk› bas›m›), Yap› Kredi Bankas›, ‹stanbul (Levha: 14)

24. 

25. 

26. 

Salomon Schweigger,
Ein Newe Reyssbeschre-
ibung Auss Teutschland
Nach Constantinopel
uhd Jeruselem. Nürn-
berg 1608, (T›pk› bas›m›
yay. haz: Rudolf Nec,
Graz / Austria 1964),
s.102; ayn› bilgi için ayr›-
ca bkz: Metin And, 16.
Yüzy›lda ‹stanbul, Kent-
Saray-Günlük Yaflam,
Akbank, ‹st., 1993, s.30-
31; Anonim, "varofl",
TDK Türkçe Sözlük,
C.I-II. (7.bs.), Ank.,
1983, s.1249.
Sinan Genim’in "XV. ve
XVI. Yüzy›llarda Eyüp",
ad›yla sundu¤u bildiri
Tarihi, Kültürü ve
San’at›yla Eyüpsultan
Sempozyumu I. (bkz:
Genim’in sempozyum
bildirilerinin topland› bu
kitaba "XV. ve XVI. Yüz-
y›llarda Seyreyle Gözüm
Eyüp’ü" olarak giren ma-
kalesindeki dipnot 10)
Uflun Tükel, "Natüralist-
Olmayan Betimleme Kip-
lerine ‹liflkin Gösterim
Üzerine", Sanat›n Orta-
ça¤›, Türk, Bizans ve
Bat› Sanat› Üzerine Ya-
z›lar (Haz: E. Akyürek),
Kabalc› Yay., ‹st., 1996,
s. 117-124; ayr›ca bkz.
U.Tükel, Beyân-› Menâ-
zil’in Resim Dili: Bir Ya-
p›sal Çözümleme, (‹.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yay›mlanmam›fl Doktora
Tezi), ‹st., 1990, s.60
(Not: tez Kabalc› Yay›-
nevi taraf›ndan yay›ma
haz›rlanmaktad›r.)



yin –nas›l (do¤alc›/natüralist(28), ger-

çekçi/realist(29), imgesel /hayali vb.)

betimlenmifl olursa olsun-olup olma-

d›¤› gerçe¤i. Dikkat edilirse burada

neredeyse tüm ibadet mekanlar› kub-

beli ya da beflik çat›l› üst örtüleriyle

ve yanlar›nda yükselen kule biçimin-

de alemlerinde hilal bulunan minare-

leriyle (ya da "L" harfiyle gösterilmifl

Rum Patrikhanesi’nin kulesinin tepe-

sinde haç bulunmas› ve "H" harfiyle

gösterilen Ermeni Patrikhanesi’nin

kulelerinden birisinin tepesinde ve

beflik çat›s›n›n üstünde birer hilal, di-

¤er kulesinde ise daire biçiminde bir

iflaretin bulunmas› ilginçtir.) birbiri-

ne benzer betimlenmifltir. Ancak, ko-

numu, ölçüleri, biçimi vb. nitelikleri

do¤ru yans›t›lmasa da o anda kentte

var olan yap›lar›n bir flekilde

bu çal›flmalarda yer almas›,

yukar›da vurgulamaya çal›flt›-

¤›m›z anlay›fl›n "gerçek" yö-

nünü oluflturmaktad›r. (30) Tü-

kel ile yapt›¤›m›z de¤erlen-

dirmede, bunlar›n (betimle-

nen nesneleri karfl›layan sim-

gelerin) adeta birer "piktog-

ram" (31) gibi düflünülerek kul-

lan›ld›¤› gerçe¤i üzerinde

durduk. (32)

GRAVÜRLERDE BÖL-
GEN‹N GÖRÜNÜMÜ 
VE BAZI YAPILARIN 
SEÇ‹LMES‹
Haliç’i gösteren panora-

mik görünümlü eski gravür-

lerde (Thomas Allom, Bart-

lett, Schranz ve Sebatier’nin

gerçeklefltirdikleri gibi), bölgedeki

kara surlar›n Haliç’e do¤ru uzan›p

Ayvansaray’da sona erdi¤ini görebili-

riz. (33) Yine gravürlerin baz›lar›nda

özellikle de Melling’in bir betiminde

(Resim: 22) –her ne kadar günümüz-

deki yerine ve mimari biçimine tam

uymasa da- büyük bir olas›l›kla ‹vaz

Efendi Camii, ayr›ca, bölgenin kay›k

ve tekne yap›m yerleri de seçilebil-

mektedir. Bir baflka önemli yap› ola-

rak, afla¤›da da yeniden ayr›nt›l› bir

biçimde de¤inece¤imiz gibi Hatice

Sultan’›n sahil saray› günümüzdeki

Haliç Köprüsü yan›ndaki Abdülve-

dud Mescidi ile surlar›n hemen bitti-

¤i yer aras›nda konumlan›yordu. Bu

sahil saray›n› da bu gravürde rahat-

l›kla seçebiliyoruz.(34) 

Semtte, Ayvansaray Kap›s› ad›yla

an›lan iki kap›dan söz edilebilir. Bu

kap›lardan biri, Mordtmann’›n semtin

ad›n›n kökenini aç›klarken de¤indi¤i

"Eyyub Ensari Kap›s›"d›r. Bu tan›mla-

ma Mordtmann’a göre, yukar›da da

de¤inildi¤i gibi sonradan "Ayvansa-

28. 

27. 

29. 

Burada seçti¤imiz terim-
lerin karfl›lad›klar› an-
lamlar: Anonim, TDK
Türkçe Sözlük, C.I-II.
(7.bs.), Ank, 1983,
s.439’da "gerçek": Bir du-
rum, bir nesne ya da bir
nitelik olarak var olan,
varl›¤› yads›namayan, ol-
gu durumunda olan, *ha-
kiki.
Metin Sözen-U¤ur Tan-
yeli, "Natüralizm", Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, Remzi Kitabe-
vi, ‹st., 1986, s.171’de
"Natüralizm": Sanat ya-
p›t›nda do¤al gerçekli¤i
hiçbir de¤iflime u¤ratma-
dan, üsluplaflt›r›p ülkü-
sellefltirmeden betimle-
meyi amaçlayan anlay›fl.
Yine ayn› yerde "Natüra-
list": Genel olarak, her
tür sanatta ve ça¤da,
özellikle de resim ve
heykelde, betimlenen
gerçekli¤i do¤aya sada-
katle yans›tmay› amaçla-
yan sanatsal anlay›fllar›,
bu anlay›flla çal›flan sa-
natç›lar› ve bu do¤rultu-
da üretilmifl yap›tlar› ni-
teler.
Sözen-Tanyeli, Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, s.89’da "Ger-
çekçilik/Realizm": Resim
ve heykel sanatlar›nda,
yap›t› oluflturan betilerin
sanat-d›fl› dünyada rast-
lanan gerçekliklere do¤-
rudan gönderme yapma-
s›n› amaçlayan anlay›fl.
Bu anlay›flla gerçekleflti-
rilmifl bir yap›tta, her be-
ti gerçekte de var olan
bir nesne ya da canl› ya-
rat›k olarak "tan›nabil-
mek" zorundad›r. Ayr›ca,
bunlar yap›tta da gerçek
dünyadaki iliflkiler düze-
nine uygun bir biçimde
betimlenmelidirler. Ger-
çekçilik bir (biçem) üs-
lup olmaktan çok, tarihin
pek çok döneminde rast-
lanan bir anlay›flt›r. Ta-
rih öncesinin ma¤ara re-
simlerinde bile gerçekçi
bir tutum gözlemlenir.
Buna karfl›l›k, Antik Yu-
nan’a dek ilk tar›msal uy-
garl›klarda gerçekçili¤e
pek rastlanmaz. Antik
Yunan ve Roma’n›n ger-
çekçi yöneliminden son-
ra, Ortaça¤ daha çok (d›-
flavurumcu/ifadeci/anla-
t›mc›) ekspresyonist ola-
rak nitelenebilir. Ger-
çekçilik Avrupa sanat›na
Rönesans’la birlikte gire-
cek ve 20. Yüzy›l›n bafl›-
na, Modern Sanat’›n do-
¤ufluna dek egemenli¤ini
sürdürecektir.
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23. Ayvansaray’da ‹vaz Efendi Camii ve Anemas Zindanlar› ci-

var›nda bulunan surlardan ve geri planda Haliç Köprüsü’nden bir

görünüm (27.10.1996)

22a. Fr. Kauffer-M. Le Chevalier taraf›ndan (1776-

1786) çizilen ("Plan de la Ville Constantinople") ‹s-

tanbul plan›ndan bir ayr›nt›da Ayvansaray’›n d›fl›n-

daki büyük bir kay›khane ve hemen yak›n›ndaki Sul-

tan Köflkü (Sultan Keuchk) gösterilmifltir. (Kayra,

‹stanbul Haritalar›, s. 91)



ray Kap›s›" biçimine dönüflmüfltür;

ancak, günümüzde bu kap›n›n her-

hangi bir izi kalmam›flt›r. (35) Gerçek

Ayvansaray Kap›s› ise günümüzde

Haliç taraf›ndaki bir sur parças›n›n

üzerindeki Ayvansaray Mescidi’nin

tam dibinde yer almaktayd›. Bugün

herhangi bir izi kalmayan bu kap›,

kentin Haliç yönündeki surlar›n›n en

bat›daki son kap›s› olup, Bizans Dö-

nemi’ndeki Koiliomene Porta (Çukur

veya Alçak Kap›) adl› geçit olmal›d›r.

Schneider’e göre bu kap›, flehrin esas

kap›lar›ndan biri olmay›p, Blahernai

Kap›s› örülerek, kullan›lamaz duruma

getirildikten sonra aç›lm›fl bir geçit

yeriydi. (surlardan çeflitli görünümler

için bak›n›z (Resim: 23, 24, 25) (36)

Bu kap›n›n karfl›s›nda, Teotokos ton
Blahernon (Blachernai) Kilisesi ve
Ayazmas›’n› deniz yoluyla ziyarete

gelen imparator kay›klar›n›n yanaflt›-

¤›, bir iskele bulunuyordu. Ayvansa-

ray Vapur ‹skelesi’nin do¤u taraf›nda

yer alan küçük koy’un, güçlü kan›tlar

olmamakla birlikte, imparator iskele-

sini de koruyan bar›na¤›n son kal›nt›-

s› oldu¤u düflünülmektedir. (37) Teoto-

kos ton Blahernon (Blachernai) Kili-

sesi, 450-457 y›llar›nda yönetimi

elinde bulunduran ‹mparator Marka-
nos ve efli Pulheria (Pulcheria) tara-

f›ndan yapt›r›lm›flt›. Bu yap›n›n he-

men yan›nda I. Leon taraf›ndan yap-

t›r›lan yuvarlak ek binada Meryem’in

elbisesi korunmaktayd›. Yine ayn› ta-

rihte yan›nda bir de ayazma infla edil-

miflti. Kaynaklara göre kilise bazilika

biçimindeydi ve ola¤anüstü güzellik-

te mozaikleri vard›. Bu yap›, sonun-

cusu 1434’te ç›kan çeflitli yang›nlarla

harap duruma düflmüfl ve bir daha es-

ki durumuna dönememifltir. Günü-

müzde ayn› yerde bulunan Panha-
gia/Panayia (Kimisis) Vlaherna (Bla-
hernai) Kilise ve Ayazmas› 1869’da

Ortodoks H›ristiyanlar›n Kürkçüler

Cemiyeti taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. (38)

Notia Urbis Constantinopolita-
nae adl› kitapta Ayvansaray’›n bulun-

du¤u XIV. Bölge’de yer alan bir a¤aç

köprüden söz edilmekte; hatta, bu

ahflap köprünün daha sonra kagire

çevrildi¤i görüflleri ortaya at›lmakta-

d›r. Burada oldu¤u varsay›lan köprü-

nün Blahernai’yi Haliç’in karfl› k›y›s›-

na ba¤lad›¤› düflünülebilir. Günü-

müzdeki Haliç Köprüsü’nün yap›m›

s›ras›nda son derece de¤fliik süsleme-

leri olan, flimdi ‹stanbul Arkeoloji

Müzesi’nde gösterimde bulunan, iki

adet Bizans sütun bafll›¤› ortaya ç›ka-

r›lm›flt›r. Ayr›ca, bu yörede kuruldu-

¤u bilinen ünlü Yahudi Köprüsü’ne

iliflkin ayr›nt›l› aç›klamay› afla¤›da ele

alaca¤›z. (39)

Toklu Dede Haziresi içinde, 20.

Yüzy›l›n bafllar›na kadar varolan Ayi-
os Basileios Ayazmas› bugün tafl ve

molozlarla dolmufl ve kaybolmufl du-

rumdad›r. Hazirenin kuzeydeki köfle-

sinde kare planl› bir kule bulunmak-

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Schweigger, Ein Newe
Reyssbeschreibung...,
s.102-103.
Sözen-Tanyeli, Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, s.190’da "Pik-
togram": Hiyeroglif ve
benzeri yaz› sistemle-
rinde bir kavram›n kar-
fl›l›¤› olarak kullan›lan
resimsel öge.
Doç. Dr. Uflun Tükel
ile 20 Haziran 1997
Cuma günü yap›lan ko-
nuyla ilgili bir de¤er-
lendirme.
Necla Arslan, Gravür
ve Seyahatnamelerde
‹stanbul, 18. Yüzy›l
Sonu ve 19. Yüzy›l,
‹st., 1992, s.40, 42.
Antoine Ignace Mel-
ling, Voyage Pittores-
que De Constantinop-
le et De Rives Du
Bosphore, Yap› Kredi
Bankas›, ‹st., (Levha:
14) (Paris 1809-1819
bask›s›n›n t›pk› bas›m›)
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.493.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.493; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.34.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.493; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.34.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.493.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.494; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.35-36; G.Tanye-
li-Y.Kahya, "Ayvansa-
ray Köprüleri", DB‹A,
C.1., ‹st., 1993, s.495-
496.
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S.158 24. Haliç Köprüsü üzerinden Ayvansaray semtindeki sur-

lar›n bir görünümü. (21.02.1996)
25. Eski bir kartpostalda Ayvansaray bölgesinde yer alan kara sur-

lar› ve tepede Tekfur Saray› (Ahmet Eken, Kartpostallarda ‹stan-
bul, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›,

‹stanbul 1992, s.30)



tad›r. Üzerindeki ince mer-

merden iki adet frize, kabart-

ma harflerle ifllenmifl iki adet

frize, kabartma harflerle ifl-

lenmifl kitabede, kulenin ‹m-

parator Romanos taraf›ndan

yapt›r›ld›¤› belirtilmektedir.

Ad› geçen bu imparatorun

1028-1034 y›llar› aras›nda

hüküm süren III.Romanos ol-

du¤u san›lmaktad›r. Bu kule-

nin Aziz Nikolaos’a adanm›fl

olmas›, buradan, Bizans kay-

naklar›nda ad› geçen Ayios

Nikolaos Kilisesi’nin yer ald›¤›n›n bir

kan›t› olarak gösterilmektedir. (40)

Bölgede bulunan birçok Bizans

dönemi mahzen veya sarn›c›n›n en

büyü¤ü Emir Buhari Mescidi ve Tek-

kesi alt›nda bulunmaktad›r. Bu mah-

zen, birbiri ard›nca s›ralanan küçük

mekanlardan oluflmaktad›r. (41)

AYVANSARAY’DA 
OSMANLI DÖNEM‹
‹stanbul 1453 y›l›nda al›nmadan

önce gerçeklefltirilen kuflatma s›ras›n-

da, Ayvansaray bölgesinde fliddetli

çarp›flmalar oldu¤u bilinmektedir.

‹mparator II.Manuel Paleologos ile

Venedikli Leonardo Langoso’nun

komutas›ndaki Bizans birlikleri, böl-

geyi, Rumeli Beylerbeyi Karaca
Bey’in komutas›ndaki Osmanl› birlik-

lerine karfl› savunmufltur. ‹stanbul’un

fethinden sonra burada bulunan sa-

habe kabirleri nedeniyle Ayvansaray

bir Müslüman mahallesi olarak gelifl-

mifltir. ‹stanbul’a iliflkin baflta camile-

ri anlatt›¤› "Hadîkatü’l Cevâmi" adl›

kitab› olmak üzere, daha birçok yap›-

t›n yazar› Hüseyin Ayvansarayî de

burada do¤mufl ve burada ölmüfltür.

Mezar›n›n Toklu Dede Haziresi’nde

olmas› gerekir; ancak, burada yazar›n

mezar tafl›na rastlanmam›flt›r. (42)

Ayvansaray’›n 18. Yüzy›lda parlak

bir dönem yaflad›¤› tahmin edilmek-

tedir. ‹stanbul k›y›lar›nda s›ralanan

yal›, ev ve di¤er yap›lar›n adlar›n› ve-

ren Bostanc›bafl› Defterleri’ndeni

1814-1815’te yaz›lan bir tanesinde

Ayvansaray k›y›lar›nda kay›khane, ev

ve yal›lar›n bulundu¤u belirtilmekte-

dir. Bunlar aras›nda sab›k (eski) Ters-

hane Emini Vahîd Efendi’nin yal›s›,

Bezircibafl› (Kayra-Üyepazarc› ve

Ortayl›’da Bezcibafl› olarak verilmifl-

tir.) Salih Efendi’nin yal›s›, Kasap

Mustafa’n›n yal›s›, Sad›k A¤a’n›n ya-

l›s› say›lmaktad›r. w

HAT‹CE SULTAN’IN SAH‹L-
SARAYI VE BÖLGEDE YER
ALAN D‹⁄ER HAT‹CE SULTAN
SARAYI’NA ‹L‹fiK‹N YEN‹ B‹R
DE⁄ERLEND‹RME

Semavi Eyice’ye göre, Sultan

40. 

41. 

42. 

43. 

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.36.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.36.

42. Eyice, DB‹A,

C.1., s.494; Eyice,

"‹stanbul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.36-37.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.37; Cahit Kay-

ra/Erol Üyepazarc›,

‹kinci Mahmud’un ‹s-
tanbul’u, ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediyesi,

‹st., 1992, s.103;

(not: bu kitaba iliflkin

yay›mlanan bir eleflti-

ri için bak›n›z: fiinasi

Tekin, "‹kinci Mah-

mut’un ‹stanbul’u",

Tarih ve Toplum,

s.114, ‹st., Haziran

1993, s.57/377-

61/381; Ortayl›, ‹s-
tanbul’dan Sayfalar,
s.23, 125.
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26. Anemas Zindanlar›n›n giriflinden bir görünüm. Zindan’›n giri-

fli ‹vaz Efendi Camii’nin bahçesinde bulunmaktad›r. (27.10.1996)

27. Anemas Zindanlar›n›n üzerindeki kulenin bulun-

du¤u mekandan afla¤›ya bir bak›fl (27.10.1996)



IV.Mehmed’in, 1743 y›l›nda ölen k›-

z› Hatice Sultan’›n sahil saray›, gü-

nümüzdeki Haliç Köprüsü yan›ndaki

Abdülvedud Mescidi ile surlar›n bit-

ti¤i yer aras›nda bulunuyordu. Bu ya-

l›, Saray Hamam› ya da Yal› Hama-

m›’n›n yan›ndayd›. ‹stanbul’a iliflkin

gravür çal›flmalar›yla ünlü Melling’in

1806’da gerçeklefltirdi¤i bir Haliç

betiminde bu sahilsaray› görülmek-

tedir. 1814-1815 tarihli Bostanc›bafl›

Defteri’nde ise Saray Hamam›’n›n

yan› bofl arsa olarak gösterilmekte-

dir. Buradan hareketle bu sahilsara-

y›n›n 1806-1814 y›llar› aras›nda or-

tadan kalkt›¤›n› düflünebiliriz. (44)

Ayr›ca, bu konularda ayr›nt›l›

araflt›rmalar› bulunan Tülay Artan’›n

Baflbakanl›k Arflivi’ndeki belgelere

dayanarak yazd›¤› bir ansiklopedi

maddesi ve makalesinde bu bölgeye

yak›n bir yerde Eyüp’te Def-

terdar ‹skelesi’nde (Ayvansa-

ray d›fl›nda) yer alan sahilsa-

ray›n›n III. Mustafa’n›n Adil-

flah’tan olan k›z›, yine III.

Mustafa’n›n Mihriflah Sul-

tan’dan olan o¤lu III. Selim’in

de k›z kardefli olan Hatice

Sultan (1768-1822) taraf›n-

dan 1796’da yapt›r›ld›¤› bil-

dirilmektedir. Ancak, Tülay

Artan da Haliç’in bu sahil fle-

ridinde yer alan bir dizi sahil

saray›n›n eski kay›tlardaki

durumunun kar›fl›k oldu¤una,

baz› çeliflkiler bulundu¤una,

baz› sahil saraylar›n›n el de-

¤ifltirip onar›ld›¤›na; baz› an-

lat›mlarda ayn› yap›n›n adla-

r›n›n çak›flt›¤›na (örne¤in I.

Ahmed’in k›z› Fatma Sul-

tan’›n Ayvansaray d›fl›ndaki

yal›s› gibi(), yada da baz› ya-

p›lar›n zamanla el de¤ifltirdi-

¤ine bv. Durumlara iflaret et-

mektedir. Önceleri III. Mus-

tafa’n›n Adilflah’tan do¤an k›-

z› Beyhan Sultan’a ait olan

sahilsaray›n›n daha sonra Hi-

betullah Sultan’a geçti¤ine ve

bu yap›lardan sonra Hatice Sultan’›n

sahilsaray›n›n geldi¤ine iliflkin bilgi-

lere Necla Arslan da kitab›nda yer

vermektedir. Yine ayn› konuda Se-

dad Hakk› Eldem’in kitab›nda yer

alan ilgili foto¤raflarda yer almas›na

karfl›n (foto¤raf altlar›nda verilen

aç›klamalarda Heybetullah/Hibetul-

lah Sultan, Hatice Sultan (Bu saray

III. Mustafa’n›n k›z›, III. Selim’in k›z-

kardefli olan Hatice Sultan’a ait ola-

rak de¤erlendirilmektedir. Ünlü mi-

mar ve ressam Antoine-Ignace Mel-

ling (1763-1831) ile aralar›nda aflk

iliflkileri oldu¤u bilinen bu sultan-

d›r.), Han›m Sultan Zade, Hançerli

yal›lar› verilmektedir.); Eyice’nin sö-

zünü etti¤i Ayvansaray surlar›n›n he-

men d›fl›ndaki sahilsaray› ve kay›k-

44. 

45. 

Eyice, DB‹A, C.1.,
s.494; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.37; Gültekin
Oransay, Osmanl›
Devletinde Kim Kim-
di? Sicill-i Osmani
yahud Tezkire-i Me-
flahir-i Osmaniyye’nin
düzeltilip geniflletil-
mifl edimsel yeni bas›-
m› 1.Osmano¤ullar›,
Kü¤ Yay›n›, Ankara
1969 s.179’da
IV.Mehmed’in k›z›
"Hadice Sultan" (Not:
Bu kitap yaln›z 950 ta-
ne bas›lm›fl ve Dr.
G.Oransay taraf›ndan
hocas› Prof. Dr. Franz
Babinger’in an›s›na it-
haf edilmifltir.)
M.Ça¤atay Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nla-
r› ve K›zlar›, (2.bs.),
T.T.K., ankara 1985,
s.98-99, 104; ayr›ca
bak›n›z: Oransay,
a.g.e., 180. Sayfadan
III.Mustafa’n›n k›z›
"Hadice Sultan"; Tü-
lay Artan, "Bo¤azi-
çi’nin Çehresini De¤-
flitiren Soylu Kad›nlar
ve Sultanefendi Saray-
lar›", ‹stanbul Dergisi,
S.3, ‹st., Ekim 1992,
s.113 dipnot 26’dan
Baflbakanl›k Arflivi
Cevdet Saray 5586
(1211) Defterdar ‹ske-
lesi; Baflbakanl›k Arfli-
vi Cevdet Nafia 370
(1241) ve Nafia 29677
(1172) Ayvansaray ha-
ricinde; ayr›ca bkz:
T.Artan, "Hatice Sul-
tan Sahilsaray›",
DB‹A, C.4, ‹st., 1994,
s.19; T. Artan (Yay.
Haz.), Eyüp: Dün/Bu-
gün 11-12 Aral›k
1993, (Sempozyum
bildirileri), Tarih Vak-
f› Yurt Yay., ‹st., 1994,
s.110-111; Sedad
Hakk› Eldem, ‹stanbul
An›lar› / Reminiscen-
ces of Istanbul, Alar-
ko, ‹st., 1979, s.204-
205, Resim: 129 ve
s.206-207, Resim:
130-131; N.Arslan,
Gravür ve Seyahatna-
melerde ‹stanbul, ‹st.,
1992, s.140; N.Arslan,
"Melling, Antoine-Ig-
nace", DB‹A, C.5,
s.387-388.
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28. Anemas Zindanlar›n›n üzerindeki kulenin bulundu¤u mekan›n

alt bölümündeki pandantif ve duvar tekni¤inden bir ayr›nt›.

(27.10.1996) 

29. Eski bir kartpostalda Tekfur Saray› (Eken, Kartpostallarda
‹stanbul, s.32)
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30. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak adland›r›lan

yap›n›n güney-do¤u yönündeki apsis bölümünün genel bir görünümü.

(27.10.1996)

31. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak adland›r›lan ya-

p›n›n bat› yönündeki girifl bölümünün sokak içinden (güney-bat›dan)

bir görünümü. (27.10.1996)

haneye de¤inilmemektedir. Yaln›z,

T. Artan, Eyüp: Dün/Bugün adl› ki-

tapta yer alan makalesinde Eyice’nin

de¤indi¤i Hatice Sultan Sahilsara-

y›’ndan söz etmekte; ancak bu yap›-

n›n, yukar›da da söz edildi¤i gibi I.

Ahmed’in k›z› Hatice Sultanh’dan

hangisine ait oldu¤unun aç›k olma-

d›¤›n› vurgulamaktad›r. (45) Ayr›ca,

Ça¤atay Uluçay da 1743 y›l›nda

ölen IV. Mehmed’in k›z› önce 1675

y›l›nda ikinci vezir Musahip Mustafa

Pafla’n›n; sonra da 1691 y›l›nda Mo-

ral› Hasan Pafla’n›n zevcesi olan Ha-

tice Sultan’›n Ayvansaray’da bir sahil

saray› yapt›rd›¤›ndan söz etmemek-

te; yaln›zca burada 1711’de Abdül-

vedud Camii’ni onartt›¤›n›, yan›na

da bir çeflme ile sebil yapt›rd›¤›n›

bildirmektedir. (46) Tüm bu görüfller-

den sonra Eyice’nin sözünü etti¤i

Hatice Sultan Sahilsaray›’n›n varl›¤›-

n› kan›tlayan önemli bir ip ucuna sa-

hibiz. Buna göre bilimsel bir yön-

temle ele al›nan mühendis Fr. Kauf-

fer taraf›ndan 1776 y›l›nda ilk kez

çiçilen ‹stanbul plan›nda (ki bu plan

1786 y›l›nda yine Fr. Kauffer taraf›n-

dan bu kez M. Le Chevalier’in de

düzeltmeleriyle yeniden bas›lm›flt›r

ve "Plan de la Ville Constantinople"

ad›n› tafl›maktad›r.) buradaki büyük

bir kay›khane ve hemen yak›n›ndaki

Sultan Köflkü (Sultan Keuchk) gös-

terilmifltir. (Resim: 22a) Gerek

1776’da; gerekse 1786’da burada var-

l›¤› bilinen sahilsaray›n›n 1743 y›l›n-

da ölen IV. Mehmed’in k›z› Hatice

Sultan’a ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

III. Mustafa’n›n k›z› III. Selim’in k›z

kardefli olan Hatice Sultan (1768-

1822) taraf›ndan 1796’da Eyüp’te

Defterdar ‹skelesi’nde yapt›r›ld›¤›

belirtilen sahilsaray›n›n ise T. Ar-

tan’›n da vurgulad›¤› gibi Defterdar

‹skelesi ile Zal Mahmud Pafla ‹skele-

si aras›nda yer almas› gerekmektedir.
(47)

BÖLGEDE MEYDANA GELEN
YANGINLAR VE SEMT‹N G‹DE-
REK KÖRELMES‹

Ayvansaray semti Bizans döne-

minde 1069, 1203 ve 1434 y›llar›nda

olmak üzere birkaç büyük yang›n

geçirmiflti. Osmanl› döneminde ise

27 Temmuz 1729’da ç›kan büyük bir

yang›n Balat’tan bafllayarak Ayvansa-

ray k›y›lar›na kadar yay›larak bölge-

yi harabeye çevirmiflti. Daha sonraki

dönemlerde de bölgede çeflitli büyük

yang›nlar meydana geldi. Bunlar ara-

s›nda 1755, 1773, 1862, 1864, 1880

ve 1911 yang›nlar› say›labilir. Tüm

bu felaketler, semtin giderek körel-

mesine neden olmufltur. (48)

46. 

48. 

47. 

Uluçay, Padiflahlar›n Ka-
d›nlar›..., s.68-69; Eyice
‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37
47. Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.37; ay-
r›ca Fr. Kauffer’in ‹stanbul
Plan› ve burada gösterilen
kay›khane ve Sultan Köfl-
kü için bak›n›z: Cahit
Kayra, ‹stanbul Haritala-
r›, ‹st., 1990, s.90-91,
Plan: 26. Bu plana büyüteç
ile bak›ld›¤›nda, Ayvansa-
ray surlar›n›n hemen d›-
fl›nda Haliç sahilinde yer
alan kay›khane ve sahilsa-
ray› görülmektedir. Hari-
talar›n orijinalleri ‹stanbul
Kitapl›¤› ve Cahit Kay-
ra’da bulunmaktad›r;
A.K.Gören, "Ayvansa-
ray’›n Tarihi", Art-De-
kor/AD, S.45, ‹st., Aral›k
1996, s.78-92, (Bu maka-
lede ilk diada yanl›fll›kla
III. Selim’in k›zkardefli,
III.Mustafa’n›n k›z› Hatice
Sultan’›n Ortaköy’deki sa-
hilsaray› verilmifltir. Ay-
vansaray’daki IV.Meh-
med’in k›z› olan Hatice
Sultan’a ait sahilsaray› için
ise Melling, Voyage Pit-
toresque... plan 14’deki
ayr›nt›ya bak›labilir. Daha
sonra bu resmi do¤ru ola-
rak Sanatsal Mozaik’teki
ç›kan yaz›m›zda yay›mla-
d›k. A.K.Gören, "Tarih
Boyunca Ayvansaray", Sa-
natsal Mozaik, S.17, ‹st.,
Ocak 1997, s.38-49;
A.K.Gören, "Ayvansaray",
‹COC, Issue: 48, (Nisan)
1997, ‹st., s.70-83.
Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.37.



AYVANSARAY’IN ‹K‹ 
BÜYÜK CAM‹S‹
Ayvansaray’da iki büyük cami bu-

lunmaktad›r. Bunlardan biri kiliseden

çevrilen; kilise olarak inflas›na iliflkin

çeflitli görüfller bulunan ve ünlü arafl-

t›rmac›lardan Papadapulos, Schnei-

der ve Eyice’ye göre eski Aya Tekla

Kilise’sinden dönüfltürülen bir yap›

oldu¤u düflünülen ve günümüzde sa-

habeden olan Hazret-i Câbir’in kab-

rinin bulundu¤u inanc›yla Hz. Câbir

Camii olarak adland›r›lan Atik Mus-
tafa Pafla Camii (Resim: 30, 31) (49);

di¤eri ise Haliç’e ve karasurlar›n›n d›-

fl›na hâkim bir konumda yer

alan Mimar Sinan (1489?-

1587)’›n son y›llar›nda, hac-

tan döndükten sonra 95 ya-

fl›nda iken gerçeklefltirdi¤i

yolunda baz› görüfller olan;

ancak tezkirelerde kayd›na

rastlan›lamayan ‹vaz Efendi
Camii’dir. (Resim: 32, 33,
34) Nitekim, Abdullah Ku-

ran da bu yap›y› Sinan’›n ya-

p›tlar› aras›na almamaktad›r.

Bilindi¤i gibi Osmanl› yap›la-

r›n›n yaz›tlar›nda yapt›ran›n

ad› ve yap›m tarihi yan›nda mimar›n

ad›na genellikle yer verilmeyifli, bu

yap›lar›n mimarlar›n›n kim oldu¤u-

nun bulunmas›n› güçlefltirmektedir.

Ayn› güçlük Sinan’›n yap›tlar› için de

geçerlidir. Bilindi¤i gibi, Sinan’›n ad›-

n›n yer ald›¤› tek yap› Büyükçekmece

Köprüsü’dür. (50) ‹vaz Efendi Cami,

çeflitli kaynaklarda belirtildi¤ine gö-

re, mektep, medrese, çeflme ve di¤er

ö¤elerle birlikte bir külliye olarak ya-

p›lm›flt›r; ancak, günümüzde cami d›-

fl›nda di¤er herhangi bir yap› bulun-

mamaktad›r. Bu arada caminin hemen

önündeki meydanda bulunan kitabe-

siz çeflmenin, cami ile birlikte yap›l-

d›¤› belirtilmektedir. (Resim: 35)
‹vaz Efendi Camii, kareye yak›n dik-

dörtgen planl› ve alt› payeli camiler

grubuna giren bir yap›d›r. Son cema-

at yeri 1935’te ortadan kalkm›fl ve gü-

nümüze ulaflmam›flt›r. Caminin

önemli bir niteli¤i de al›fl›lm›fl›n d›-

fl›nda cümle kap›s›n›n bulunmay›p;

bunun yerine, girip cephesinin sa¤ ve

sol taraflar›na yerlefltirilmifl ikifler ka-

p›l› girifllerin yer almas›d›r. (51) ‹vaz

Efendi Camii’nin güney duvar›n›n ba-

t›s›na dayal› minaresinin baflka bir

benzeri olmayan bir konumu vard›r.

Bu minarede dikkati çeken en önemli

nitelik, caminin sa¤ taraf›nda, ancak

k›ble duvar›n›n köflesinde yap›lm›fl

olmas›d›r. Bu niteli¤iyle ‹vaz Efendi

Camii’nin minaresi ‹stanbul’da tek ör-

nektir. (52) Minarenin kare kaidesinin

girifl kap›s› yan tarafa aç›lmaktad›r.

Minarenin kuzey cephesinde ise kü-

49. 

50. 

51. 

52. 

Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.37;
S.Eyice, "Atik Mustafa
Pafla Camii", DB‹A, C.1.,
‹st., 1993, s.406-407 ve
d¤. Ayr›nt›lar için bkz:
Eyice’nin verdi¤i kaynak-
çadan, J.Papadopulos,
Les palais et les eglises
de Blachernes, Thessalo-
nique, 1928, s.162-165;
A.M.Schneider, Byzanz.
Vorarbeiten zur Topog-
raphie und Archhaolo-
gie der Stadt, Berlin
1936, s.53
Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.37-38;
Hüseyin Ayvansarayî,
Hadîkatü’l Cevâmi, C.I.,
‹st., 1281, s.147; Abdul-
lah Kuran, Mimar Sinan,
Hürriyet Yay., ‹st., 1986,
s.17; Metin Sözen ve di-
¤erleri, Türk Mimarisi-
nin Geliflimi ve Mimar
Sinan, ‹st. 1975, s.367-
374’te ana kaynaklara gö-
re haz›rlanm›fl katalogda
da ‹vaz Efendi ya da Ka-
zasker ‹vaz Efendi kayd›-
na rastlanmamaktad›r;
Selçuk Mülayim, Sinan
ve Ça¤›, M.Ü.Fen-Edebi-
yat Fakültesi, ‹st., 1989,
s.60 ve 115.
51. Hale Tokay, "‹vaz
Efendi Camii", DB‹A,
C.4., ‹st., 1994, s.310-
311; ayr›ca ayr›nt›l› bilgi
için bkz: Oktay Aslana-
pa, Osmanl› Devri Mi-
marisi, ‹nk›lap Kit., ‹st.,
1986 s.302; Abdullah
Kuran, Mimar Sinan,
Hürriyet Vakf›, ‹st.,
1986, s.154; Jale Erzen,
Sinan Dönemi Cami
Cepheleri, Ankara 1981,
s.42
Aygün Ülgen, Klâsik
Devir Minareleri, Os-
manl› Cami Plan›nda
Minarenin Konumu, Al-
fa, ‹st., 1996, s.192.
53. Semavi Eyice, "‹stan-
bul Minareleri", Türk Sa-
nat› Tarihi Araflt›rma ve
‹ncelemeleri, S.I., ‹st.,
1963, s.58 (Ayr›ca, Eyi-
ce’nin ‹.Ü.Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü’nde 1947 y›l›nda ha-
z›rlad›¤› ‹stanbul Mina-
releri adl› bir lisans tezi
bulunmaktad›r.)
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32. ‹vaz Efendi Camii’nin girifl cephesinden bir görünüm.

(27.10.1996)

33. ‹vaz Efendi Camii’nin kuzey-do¤u köflesinden bir

görünümü. (27.10.1996)



çük bir mihrap yer almaktad›r. Bu

mihrap, caminin üç taraf›n› çeviren

son cemaat yerinin mihrab›d›r. Böy-

lelikle caminin d›fl›nda ikinci bir son

cemaat yeri elde edilmifltir. (53) ‹vaz

Efendi Camii’nin mihrap çinilerinde

beyaz zemin üzerine mercan k›rm›z›-

s›, yaprak yeflili, mavi, lacivert gibi

renklerle, narçiçe¤i hançer yapraklar›

gibi 16. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n tüm

niteliklerini tafl›yan natüralist form-

lardaki son derece etkileyici hatayi

desenler kullan›lm›flt›r. (54) 

AYVANSARAY’DAK‹ 
MESC‹TLER
Toklu Dede Mescidi, Ayvansa-

ray’›n k›y›ya yak›n bir kesiminde yer

alan, küçük bir Bizans kilisesinden

çevrilmifl bir yap›d›r. Daha k›y›da,

sur üzerine oturan Korucu Mehmed
Mescidi olarak da an›lan Ayvansaray
Mescidi, Korucu Mehmed Çelebi ta-

raf›ndan 1590-1591 (Hicri 999) y›lla-

r›nda yapt›r›lm›flt›r. Yap› günümüze

ulaflmam›flt›r. (55)

Ç›narl›çeflme Caddesi’nde bulu-

nan Ç›narl›çeflme Mescidi 1713-

1716 y›llar› aras›nda Sadrazam fiehit
Ali Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Günümüze yaln›zca duvar kal›nt›lar›

ulaflabilen mescidin, 1920’lerde çekil-

di¤i san›lan eski bir foto¤raf›nda, o

s›ralar çok iyi bir durumda oldu¤u

görülmektedir. Foto¤raftan anlafl›ld›-

¤›na göre mescid dikdörtgen planl›,

çat›s› kiremit örtülü ve ahflap minare-

lidir. (56) 

Emir Buhari Mescidi ve Tekkesi
günümüzde harabe yeri durumunda-

d›r. (Resim: 36, 37) ‹vaz Efendi Ca-

mii’ne ç›kan Derviflzade Sokak üze-

rinde sol taraftaki tepede yer alan

tekkeyi, Nakflibendîli¤i ‹stanbul’a ge-

tiren Emir Buharî ad›yla da tan›nan

Ahmed Buharî kurmufltur. Ayn› adla

Fatih’teki tekkeden sonra bu ikinci

tekkedir. Yap› 1512-13 (H.918)’te in-

fla edilen tekke, daha sonra Emir Bu-

harî’nin torunuyla evlenen ve 1648’de

ölen fieyh Muslihüddin Mustafa

Muslu taraf›ndan geniflletilmifltir.

Tekke 19. Yüzy›l›n ortalar›nda yeni-

den onar›lm›flt›r. 1925 y›l›ndan sonra

bak›ms›z kalan yap›lardan harem da-

iresi 1946’da yanm›fl ve ortadan kalk-

m›flt›r. 1962’de ise ikinci bir yang›n

mescit-tevhidhaneyi harabeye çevir-

mifltir. Kaynaklar›n baz›lar›nda bura-

da Pazar günü, baz›lar›nda ise Per-

flembe günleri ayin yap›ld›¤› bildiril-

mektedir. (57) Emir Buharî Tekkesi, Bi-

zans devrine ait beflik tonozlu bir alt

yap›ya oturan mescid-tevhidhanenin

harap duvarlar› moloz taflla örülmüfl,

özensiz örgü tu¤la hat›llarla destek-

lenmifltir. Dikdörtgen planl› yap›n›n

girifl bölümü kuzey-bat› köflesinde

bulunmakta, girifli izleyen ufak tafll›k-

ta, harim bölümüne ve zemin kattaki

mahfile aç›lan iki kap› ile üst kattaki

mahfile ç›kan merdivenin izleri seçil-

mektedir. Yuvarlak kemerli mihrab›n

içinde, Kâbe tasvirli bir çininin izleri
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54. 

55. 

56. 

57. 

Tokay, "‹vaz Efendi
Camii", DB‹A, C.4,
s.311; ayr›ca ayr›nt›-
l› bilgi için bkz: Tar-
can Esnaf, ‹vaz Efen-
di Camii, Mehmet
A¤a Camii, Mesih
Pafla Camii, Rama-
zan Efendi Camii,
Takkeci ‹brahim
A¤a Camii Çinile-
rinde Kullan›lan Çi-
çek Motifleri,
( ‹ .Ü.Ed.Fak.Sanat
Tarihi Böl. Yay›m-
lanmam›fl Lisans Te-
zi), ‹st., 1965.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.494; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.38; Hü-
seyin Ayvansarayî,
Hadîkatü’l Cevâmi,
C.I., ‹st., 1281,
s.236; Tahsin Öz, ‹s-
tanbul Camileri,
C.I, Ankara 1987,
s.26; Esra Diflören,
"Ayvansaray Mesci-
di", DB‹A, C.1., ‹st.,
1993, s.496.
Eyice, DB‹A, C.1.,
s.494; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.39.
57. Eyice, DB‹A,
C.1., s.494; Eyice,
" ‹ s t a n b u l ’ d a . . . " ,
TAÇ, C.2., S.5.,
s.43; Thierry Zarco-
ne, "Emir Buharî
Tekkesi", DB‹A,
C.3., ‹st., 1994, s.16;
Ekrem Ifl›n, ‹stan-
bul’da Gündelik
Hayat, ‹letiflim Yay.,
‹st., 1995, s.31

34. ‹vaz Efendi Camii’nin mihrap cephesinin önünde yer alan hazire

bölümünden bir görünüm. (27.7.1996)

35. Derviflzade Sokak ile Mahkeme Külhan› Soka¤›n kesiflti¤i yerde

yer alan ‹vaz Efendi Camii önündeki ‹vaz Efendi Çeflmesi.

(27.10.1996)



görülmektedir. Yap›n›n k›smen tek,

k›smen iki katl› oldu¤u, 17 oda içer-

di¤i bilinen harem binas›ndan hiçbir

iz kalmam›flt›r. Mescid-tevhidhane

binas› ile harem binas› aras›nda kalan

hazirede dikkate de¤er mezar tafllar›

göze çarpmaktad›r. (58) Surlar›n d›fl›n-

da Eyüp’e giden yolun üzerinde, sa¤

tarafta yer alan, halk aras›nda Yave-

dud olarak an›lan Abdülvedud Mesci-

di’nin, Buharal› fieyh Abdülvedud ta-

raf›ndan yapt›r›ld›¤› ileri sürülmekte-

dir. 17. yüzy›l sonlar›nda harap olan

mescid Sultan IV. Mehmed’in k›z› ve

Kulo¤lu Mustafa Pafla’n›n efli Hatice

Sultan taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›fl

ve bu nedenle Sultan Camii olarak ta-

n›nm›flt›r. (Resim: 44) 1804/1805 y›-

l›nda yine harap bir duruma düflen

mescidin yeniden onar›ld›¤› ve bu

durumuyla 1960’l› y›llara kadar ulafl-

t›¤› ve yine bu y›llarda yanarak bir

kez daha yeniden yap›ld›¤›

bilinmektedir. (59)

AYVANSARAY’DAK‹ 
ÇEfiMELER
Osmanl› ‹mparatorlu¤u

kuruldu¤u günden bafllaya-

rak suya büyük bir önem

vermifl; dolay›s›yla su tesis-

leri, Türk-Osmanl› uygarl›-

¤›nda her dönemde önemli

bir yer tutmufltur. Bu anlay›-

fl› Ayvansaray’da da görmek-

teyiz. Buradaki çeflmelerin

baz›lar› ortadan kalkm›fl; gü-

nümüzde yer alanlar› da kö-

tü durumdad›r. Bu çeflmele-

rin en eskisi 1567-1568

(Hicri 975) tarihli Simkefl-

bafl› ‹skender Bey Çeflmesi,

Ayvansaray (Korucu) Mesci-

di’nin yan›ndad›r. Çeflmenin

kemerinin ortas›ndaki kilit

tafl›nda yer alan ayy›ld›z ka-

bartmas›na dayanarak, geç

dönemlerde yeniden yap›l-

m›fl olabilece¤i söylenebilir.
(60) Atik Mustafa Pafla Camii’nin kar-

fl›s›nda bulunan kesme tafltan, 1692

(H.1104) tarihli klasik biçemde ya-

p›lm›fl fiat›r Hasan A¤a Çeflmesi bir

baflka eski çeflmedir. (Resim: 38) Bu

çeflmenin kitabesi fiair Vehbi’nin-

dir. (61) Yine eski bir çeflme Kuyu So-

kak’ta Korucu Camii alt›nda bulu-

nan ve kesme tafltan gerçeklefltiril-

mifl klasik biçemin bir örne¤i olan

1567 (H.975) tarihli ‹skender Bey
Çeflmesi’dir. (62) 

Ayvansaray’›n d›fl taraf›nda Eyüp

Defterdar’da ve Haliç Köprüsü’nün

hem alt›nda bulunan Saliha Sultan
Çeflmesi 1735 (H.1148) tarihlidir.

(Resim: 39) Kesme tafltan yap›lm›fl

olan bu çeflme kemerine kadar top-

ra¤a gömülmüfl bir durumdad›r.

Çeflmenin kitabesi yerinde durmak-

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Baha Tanman,

"Emir Buharî Tek-

kesi (Mimari)",

DB‹A, C.3., s.166

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

t a n b u l ’ d a . . . " ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.43.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

t a n b u l ’ d a . . . " ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.44.

‹brahim Hilmi Ta-

n›fl›k, ‹stanbul
Çeflmeleri, (‹Ç)

C.I. (‹stanbul Ci-

heti), Maarif Ve-

killi¤i, ‹stanbul

1943, s.92 ve 95;

Affan Egemen, ‹s-
tanbul’un Çeflme
ve Sebilleri, Ar›-

tan Yay., ‹stanbul

Ekim 1993, s.333;

Eyice "‹stan-

bul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.44s

Tan›fl›k, ‹Ç., C.I.,

s.20-22; Egemen,

‹stanbul’un Çefl-
me... s.436-437.
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36. Derviflzade Sokak üzerinde yer alan Emir Buharî Tekkesi’nin

harabe biçimine dönüflmüfl yap›s›n›n sokak. (27.10.1996)

37. Derviflzade Sokak üzerinde yer alan Emir Buharî Tekkesi’nin

harabe biçimine dönüflmüfl yap›s›n›n, içten kuzey-do¤u yönünde

genel bir görünümü. (27.10.1996)



ta ve hemen yan›nda bir su terazisi

yükselmektedir.(63) Saliha Sultan
Çeflmesi ’nde, Gazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve

Sanat Tarihi Bölümü Ö¤retim üyesi

Prof. Dr. H. Örcün Bar›flta ve ekibi

kaz› çal›flmalar›; Defterdar Caddesi,

Feshane Caddesi civar›nda da yüzey

araflt›rmalar› yapm›fl ve elde edilen

bulgular› yay›mlam›flt›r. Burada elde

edilen parçalar aras›nda yan›k s›r

parçalar›, seramik piflirmede kulla-

n›lan üç ayaklar, s›rlanmak üzere

haz›rlanm›fl ancak s›rlanarak pifliril-

memifl baz›lar› süslemeli ve çok sa-

y›da yeflil s›rl› seramik parçalar› da

bulunan bulgulara dayanarak Eyüp

Sultan’›n önemli bir seramik ve

çömlek üretim merkezi oldu¤u orta-

ya ç›kar›lm›flt›r. Buradaki çal›flmalar

halen sürdürülmektedir. (64) Bölgede

çömlek f›r›nlar› ve atölyelerinin bu-

lundu¤u bilinmektedir; hatta, Evliya

Çelebi’de bunlar›n say›s› 300 dük-

kanl› bir çarfl›dan baflka 250 çanak-

çömlek dükkan› olarak verilmifltir.
(65) Yine Evliya Çelebi ve di¤er bir

ünlü ‹stanbul tarihi yazar› Kömürci-

yan’›n bildirdiklerine göre bu çöm-

lek f›r›nlar›nda çanak-çömlek, testi,

tabak ve ya¤ bal, flarap ve su kapla-

r› üretilirdi. (66) Ayr›ca, her yafl ve

çocuk için çeflitli oyuncaklar yap›-

l›rd›. (67) Yine Eyüp Defterdar ‹skele-

si’nin bulundu¤u alan içinde, Yâve-

dûd Caddesi üzerinde, Abdülvedud

Türbesi karfl›s›nda ve günümüzdeki

Haliç Köprüsü’nün tam alt›nda bu-

lunan 1856 (H.1273) tarihli Türk

barok mimarisinin güzel bir örne¤i

olan Pertevniyâl Vâlide Sultan
Çeflmesi, köprünün yap›m çal›flma-

lar› s›ras›nda orijinal yerinden sökü-

lüp biraz geriye yeniden monte

edilmifltir. (68) (Resim: 40) Ayn› yer-

de Yâvedûd ‹skelesi Soka¤› ile Yâ-

vedûd Çeflmesi Soka¤›’n›n kesiflti¤i

köflede ve ikinci soka¤›n sa¤ köfle-

sinde yer alan ikinci bir Pertevniyâl
Vâlide Sultan Çeflmesi, bulunuyor-

du; ancak, bu 1908 (H.1326) tarihli

çeflme ortadan kalkm›flt›r. (69) 

Ayvansaray’da gösteriflsiz bu çefl-
meler d›fl›nda, surlar›n Haliç k›y›s›
ile birleflti¤i köflede yukar›da da de-
¤inildi¤i gibi 1711 (Hicri 1123) ta-
rihli IV. Mehmed’in k›z› Hatice
Sultan’›n hayrat› olan bir çeflme, bir
s›byan mektebi ve bir sebil bunu-

63. 

64. 

65. 

67. 

68. 

69. 

70. 

66. 

Tan›fl›k, ‹Ç., C.I.,

s.148-150; Egemen,

‹stanbul’un Çeflme...
s.728; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.44.

H.Örcün Bar›flta,

"...Ve Eyüp Sultan

Kaz›lar›: ‹stanbul

Eyüp Sultan’da 1996

Yaz› Yap›lan Kaz› ve

Yüzey Araflt›rmala-

r›ndan Baz› Yeni Bul-

gular", Sanatsal Mo-
zaik, S.14., ‹st., Ekim

1996, s.20-21.

Halil ‹nalc›k, "Eyüp

Projesi", T.Artan

(Yay.Haz.), Eyüp:
Dün/Bugün 11-12
Aral›k 1993, ‹st.,

1994, s.7.

‹nalc›k, "Eyüp Proje-

si", Eyüp: Dün/Bu-
gün, s.7

‹nalc›k, "Eyüp Proje-

si", Eyüp: Dün/Bu-

gün, s.7; Eyüp oyun-

caklar›na iliflkin ay-

r›nt›l› bilgi ve kay-

nakça için bak›n›z:

Tosun Yalç›nkaya,

"Eyüp’te Oyuncakç›

Ç›kmaz›", Sanatsal
Mozaik, Say›: 18,

‹st., fiubat 1997,

s.40-44.

Tan›fl›k, ‹Ç., C.I.,

s.270; Egemen, ‹s-
tanbul’un Çeflme...
s.689-691; Mehmet

Nermi Haskan, Eyüp
Tarihi, C.1.,

T.T.O.K. ‹st., 1993,

s.129.

69. Tan›fl›k, ‹Ç.,

C.1., s.344; Egemen,

‹stanbul’un Çeflme...
s.692-695; Haskan,

Eyüp Tarihi, C.1.,

s.130.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.44; M.Ça¤a-

tay Uluçay, Padiflah-
lar›n Kad›nlar› ve
K›zlar›, (2.bs.),

T.T.K., Ankara

1985, s.68-69.
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38. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak

adland›r›lan yap›n›n kuzey-bat› yönünde yer alan

fiat›r Hasan A¤a Çeflmesi. (27.10.1996)

39. 1735 (H.1148) tarihli Saliha Sultan Çeflmesi ve

yan›nda yükselen su terazisi (27.10.1996)



yordu. Bu yap›lardan sebil 1970’li
y›llarda, yol açma çal›flmalar s›ra-
s›nda ortadan kald›r›lm›flt›r. S›byan
mektebi harabe halindedir. Çeflme-
nin ise baz› tafllar› kopar›lm›fl  du-
rumdad›r. (70) (Resim: 41)

AYVANSARAY’IN 
HAMAMLARI
Ayvansaray’da eski hamam yap›-

lar›n›n da varl›¤› bilinmektedir.
Bunlar: Atik Mustafa Pafla Camii’nin
üst taraf›nda bulunan ve tümüyle
ortadan kalkan Mustafa Pafla Ha-
mam›; Hançerli Yokuflu’ndaki II. Ba-

yezid’in k›z› Hatice Sultan’›n vak›f
yap›lardan oldu¤u san›lan Hançerli
Hamam›, ve günümüzde yaln›zca
yerini bildi¤imiz Yal› Hamam›’d›r.
(71)

AYVANSARAY’DAK‹ SAHABE 
KAB‹RLER‹ ve TÜRBELER‹
Ayvansaray’da bulunan sahabe

kabirlerinin en yo¤un olarak top-

land›¤› bölge, Bizans Dönemi’nde

Pterion (Beflkule) olarak geçer. An-

cak, Eyice, TAÇ’daki yaz›s›nda, bu

tan›m›n tarihi bir esasa dayanmad›-

¤›n› belirtmifltir.) denilen hisar›n

(Ya da flato) içindeki avludur. Ebu

fieybet el-Hudri’nin kabri burada

bulunmaktad›r. Atik Mustafa Pafla

Camii içinde Cabir bin fiemre veya

Cabir bin Abdullah’›n kabri yer al-

maktad›r. Ç›narl›çeflme Mescidi ya-

n›nda da Ebu Zerr el G›fari’nin tür-

besi bulunmaktad›r. Haliç yönün-

deki surlar›n bir burcu di-

binde ise Muhammed el En-

sarî’nin makam türbesi yer

almaktad›r.(72)

Sur d›fl›nda, Eyüp’e giden

yolun sol taraf›nda yer alan

türbe ise fieyh Abdülvedud
Dede (Yavedud) Türbe-
si’dir. (73) (Resim: 42, 43)
Ayvansaray semtinin en

önemli haziresi, Toklu De-
de ad›na olan›d›r. Bu küçük

kabristan›n içinde sahabe

türbe ve mezarlar› yan›nda,

Ayios Basileios (Aya Vasil)

ad›na bir ayazma bulundu¤undan,

H›ristiyanlarca da uzun süre kutsal

bir yer olarak ziyaret edilmifltir. (74)

‹bni Sina’n›n "Kanun" adl› yap›t›n›

1766-67 (Hicri 1180)’de Türkçe’ye

çeviren Mustafa Efendi ile birçok

kitap ve üç yüzden fazla Mushaf

(Kur’an) yazan Hattat Osman A¤a

ve Haf›z Hüseyin burada gömülü

olmalar›, Ayvansaray semtinin, 18.

Yüzy›l ‹stanbul kültür yaflam›n›n

önemli merkezlerinden biri oldu¤u-

nu göstermektedir. (75)

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

tanbul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.4572.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; ‹nalc›k,

"Eyüp Projesi",

Eyüp: Dün/Bu-
gün, s.2; ayr›ca ba-

k›n›z: ayn› yaz›da-

ki dipnot 2’den

P.Wittek, "Yaziji-

oghlu Ali on the

Christian Turks of

the Dobruja",  Bul-
letin of the Scho-
ol of Oriental and
African Studies,

XIV-3, pp.639-

668; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.34 ve

45.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

tanbul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.46

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

tanbul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.38

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.494; Eyice, "‹s-

tanbul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.38
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41. Surlar›n d›fl›nda ve Haliç yönüne bakan Ayvansaray Cadde-

si üzerinde yer alan Muhammed El Ensari Hz. Türbesi ve ya-

n›nda Hatice Sultan S›byan Mektebi ve Çeflmesi. (21.02.1996)

40. 1856 (H.1273) tarihli Türk barok mimarisinin

güzel bir örne¤i olan Pertevniyâl Vâlide Sultan Çefl-

mesi’nin genel bir görünümü (21.02.1996)



HAL‹Ç BOYUNCA ÜÇ 
BÜYÜK D‹N‹N VARLI⁄I 
GÖRÜLÜR
Haliç boyunca üç büyük dinin

önemli merkezleri olarak Balat, Fener

ve Ayvansaray dikkati çekmektedir.

Bunlardan Balat, Ayvansaray, Has-
köy Musevilerin; Fener Cibali H›ris-
tiyanlar›n(76) (Rum ve Ermeniler) mer-

kezi olurken; Ayvansaray da Müslü-
manlar›n, k›y›s›ndaki iskeleleri, yal›

ve sahilsaraylar› ile yaflam biçimini

yans›tt›¤› önemli bir yerleflim merke-

zi olmufltur. Ayvansaray

tüm bu Müslüman karak-

terine karfl›n, buran›n Or-

todoks dini taraf›ndan da

kutsal say›lmas› nedeniy-

le, bölgede Ortodoksla-

r›n da varl›¤› görülmekte-

dir. Bölgede Ayios Di-
mitrios Kanavis Kilisesi
ve Panhagia/Panayia
(Kimisis) Vlaherna (Bla-
hernai) Kilise ve Ayaz-
mas› günümüze ulaflan

önemli H›ristiyan yap›la-

r›d›r. (77)

AYVANSARAY’DA KURUL-
DU⁄U SÖYLENEN YAHUD‹
KÖPRÜSÜ YA DA HAL‹Ç’TE
ÜÇÜNCÜ B‹R KÖPRÜNÜN
VARLI⁄I

Haliç, tarihi boyunca, etraf›nda

yer alan yerleflim alanlar›ndaki yap›-

lar›, yaflam›, kültürüyle oldu¤u kadar,

üzerinde kurulan köprüleriyle de

an›lmaktad›r. (78) Haliç’te kuruldu¤u

söylenen köprülerin geçmifli Bizans’a

kadar uzanmaktad›r. ‹mparator II.

Teodosios Dönemi’nde Latince ola-

rak yaz›lm›fl ‹stanbul’un mahallelerini

konu alan Notitia Urbis Constanti-
nopolitanae adl› kitapta, kentin XIV.

Bölgesinde yer alan Ayvansaray’da

ahflap bir köprünün varl›¤›ndan söz

edilmektedir ki bu köprünün Blaher-

nai mahallesini karfl› k›y›ya ba¤lad›¤›

düflünülebilir. Bu köprünün daha son-

ralar› kagire çevrildi¤i salt bir varsa-

y›mdan öteye geçmemektedir. 14.

yüzy›lda Bizans’a gelen ünlü gezgin

‹bn Batuta, Haliç üzerinde hiçbir

köprünün bulunmad›¤›na iflaret eder-

ken; Kanuni Dönemi’nde ‹stanbul’a

gelen Albili Pierre Gilles (14890-

1555) ise Ayvansaray’da surlar›n bit-

ti¤i yerin hemen hizas›nda, özellikle

yaz aylar›nda suyun içinde kagir bir

köprünün ayaklar›n›n görüldü¤ünü

belirtmektedir.(79) Haliç’te ilk devam-
l› köprü II. Mahmut taraf›ndan, Un-
kapan› ile Azapkap›s› aras›nda ku-
ruldu.(80) Bu köprü tamamen ahflapt›

ve Kaptan-› Derya Vekili Fevzi Ah-
met Pafla nezaretinde Tershane’de
haz›rlanm›flt›. Bu köprünün boyu 456

metre, geniflli¤i ise 10 metre kadard›.

Köprünün iki yan›nda hörgüç biçimli

birer geçifl vard›, küçük deniz araçla-

r› bunun alt›ndan geçiyorlard›; büyük

gemiler için ise iki kanatl› kap›lar aç›-

l›yordu. Bu Birinci Unkapan› Köprü-

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.495; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.47; Ekrem

Ifl›n, ‹stanbul’da
Gündelik Hayat,
‹letiflim Yay., ‹st.,

1995, s.20-21

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.495; Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.47

Köprülerin tarihine

iliflkin burada verdi-

¤imiz bilgiler için

ayr›ca ayr›nt›l› kay-

nak belirtmeyece¤iz.

Haliç’te kurulan köp-

rülerin tarihine ilifl-

kin ayr›nt›l› bilgi ve

kaynakça için bkz:

A.K.Gören, "Tarih

Boyunca Haliç’te

Galata ve Unkapan›

Köprüleri, Tüm

Köprülerin Kolayca

Tan›nabilmesi için

Küçük Rehber", An-
tik-Dekor, S.32, ‹st.,

Kas›m 1995, s.120-

125.

Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ, C.2.,

S.5., s.35

Gören, "Tarih Bo-

yunca Haliç’te...",

Antik-Dekor, S.32,

s.121

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

167

43. Abdülvedud Hz.Türbesi civar›ndaki mezartafllar›. (21.02.1996)

42. Abdülvedud Hz.Türbesi. (21.02.1996)



sü II. Mahmut taraf›ndan 3 Eylül
1836’da törenle aç›ld› ve Sultan at

üzerinde ilk geçen kifli oldu. Köprü-

nün iflletme masraflar› için geçifl pa-

ras› al›nmas› kararlaflt›r›lm›fl; fakat,

Sultan bunu duyunca kabul etmedi ve

geçifl ücretsiz oldu¤u için bu ilk köp-

rü "Hayratiye" ad›n› ald›. ‹lk köprü-

nün 1836 y›l›ndaki inflas›ndan tam 9

y›l sonra 1845’te bu kez Haliç’te ikin-

ci köprü olan Birinci Galata Köprüsü

yap›l›nca ilk köprüye "Cisr-i Atik"

(Cisr:Köprü, ço¤ulu Cüssur) yeni

köprüye ise "Cisr-i Cedid" ad› veril-

di.(81) Birinci Galata Köprüsü 18 y›l

hizmet verdikten sonra yerine 1863
y›l›nda yine tahtadan ikinci bir köp-
rü yap›ld›.(82) 1853 y›l›nda ise ‹kinci

Unkapan› Köprüsü eskiyen 1836 ta-

rihli "Hayratiye" olarak an›lan birin-

cisinin yerine yap›ld›. Bu yeni ‹kinci

Unkapan› Köprüsü (ki 1864 y›l›nda

Mahmudiye Köprüsü ad›n› alm›flt›r.)

ilk köprü "Hayratiye"ye

göre biraz daha yüksekti

ve Birinci Galata Köprü-

sü örnek al›narak gerçek-

lefltirilmiflti.(83) Yine 1863

y›l›nda, ‹kinci Unkapan›

ve ‹kinci Galata köprüle-

rinden baflka, Haliç’e

üçüncü bir köprü daha

yap›lm›flt›. (Yap›l›fl s›ras›-

na göre sayacak olursak:

1836’daki "Hayratiye" ya

da Birinci Unkapan›

Köprüsü, 1845’teki Birin-

ci Galata Köprüsü,

1853’teki ikinci Galata

Köprüsü’nden sonra be-

flinci ya da 1852 tarihin-

de yap›lm›fl ise üçüncü

köprü olmaktad›r.) Tari-

hi kaynaklarda ad› s›k s›k

geçen ve özel bir giriflim

olan bu köprü tarihe Ya-
hudi Köprüsü ad›yla

geçmifl ve sarraf Cezayir-
li M›g›rd›ç taraf›ndan

Ayvansaray ile Piripafla
aras›na, ahflap kaz›klar
üstüne kurulmufltu. Fa-

kat bu köprü daha düflük

ücret ald›¤› için, ifllerini kaybetme

tehlikesiyle karfl› karfl›ya kalan o böl-

genin kay›kç›lar› taraf›ndan on gün

sonra yak›lm›flt›r. fiehsuvaro¤lu ise

Galip Alnar’dan ald›¤› bilgiye daya-

narak ayr›ca bu köprünün, Haliç’in

temiz kalmas›na engel oldu¤u için de

y›kt›r›lm›fl oldu¤unu ve köprü parça-

lar›n›n mezat ile sat›l›p hissedarlara

paralar›n›n ödendi¤inden söz etmek-

tedir. 1851 y›l›nda ‹stanbul’a geldik-

ten sonra yazd›¤› kitab›n ilaveli 1863

bask›s›nda Theophile Gautier de

Haliç’te üç köprünün bulundu¤unu

yazmaktad›r.(84) Daha önce konuya

iliflkin yay›nlarda bu köprünün hiçbir

foto¤raf›na rastlan›lmam›flt›r. Ancak,

Sedad Hakk› Eldem’in ‹stanbul An›-
lar› adl› kitab›nda, sözü edilen bu

köprüye ait olabilece¤i kuvvetli bir

olas›l›k olarak söylenebilecek bir fo-

to¤rafta, bu ahflap köprü,

81. 

82. 

84. 

83. 

Gören, "Tarih Bo-

yunca Haliç’te...",

A n t i k - D e k o r ,

S.32, s.122

82. Gören, "Tarih

Boyunca Ha-

liç’te...", Antik-
Dekor, S.32, s.121

Gören, "Tarih Bo-

yunca Haliç’te...",

A n t i k - D e k o r ,

S.32, s.125

Gören, "Tarih Bo-

yunca Haliç’te...",

A n t i k - D e k o r ,

S.32, s.122; The-

ophile Gautier, ‹s-
tanbul, ‹stanbul

Kitapl›¤›, (tarih-

siz), s.98; fiehsu-

varo¤lu, As›rlar...,

s.166’dan G.Alnar,

"Haliç’te Köprü-

ler", Akflam (‹st.,

May›s 1939)
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45. Kafesçi Yümnü Soka¤›’ndan bir görünümde semtin genel dokusunu ve-

ren evler. (27.10.1996)

44. Haliç Köprüsü’nün Ayvansaray yönünde yer alan Hicri 1210 tarih-

li Yâvedûd Camii (27.10.1996)



(Resim: 48) Ayvansaray

ile karfl› sahildeki Has-

köy aras›nda uzanmakta-

d›r. Bilindi¤i gibi bu

köprünün -do¤ruluk de-

recesi tart›fl›l›r bir biçim-

de- 10 gün gibi k›sa bir

sürede ortadan kald›r›l-

d›¤› belirtilmektedir!

E¤er, bu bilgi do¤ru ise,

Robertson’›n (böylesine

önemli bir foto¤raf› böy-

lesine do¤ru bir zamanda

yakalamas› aç›s›ndan)

çok talihli bir kifli oldu¤u

ortadad›r. Bu arada, ko-

nuya iliflkin ayr›nt›l›

araflt›rmalar yapm›fl olan

Gülsün Tanyeli ve Yegan

Kahya ortak yay›mlad›k-

lar› bir yaz›da bu köprü-

ye iliflkin ayr›nt›l› bilgi-

lerin ‹stanbul’da Frans›z-

ca yay›mlanan 19 fiubat

1852 tarihli Journal de

Constantinople’da bu-

lundu¤unu bildirmekte-

dirler. Bu gazete haberi-

ne göre, Hasköy ile karfl›

k›y›s›n› birlefltiren köp-

rünün tamamland›¤›; Cezayirli M›-

g›rd›ç taraf›ndan sa¤lanan olanaklarla

bir firma taraf›ndan bitirildi¤i ve bir

milyon kurufla mal oldu¤u anlafl›l-

maktad›r. Ayr›ca, Tanyeli-Kahya’n›n

da (gravür olarak) sözünü etti¤i, Pre-

ziosi’nin Eyüp s›rtlar›ndan suluboya

olarak gerçeklefltirdi¤i 1853 tarihli ve

imzal› bir Haliç panoramas›nda, bu

köprünün varl›¤› yine söz konusudur.

Yine yaklafl›k 1855 tarihli

J.Schranz’›n bir gravürüne ve 1861

tarihli Anonim bir gravüre bakt›¤›-

m›zda yine bu köprünün Ayvansaray

ile Hasköy sahilleri aras›nda uzand›¤›

görülmektedir. Bu duruma göre, ka-

n›m›zca 1863’te bitirildi¤i söylenen

Yahudi Köprüsü’nün tarihin 1852

olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, köprünün yaln›zca on

gün de¤il de on y›l m› ayakta durdu

ve ard›ndan 1863’te ortadan kald›r›l-

d›? Yine, Tanyeli-Kahya ikilisi ortak

araflt›rmalar›nda, bu köprünün ne ka-

dar süre ile kullan›ld›¤› konusunda

kesin bilgi olmad›¤›ndan söz etmek-

tedirler. Ayr›ca, 1858 tarihli bir kita-

b›n ekindeki haritada Haliç’te üç

köprünün de gösterildi¤ini de ekle-

mektedirler. (85) Ayn› köprünün baflka

bir foto¤raf›n› yine Eldem’in kitab›n-

daki bir Haliç panoramas›nda görebi-

liriz. Ancak buradaki köprü bütünüy-

le çok zor seçilmektedir ve ancak,

dikkatli bir gözlemle, Haliç’in sonu-

na do¤ru bu köprünün solundaki hör-

güç biçimli geçifl bölümünün varl›¤›-

n› görebiliyoruz. Ayr›ca, burada Ha-

liç’teki üç köprü birlikte yer almakta-

d›rlar. Öndeki köprü ‹kinci Galata

Köprüsü; daha sonraki köprü (‹kinci

köprü) ise Unkapan› Köprüsü’dür. (86)

Foto¤raf makinesinin yayg›nlaflmas›

sonucu çekilen foto¤raflar sayesinde,

hemen her devre ait ‹stanbul foto¤-

85. 

86. 
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47. Ayvansaray’da ‹vaz Efendi Camii’ne ç›kan Derviflzade Sokak üze-

rinde yer alan ve terkedilmifl eski bir evin ön cephesi. (27.7.96)

46. Ayvansaray’da Toklu ‹brahim Dede Soka¤›’ndan bir görünümde

sandal yap›m gelene¤inin varl›¤› hissedilmektedir. (Foto¤raflar: A.K.Gö-

ren, 27.7.96)

Sedad Hakk› El-

dem, ‹stanbul An›-
lar›/Reminiscenses
of Istanbul, ‹st.,

1979, s.190-191,

Resim: 117; A.K.

Gören "Tarih Bo-

yunca Haliç’te...",

A n t i k - D e k o r ,

S.32, s.122; G.

Tanyeli, Y.Kahya,

"Ayvansaray Köp-

rüleri", DB‹A, C.1,

‹st., 1993, s.495-

496; Y.Kahya,

G.Tanyeli, "Ha-

liç’in Köprüleri",

Arredamento De-
korasyon, S.63,

‹st., Ekim 1994,

s.120; Preziosi’nin

resmi için bak›n›z:

Mesut Koman,

Eyüp Sultan Loti
Kahvesi ve Çevre-
si, T.T.O.K., ‹st.,

1986, s. (18); Mus-

tafa Sevim (Haz›r-

layan), Gravürler-
le Türkiye / in
Gravures Türkiye
Istanbul, C.I, Kül-

tür Bakanl›¤›,

Ank., 1996, No:

077 "Eyüp S›rtla-

r›ndan ‹sanbul", Le
Bosphore et
Constantinople,
Paris, (c.1855)

(Milli Kütüphane

Hanry M.Black-

mer Kütüphanesi

Kitaplar› Koleksi-

yonu No.

154/1373); yine

Gravürlerle Türki-

ye 076’da Anonim

bir çal›flma, Ho
brettanikos aster,
C.2., Londinon

1861, s.4’te yer al-

maktad›r.

Eldem, ‹stanbul
An›lar›, s.74-75,

Resim: 43



raflar›ndan köprülerin durumunu da

izleyebilmekteyiz. 1854-1855 K›r›m

Savafl› nedeniyle ‹stanbul’a gelen (ilk

gelifli 1841 y›l›nda Sultan Abdülme-

cid Dönemi’ndedir. ‹kinci gelifli ise

1847-1848 tarihlerine rastlar. Ancak

sanatç›n›n bu dönemleri darphanede

çeflitli madalyon vb. çal›flmalar›yla

geçmifltir. Sanatç›n›n ilk foto¤raflar›-

n› çekmeye bafllad›¤› y›l ise yaklafl›k

olarak 1853 olarak kabul edilmekte-

dir.) ünlü foto¤rafç› James Robert-
son-Felice Beato ikilisi Birinci Gala-
ta Köprüsü’nün ilk foto¤raf›n› çeki-
yordu. ‹stanbul’da bu dönemde fo-

to¤raf›n yayg›nlaflmaya bafllad›¤› bi-

linmektedir.(87) Yukar›da

Eldem’in kitab›nda yer

alan üçüncü köprü foto¤-

raf›n›n da "Yahudi Köp-

rüsü" olarak adland›r›lan

bu köprünün infla edildi-

¤i y›l olan 1863 y›llar›n-

da çekilmifl olmas› kuv-

vetli bir olas›l›kt›r. Bilin-

di¤i gibi bu köprünün

–do¤ruluk derecesi tart›-

fl›l›r bir biçimde- 10 gün

gibi k›sa bir sürede orta-

dan kald›r›ld›¤› belirtil-

mektedir! E¤er, bu bilgi

do¤ru ise, Robertson’›n

(böylesine önemli bir fo-

to¤raf› böylesine do¤ru

bir zamanda yakalamas›

aç›s›ndan) çok talihli bir

kifli oldu¤u ortadad›r. (88)

19.YÜZYIL ORTALA-
RINDAN BAfiLAYA-
RAK 20.YÜZYILA
DO⁄RU SEMT‹N KA-
RAKTER‹N‹ HIZLA
KAYBETT‹⁄‹ GÖRÜ-
LÜR

Ayvansaray’›n tarihi

karakteri, tarih boyunca

semtte oluflan büyük

yang›nlar; 19. Yüzy›l›n

da ortalar›ndan bafllaya-

rak bat›l›laflma çabalar›-

n›n artmas›yla birlikte

bölgeye yay›lan sanayi

yap›lar› nedeniyle giderek de¤iflmifl-

tir. (Resim: 45, 47) Bir dönemler, sa-

hil surlar› d›fl›nda kurulan çeflitli bü-

yüklükteki fabrikalar, atölye ve depo-

lar ile bir de¤irmen bulunmaktayd›.

Tüm bu yap›lar 1980’li y›llarda y›k›-

larak, buralar yeflil alan durumuna so-

kulmufltur. Haliç k›y›s›nda ise gemi-

lerin, teknelerin çekildi¤i ve onar›ld›-

¤› bir kalafat yeri bulunmaktayd›. Bu-

rada 300 ton kapasiteye kadar gemi-

ler, tekneler yan›nda ünlü Ayvansa-

ray kay›klar› yap›l›rd›. (Resim: 46)
Bölgede yaflayanlar daha çok iflçi, kü-

çük esnaf, denizci ve bal›kç›lardan

87. 

88. 

Semavi Eyice,

"Tarih ‹çinde ‹s-

tanbul ve fiehrin

Geliflmesi", Ata-
türk Konferansla-
r› VII., 1975,

TTK, Ankara,

1980, s.139; Gil-

bert Beauge-Engin

Çizgen, Images
D’Empire / Türki-
ye’de Foto¤raf›n
Öncüleri, ‹st.,

193, s.18-19’daki

panorama ve

s.261;  Bahattin

Öztuncay James
Robertson Pioner
of Photography in
the Ottoman Em-
pire, Eren Yay.,

‹st., s.19-21, 64;

Julie Lawson, Ja-
mes Robertson ‹s-
tanbul Foto¤raf-
ç›s› / Photograp-
her of Istanbul,
‹ngiliz Kültür He-

yeti Sergi katolo-

¤u, London 1991,

Kapak foto¤raf›;

Eldem, ‹stanbul
An›lar›, s.XII.

A.K.Gören’in no-

tu.
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49. Melchior Lorchs (Lorichs)’in ünlü ‹stanbul panoramas›ndan Ay-

vansaray Bölgesi. (Yap›t›n asl› Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde

bulunmaktad›r.), (Ennio Concina, il Doge e il Sultano Mercatura,
arte e relazioni nel primo ‘500/Doç ve Sultan, 16. Yüzy›l bafllar›n-
da ticaret, sanat ve iliflkiler, (Türkçe’ye çeviren: Sema Postac›o¤lu

banon) Logart Press Roma (tarihsiz), s.77)

48. Bu foto¤raf, büyük bir olas›l›kla, tarihte Yahudi Köprüsü ad›yla

an›lan ve sarraf Cezayirli M›g›rdiç taraf›ndan Ayvansaray ile Pi-
ripafla aras›nda kurulan köprünün varl›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r. (Se-

dad Hakk› Eldem, ‹stanbul An›lar›/Reminiscences of Istanbul,
Alarko, ‹st., 1979, s.190-191, Resim: 117)



oluflmaktayd›. Semtin iç

bölgelerinde ise genifl bir

çingene kolonisi yafl›yor-

du. 1950’li y›llardan son-

ra ‹stanbul’un büyük bir

göç dalgas›na u¤ramas›

sonucunda, semtin nüfus

ve kültür yap›s›nda de¤i-

fliklikler olmaya baflla-

m›flt›r. Bölgede yaflayan-

lar genellikle dar gelirli

olduklar›ndan, burada

apartmanlara, e¤lence

yerlerine ve büyük ma¤a-

zalara rastlanmamakta-

d›r. 1980’li y›llarda sahil

kesiminde yer alan sana-

yi yap›lar›, depolar ve

benzeri iflyerlerinin y›-

k›lmas›, Haliç Köprüsü

ve Çevre Yollar›n›n ya-

p›lmas› Ayvansaray üze-

rinde önemli etkiler olufl-

turmufltur. Daha önceleri

civardaki iflyerlerinde ça-

l›flmakta olan semt halk›-

n›n, buralardaki düzenin

bozulmas›yla ifllerinde

olmalar›, semtteki di¤er

esnaf kesiminin de iflleri-

nin aksamas›na neden ol-

mufl olmal›d›r. Günü-

müzde ulafl›m› kolay olsa da bölgede-

ki yoksul ve bak›ms›z durum devam

etmektedir.(89) Ayvansaray semtinin

hafif bir meyille yükseldi¤i bölgeler-

de, dar sokaklar›n belirledi¤i yerle-

flim alanlar› içinde gecekondu tipin-

deki bak›ms›z evlerin varl›¤›, bunla-

r›n konumland›¤› yeflil alanlar içinde

adeta gizlenmektedir. Kötü koflullar-

da yap›lanm›fl evlerin çevreledi¤i

a¤açl›, çiçekli bahçeler, iyi bir planla-

mayla, gizemli köflelere çevrilebile-

ce¤inin iflaretlerini vermektedir. Kufl-

kusuz, bu anlay›fl›n yayg›nlaflmas›nda

yerel yönetimlerin oldu¤u kadar, yö-

re insan›n›n da bilinçlenerek yaflad›¤›

yere sahip ç›kmas›n›n önemi göz ard›

edilemez. I. Eyüpsultan Sempozyu-

mu’na sunaca¤›m›z bildiri için yeni-

den, semtte yapt›¤›m›z araflt›rmalar

sonucunda henüz önemli de¤ifliklik-

lerin olmad›¤›n› gördük.(90) Son ola-

rak de¤erli hocam›z Eyice’nin de ba-

z› dileklerine yer vererek yaz›m›za

son vermek istiyoruz. Eyice, yaz›s›n-

da semtte yap›lmas› gereken baz› dü-

zenlemelerden söz etmektedir. Bun-

lar içinde Haliç Surlar›’n›n yeniden

düzenlenmesi; surlar›n içinde kalan

mahallelerin eski sokak çizgilerine

göre yeniden planlanmas› yer almak-

tad›r. Ancak, Eyice’nin bu temennile-

ri yan›nda, kuflkusuz bu semtte do-

¤up büyüyen, yine Toklu Dede Mes-

cidi Mahallesi’ndeki evinde yaflama

veda eden, ‹stanbul’un tarihine iliflkin

de¤erli kaynak eserler vermifl Haf›z

Hüseyin (Ayvansarayi) Efendi’nin

an›s›na küçük bir meydanc›kta bir ta-

fl›n dikilmesi dile¤ine de kat›lmamak

olanaks›zd›r. (91)

89. 

90.

Eyice, DB‹A, C.1.,

s.495; Eyice, "‹s-

t a n b u l ’ d a . . . " ,

TAÇ, C.2., S.5.,

s.47; Ayvansa-

ray’›n sosyal yafla-

m›, e¤lence dün-

yas›ndaki yeri,

Çingeneleri ve yö-

reye iliflkin tan›t›c›

genifl ve aç›klama-

l› bir kaynakça ve

di¤er ayr›nt›lar

için bak›n›z: Jak

Deleon, Balat ve
Çevresi Bir Semt
Monografisi, Can

Yay., ‹st., 1991,

s.146-174; ‹lber

Ortayl›, ‹stan-
bul’dan Sayfalar,

(3.bs.) ‹letiflim

Yay., ‹st., 1995,

s.135.

A.K.Gören’in 19-

25 fiubat 1996,

27-28 Temmuz

1996, 27 Ekim

1996 ve 1-9 Mart

1997 tarihlerinde

bölgede yapt›¤›

araflt›rma ve fo-

to¤raf çal›flmalar›.

91. Eyice, "‹stan-

bul’da...", TAÇ,

C.2., S.5., s.47
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51. Anonim bir ‹stanbul Panoramas›ndan Ayvansaray Bölgesi. (Yap›t›n

asl› Viyana Österreichische Nationalbibliothek’te bulunmaktad›r.) Con-

cina, il Doge e il Sultano Mercatura... s.19-20

50. Anonim bir ‹stanbul Panoramas›ndan Ayvansaray Bölgesi. (Yap›t›n

asl› Venedik Correr Müzesi’nde bulunmaktad›r.) Concina, il Doge e il

Sultano Mercatura... s.24-25



Türk sanat›n›n ün yapm›fl alan-

lar›ndan biri tafl iflçili¤iyle zirveye

ulaflan mezar tafllar›d›r. Hayat›n

do¤um, evlenme, ölüm gibi üç ana

döneminden biri olan ölüm çevre-

sinde geliflen bu sanat dal›n›n seç-

kin örneklerinden oluflan bir uzan-

t›s› ‹stanbul Eyüpsultan’da gözlen-

mektedir. Türk tafl iflçili¤inin bu

konuda Osmanl› ‹mparatorluk Dö-

nemindeki geliflme süreci ve be¤e-

ni düzeyini 15. Yüzy›ldan bafllay›p

günümüze kadar ulaflt›ran Eyüpsul-

tan mezarl›klar›, kapal› ve aç›k tür-

beler yan›s›ra hazireler, sofalar ile

bunlara eklenen kabirlerin bulun-

du¤u adalarla alt› yüzy›ll›k bir aç›k

hava müzesi vizyonu ve ola¤anüstü

bir nekropoller toplulu¤u sergile-

mektedir. Amics’in ‹stanbul isimli

kitab›nda "ya Eyüp Mezarl›¤› nas›l

unutulur diye bafllayan ve oraya bir ak-

flam gurup vaktinde gittik ve haf›zada hep

o gün gördü¤üm gibi güneflin son ›fl›kla-

r›yla ayd›nlanm›fl olarak kald›, fleklin-

de devam eden ünitede: Hafif bir ka-

y›k bizi Haliç’in nihayetine götürdü ve

Osmanl›lar›n mukaddes topra¤›na iki ya-

n› kabirlerle çevrilmifl pek meyilli bir yol-

dan ç›kt›k. Bu saate bütün gün mezarlar-

da çal›flan ve büyük kabristan› çekiç dar-

beleri sesiyle dolduran tafl yontucular› b›-

rak›p gitmifllerdi, fleklinde ifadelerle

Eyüb’ün do¤al güzelli¤i ve mezar-

l›klar›n ihtiflam›n› dile getirmekte-

dir. Ayn› pasajda Eyüp Cami çevre-

sini flöyle tasvir etmektedir: "Cami-

nin etraf›nda ulu a¤açlar alt›nda, çiçek-

lerle çevrilmifl mermerler ve arabesklerle

parlayan gösteriflli kitabelerle süslenmifl

sultan, vezir ve saray büyüklerinin türbe-

leri yükselir... Bu fevkalade bir sessizli¤i

gömülmüfl aristokratik bir mahalle gibi

uhrevi bir hüzünle beraber dünyevi bir

hürmet hissini ilham eden bembeyaz, göl-

geli ve flahane güzelli¤e sahip bir mezar

flehridir. Mezarl›k bahçelerindeki yeflilli-

¤in çelenkler ve demetler halinde sarkt›¤›

ve üzerinden akasya, mefle, mersin dallar›-

n›n yükseldi¤i beyaz duvarlar›n ve par-

makl›klar›n içine geçiyor ve türbelerin ke-

merli pencerelerini örten demir dantellerin

aras›nda, tatl› bir ziya içinde, a¤açlar›n

yeflil gölgeleriyle boyanm›fl mermer lahit-

leri görüyoruz. ‹stanbul’un baflka hiçbir

yerinde, ölüm tasvirini güzellefltiren ve

korkmadan seyrettiren Müslüman sanat›

bu kadar zerafetle gözler önüne serilemez.

Dudaklarda hem dua, hem tebessüm

uyand›ran hüzün ve zerafet dolu bir kab-

ristan bir saray, bir bahçe, bir mabeddir

bu."(1) fleklinde anlatt›¤› bu nekro-

poller toplulu¤u Amics yan›s›ra

Barlett, Sebatier, Lecomte, Loti vb.

gibi yabanc› pekçok ressam, yazar,

gezginci, bilim adam›na konu ol-

mufl ve Eyüpsultan mezarl›klar› ör-

nekleriyle Türk sanat› uluslar aras›

Eyüp Sultan’dan 
Baz› Çocuk 
Mezar Tafllar›
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Prof. Dr. H. Örcün Bar›flta

Prof. Dr. H. Örcün Bar›flta

Gazi Üniversitesi

(Mes. Yay. Y. Ok. Dek.)

1. Edmondo, Amics,

‹stanbul, Çev:Y

Beynun Akyavafl,

Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› Yay.,

‹kinci bask›,

Ankara, 1988,

s.400, 402.



platforma ulaflt›rm›flt›r.

Burada amac›m›z; 16. yüzy›ldan

19. yüzy›l sonuna kadar Eyüpsultan

türbe ve mezarl›klar›nda bulunan

kabirlerden bir grubuna e¤ilmek ve

dört yüzy›ll›k akan zaman fleridi

içinde bu semtte yap›lm›fl mezar-

lardan yaln›z çocuk mezarlar›ndan

bir grubuna ilgi çekmek, Türk sa-

nat›nda plastik ve fonetik sanatlar

aç›s›ndan hem görsel hem iflitsel

nitelikleriyle ayr› bir konu arzeden

bu grubu tan›tmakt›r. Böylece bi-

çimleri, süslemeleriyle Türk tafl ifl-

çili¤i konusunda zengin bir baflvu-

ru katalo¤u oluflturan, kitabeleri ile

önem tafl›yan, baz›lar›n› taçlayan

bafll›k biçimleriyle Türk giyim ku-

flam›yla ilgili bilgi veren örneklerle

Türk kültür tarihine e¤ilmek; bu

de¤erli görsel belgelerin baz›lar›-

n›n flahidelerinde yer alan edebî

metinlerle, fonetik sanatlarla ilgile-

nenlerin dikkatini çekmek ve insa-

no¤lunun sevdiklerini son yolculu-

¤a u¤urlarken duydu¤u ac›y› ifade

eden kitabelerden örnekler sunarak

üst düzeyde uygar bir toplumun

ölüm çevresinde oluflturdu¤u mezar

tafllar›yla zirveye ulaflt›rd›¤› Türk

tafl iflçili¤inden bir kesiti gözler

önüne sermektir.

Eyüpsultan’da bulunan çocuk

mezarlar›nda yetiflkin mezarlar› gi-

bi mermer malzeme kullan›lm›flt›r.

Genellikle beyaz mermer türleri ile

yap›lm›fl mezar tafllar› ile bunlar›n

yap›ld›¤› yer ve yap›l›fl biçimi ko-

nusunda Lecomte ‘Mezartafl› Yon-

tucular›’ bafll›¤› alt›nda flu bilgileri

vermektedir: "En güzel mezar tafllar›na

Eyüp’te rastlanmaktad›r. Türk yontmac›-

lar›n›n ço¤unun atelyesi vard›r. Elli y›l

öncesine kadar bu yontmac›lar sadece

Türklerdi. Sanatlar› olgun bir sanatt›...

fiimdi sanat modernleflmifl fakat karakteri-

ni kaybetmifltir. Gene de eski ekolden Türk

yontmac›lara ‹stanbul’da liman iskelesin-

de ve Eyüp’te hâlâ rastlanmaktad›r. Eski

Türk yontmac›lar›n›n kalemleri çok ilkel-

di, çelik kullanmazlard›. Bugün de öyle.

Hâlâ ferforje kullan›yorlar ki eski yont-

mac›lar›n eserlerinde müflahade etti¤imiz

çizgi netli¤i bu sebeple daha da hayretimi-

ze mucip olmaktad›r... Türk mermer yon-

tucu, asla ayakta çal›flmaz. Oturur. Tafl

merdane vazifesi gören iki parça yuvarlak

tahtan›n üzerine, zanaatç›n›n önüne yer-

lefltirilmifltir. Tafl› yerinden oynatmak is-

tendi¤inde, tahtadan bir kald›raç kullan›-

l›r ve kendisi hiç k›m›ldamaz. Bir taflç›

kimseyi rahats›z etmez, ba¤›ms›z kalmak

ister ve iflini ona göre tanzim eder. ‹cra

metodu pratik ve e¤lencelidir. fiuna inan-

man›z› isterim ki, onun sessiz ve yeknesak

hareketlerle, en ufak bir s›k›nt› belirtisi

göstermeden, çal›flt›¤›n› seyretme¤e doyum

olmaz." (2) Amics gibi, 19. Yüzy›lda

‹stanbul’u ziyaret eden Lecomte’u

bu denli etkileyen tafl ustalar›n›n

yapt›¤› mezar tafllar›n›n günümüze

ulaflan örnekleri bulunmaktad›r. Bu

örnekler gerek teknik, gerek form,

gerek süsleme konular› ve gerekse

kompozisyonlar›nda yans›t›lan üs-

luplarla her iki yazara tan›kl›k et-

mektedir. Bunlar aras›nda bir grup

çocuk mezar tafl› ince iflçilikleri,

özgün tasar›mlar› ve yaz›l› bezeme-

leriyle hem maddi, hem manevi

kültüre kaynakl›k eden nitelikleriy-

le fark edilmektedir.

Kabirleri taçlayan, dikey otur-

tulmufl mezar tafllar›: Ya üstü aç›k

ya üçgen biçiminde bir kapakla ör-

tülü, içinde ölü bulunmayan sem-

bolik lahit biçiminde bir tafl sandu-

kan›n ya da ortas› oval biçiminde

oyulmufl, kabirin üstüne yatay ola-

rak serilmifl kapak tafl›n›n dar uçla-

r›nda yer almaktad›r. Bafl ve ayak

tafl› olarak isimlendirilen bu tafllar-

dan yaz›yla ölü hakk›nda bilgi ve-

reni flahide ve sandukalar›n yan k›-

s›mlar›n› oluflturanlar› ise pehle ta-

fl› olarak bilinmektedir. 16. ve 17.

yüzy›llarda di¤er bir ifadeyle Kla-

sik Dönem’de sanduka biçiminin

18. ve 19. Yüzy›llarda, baflka bir

deyiflle Bat›l›laflma Dönemi’nde ise

bafl ve ayak tafl›yla taçlanm›fl kapak

tafl› formundaki örneklerin be¤eni

kazand›¤› gözlenmektedir. Genel-

likle tek kifli için tasarlanan mezar-
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2. Pretextat, Lecom-

te, Türkiye’de Sa-

natlar ve Zenaat-

lar, Ondokuzun-

cu Yüzy›l Sonu,

Tercüman 1001

Eser: 59, Haz›rla-

yan: Ayda Düz,

s.60, 61.
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lar›n birden fazla ölünün gömülü

oldu¤u çeflitlemeleri de bulunmak-

tad›r. Böylece çok ifllev kazand›r›l-

m›fl kapak tafllar›n›n bir grubunun

da dar uçlar›nda suluklar vard›r.

Birden fazla kiflinin gömülü bu-

lundu¤u mezarlara 16. yüzy›ldan

Eyüp Sultan Camii haziresindeki

fiehzadeler Türbesi’ndeki sanduka;

19. yüzy›ldan Ferhat Pafla Türbesi

2. Eyüpsultan Camii haziresinden, Yahya Haf›z

Pafla’n›n k›z› Remziye Han›m ve o¤lu Ömer Fevzi

Bey’in mezar tafllar›.

1. Ferhat Pafla Türbesi haziresinden Eyüplü Taflç›

Ahmed A¤a’n›n o¤lu Mehmed fiükrü Efendi’nin mezar

tafl›.

Beybaba sokaktaki Feridun Pafla Türbesi yan›ndaki

mezarl›ktan Zehra Han›m’›n sulukla bezenmifl mezar

tafl›. (1275 / 1858 M.)

Feshane Caddesi’yle Halid bin Zeyd Caddesi

köflesindeki mezarl›ktan Asiye Han›m’›n sulukla

bezenmifl mezar›. (1286 / 1869 M.)



haziresindeki Eyüp’te Taflç› Ahmed

A¤a’n›n o¤lu Mehmed fiükrü Efen-

di’nin 1282 / 1865 M. tarihli mezar

tafl› yan›s›ra, Eyüpsultan haziresin-

den ayn› kapak tafl›na dikilmifl Si-

listre hanedan›ndan Yahya Nafiz

Pafla’n›n o¤lu Ömer Fevzi Bey’in

(1320 / 1902 M.) ve k›z› Remziye

Han›m’›n (1318 / 1900 M.) mezar

tafllar› örnek verilebilir. Suluklarla

zenginlefltirilmifl parçalara ise Fes-

hane Caddesiyle Halid bin Zeyd

Caddesi köflesindeki mezarl›kta bu-

lunan Salih kula¤as› Emin Efen-

di’nin k›z› Asiye Han›m’›n (1286 /

1869 M.) ve Beybaba sokaktaki Fe-

ridun Pafla Türbesi’nin yan›ndaki

mezarl›ktan Zehra Han›m’›n (1275

/ 1858 M.) kapak tafllar› örnek gös-

terilebilir.

Ya iki, ya üç boyutlu tasarlanan

mezar tafllar›n›n yükseklikleri 37

cm. ile 160 cm. aras›nda de¤iflmek-

tedir. Usta ve çocu¤un yafl› yan›s›-

ra, ya mezar yap›s›na ba¤l› ya da

bütünüyle kopuk bir geliflme göste-

ren bu tafllarda yontu sanat›na di-

¤er bir ifadeyle heykel düzeyine

ulaflan örneklere rastlanmaktad›r.

Genifllikleri 45 cm. ile 50 cm.

uzunluklar› 112 cm. ile 147 cm. de-

rinlikleri 50 cm. çevresinde de¤i-

flen sandukalarda dikdörtgen göv-

denin ya bafl ve ayak ucunda köfle-

bentlerle desteklenmifl ya da onlar-

dan kopuk olarak bir dikili tafl gibi

ele al›nm›fl olarak sembolik lahdin

içine oturtulmufl olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Kapak tafllar›nda ise

bunlar›n genifllikleri 34 cm.’den,

uzunlu¤u 59 cm.’den bafllayan de-

¤iflmeler göstermekte ve (Bk.F.3)

yatay serilen bu tafllar›n bafl ve

ayak yönündeki dar uçlar›n›n iç k›-

s›mlar›nda aç›lan dikdörtgen yuva-

lara geçirilerek kenetlenmektedir.

Sandukalarla ba¤lant›l› mezar

tafllar›n›n seçkin örnekleri Sokullu

Mehmet Pafla, Siyavufl Pafla, Ferhat

Pafla, Pertev Pafla Türbelerinde ve

Zal Mahmud Pafla Camii haziresin-

de; kapak tafllar›n› tamamlayan me-

zar tafllar›n›n güzel örnekleri ise

Eyüpsultan Camii, Zal Mahmut,

Nakkafl Hasan Pafla Türbesi, Sokul-

lu Türbesi hazireleriyle Beybaba
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7. 3. Kitabeler, Yrd.

Doç. Y›lmaz

Özcan taraf›ndan

okunmufltur.

6. Feshane Caddesi’yle Halid bin Zeyd Caddesi’nin

köflesinden 1263 / 1846 M. tarihli Ali R›za Efendi’nin

mezar›.

5. Sokollu Mehmed Pafla Türbesi’nden Ahmed ve

Mehmed’e ait mezar tafllar›. (973 / 1565 ve 977 /

1569 M.)



Sokak, Feshane Caddesi’ne cepheli

mezarl›k adalar› vb. gibi yerlerde

karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Gerek sandukalar› gerek kapak

tafllar›n› bezeyen iki boyutlu ka-

bartma biçiminde süslemeler ge-

rekse bafl tafllar›n› taçlayan kavuk,

fes, takke gibi üç boyutlu tasar›m-

lar çeflitlemeler arzetmektedir. Er-

kek çocuk mezarlar›n› dolama, bur-

ma sar›klar; k›z çocuk mezarlar›n›

palmet, karanfil, küpe vb. gibi çi-
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8. Ferhat Pafla Türbesi’nden bir k›z mezar tafl›

(16. yüzy›l)
7. Pertev Pafla Türbesi’nden bir k›z mezar tafl›

(16. yüzy›l)

10. Beybaba soka¤a bakan mezarl›ktan 18. yüzy›la

ait bir k›z mezar tafl›.
9. Siyavufl Pafla Türbesi’nden Pafla’n›n k›z›n›n mezar

tafl›.



çeklerden oluflan bir bordürle be-

zenmifl, bir taraf›ndan lale, gül vb.

gibi bir çiçek oturtulmufl bir fes, bir

takke taçlamaktad›r. Bir köflesine

bir çiçek tak›lm›fl, Nedim’in "gül

goncas›n›n ey gülü rana güfleyi des-

tar senindir" beytini akla getiren,

flair mezar tafllar›n› an›msatan k›z

çocu¤u mezar tafllar›n›n süslemele-

ri baz› ünitelerde iflleme, baz› üni-

telerde fes oyas› ve dal oya izleni-

mini vermektedir. Yetiflkin mezar-

lar›n›n tafllar›nda da görülen ve

mesle¤i belirledi¤i ileri sürülen bu

bafll›klar›n çocuk mezarlar›nda da

kullan›lmas› düflündürücüdür. Seçi-

len konular›n biçimlendirilmesi

aç›s›ndan çiçek ve a¤aç motiflerin-

den oluflan bitkisel bezemelerde

stilize ederek dikkatle do¤aya yak-

lafl›m, çok küçük tutulmufl vazolar-

la Bat› estetik anlay›fl›n›n oran ve

perspektif kurallar›ndan uzaklaflma

ve böylece antinaturalist bir üslup

söz konusudur. Buna karfl›l›k fes,

takke, sar›k gibi nesneli bezemeler-

de gerçekçi bir üslup vard›r. Atlas

yumuflakl›¤› alg›lanan usta keski

darbeleriyle oluflturulmufl bafll›kla-

r›n baz›lar›nda tafl ustalar› heykel

yapabileceklerini kan›tlam›fllard›r.

Özellikle Mimar Sinan’›n eserlerin-

de bu olgu aç›kça gözlenmekte ve

Sokollu Türbesi, Siyavufl Pafla Tür-

besi ile Pertev Pafla Türbesi’ndeki

örnekler bu konuda tan›kl›k etmek-

tedir. Erkek çocu¤u mezar tafllar›-

na: Sokollu Mehmet Pafla Türbe-

si’nden Abdülkadir Bey, Süleyman

Bey, Ahmet Bey’in mezar tafllar› ile

Siyavufl Pafla Türbesi’ndeki isimsiz

k›z mezartafl› örnek gösterilebilir.

18. ve 19. yüzy›llarda giderek

sandukalar›n yerini kapak tafllar› al-

m›fl ve bu kez bazen iki, bazen tek

yüzü bezenmifl bafl ve ayak tafllar›

yaz›l› bezemelerin a¤›rl›¤› artarak

süslenmifltir. Genellikle yaz›l› be-

zemeleri taçlayan fes, sar›k biçim-

leriyle bafl tafllar›; Klasik Dönem’e

k›yasla daha gerçekçi bir üslupla

oluflturulmufl selvi, hurma a¤ac› gi-

bi bitkisel bezemelerle biçimi de¤i-

flen vazolara oturtulmufl bazen kur-

dele fiyonklar›yla bo¤ulmufl çiçek

dallar› ile süslenmifl ayak tafllar› de-
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4. Kitabelerin, ta-

rihleri için Faik

Reflit Unat’›n

(Hicri Tarihleri

Miladi Tarihe

Çevirme K›lavu-

zu, Türk Tarih

Kurumu Baflkanl›-

¤›, 1988) adl› ki-

tap kullan›lm›flt›r.

12. Nakkafl Hasan Pafla Türbesi’nin

arkas›ndaki hazireden hurma a¤açl› bir mezar

tafl›.

11. Sokollu Türbesi haziresinden ‹brahim

Bey Efendi’nin o¤lu Mustafa ‹smet Efendi’nin

selvi motifiyle bezenmifl oyal› mezar tafl›.



¤iflen estetik be¤eniye iflaret et-

mektedir. Benzer bir durum, Klasik

Dönem’e göre farkl›l›klar ortaya

koyan bafll›klar için söz konusudur.

Bu arada 18. yüzy›ldan kalan bir

grupta Klasik Dönem’le Bat›l›laflma

Dönemi aras›ndaki geçifl özellikleri

19. Yüzy›ldan günümüze ulaflan bir
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14. Sokollu Türbesi’nden ‹brahim Bey’in

mezar tafl›. (1176 / 1764 M.)

16. Sokollu Türbesi haziresinden ‹brahim

Hanzade Abdullah Bey’in o¤lu Süleyman

Bey’in mezar tafl› (1175 / 1762 M.)

15. Sokollu Türbesi haziresinden ‹brahim

Hanzade ‹brahim Bey Efendi’nin masum pak

mayesi Mustafa ‹smet Efendi’nin mezar tafl›.

(1235 / 1819 M.)

13. Sokollu Türbesi haziresinden

‹brahimzade Hac› Mahir Bey Efendi o¤lu

‹smail Bey’in mezar tafl›n› taçlayan bafll›k

(1150 / 1737 M.)



grupta ise baz› yenilikler fark edil-

mektedir. Örneklersek, Beybaba

Sokak’ta Bostan ‹skelesi soka¤›n

kesiflti¤i köflede yer alan 1188 /

1775 M. tarihli bir sembolik lahidi

taçlayan bafl tafl›; hem 18. Yüzy›lda
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20. Feshane Caddesiyle Halid Bin Zeyd Caddesi’nin

kesiflti¤i köfledeki mezarl›ktan afla¤›da kitabesi verilen

mezar tafl›:

............uçtu Cennet ba¤›na

Firak› kald› Validesinin Can›na

Salih Kul a¤as› Emin Efendinin

Kerimesi Merhume Asiye Han›m›n

Ruhu için Fatiha / fi sene 20 Ramazan 

(1286 / 1870-71 M.)

19. Feshane Caddesi ile Halid Bin Zeyd Caddesi’nin

kesiflti¤i köfledeki mezarl›ktan afla¤›da kitabesi verilen

mezar tafl›:

Bir gül-i gonca iken aç›lmadan soldum

Dâr-› Fenâ’ya terk idüb Cennet-i Alâ’y› buldum

Zambak ‹smail Efendi’nin kerimesi

Merhume fierife Hafize Han›m’›n

Ruhuna Fatiha (1228 / 1813 M.)

18. Feshane Caddesi ile Halid Bin Zeyd Caddesi

köflesindeki mezarl›ktan 19. yüzy›la ait k›z ve erkek

çocu¤u mezar tafllar›.Foto 8

17. Beybaba sokakla Bostan ‹skelesi soka¤›n›n

kesiflti¤i köfledeki 1775 M. tarihli mezar tafl›.Foto 7



sembolik lahitlerin varl›¤›na iflaret

etmekte, hem de bafll›k yerine kul-

lan›lm›fl olan silindirik gövdeli tafl›

bezeyen Klasik Dönem’e k›yasla

biçimi de¤iflmifl lale, gelincik, boru

çiçekleri yan›s›ra, gö¤sündeki selvi

motifiyle de¤iflen süsleme progra-

m›n› sergilemektedir. 19. Yüzy›l-

dan bir grup ise k›z çocu¤u mezar

tafllar›nda ya çiçek demeti ya da

y›ld›z biçiminde flahidelerin bafll›k-

lar›n yerini ald›¤›n›; erkek çocu¤u

mezar tafllar›nda beliren fes türün-

de yeni bafll›klar ve gö¤sü bazen

niflanlarla, asma çelenklerle bezen-

mifl giysiler, modan›n de¤iflti¤ini

göstermektedir.

Kuflkusuz konular aras›nda en il-

ginç grup, geometrik, bitkisel ve

nesneli bezemeleri tamamlayan an-

lam yüklü yaz› fleritleriyle tasarlan-

m›flt›r. Bazen taflç› ustas›n›n, bazen

hattat›n ad›n› da içeren bu tafllar,

Türk kültürünün tafla hakkedilmifl

yaz›l› belgeleri olmas› aç›s›ndan

büyük de¤er tafl›maktad›r.

Örneklersek Bk.F.19,20,21,22.

Sonuç olarak, k›saca bir bildiri

kapsam›nda tan›t›lma¤a çaba har-

canan Eyüpsultan’daki baz› çocuk

mezar ve mezartafllar›, Eyüpysultan

mezarl›klar›na farkl› bir boyut ka-

zand›rmakta, gerek plastik, gerek

fonetik de¤erleriyle bambaflka viz-

yon oluflturmaktad›r. Çocuk me-

zarlar›, mezarl›klar›n dokusunda,

türbelerin kitlesi içinde sürprizli

ç›k›fl ve tasar›mlarla uluslar aras›

ünü bulunan Eyüpsultan mezarl›k

ve türbelerine çeflitli aç›lardan en-

gin bir perspektif kazand›rmakta-

d›r.
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22. Eyüpsultan Camii haziresinden afla¤›da kitabesi

verilen mezar tafl›:

Hüve’l Bâki

Bir kufl idim uçdum yuvadan

Ecel ay›rd› beni ana babadan

Merhume Hadice Han›m’›n o¤lu

Merhum Cennetmekân

Ahmed Efendi ruhuna Fatiha.

Sene 1269 / 1852 M.

S.180 21. Feshane Caddesiyle Halid Bin Zeyd

Caddesi’nin kesiflti¤i köfledeki mezarl›ktan afla¤›da

kitabesi verilen mezar tafl›:

Hüve’l Bâki

Ey Felek-i Ba¤-› Cihan-› Bekâ

Zindan eyledin goncam› ald›n

Elimden didemi kan eyledin

Eyyub-i Ensari civar›nda debba¤lar Kethudas›

El-Hac ‹smail A¤a’n›n mahdumi merhum Ali R›za

Efendi ruhiyçun Fatiha.

Sene 1263 / 1847



De¤erli Baflkan, muhterem meslektaflla-

r›m, sayg›de¤er misafirler, sevgili ö¤renci-

ler...

Bildirime geçmeden önce Eyüp’te böyle bir

ilmî al›fl-verifl ve tart›flma ortam›n›n haz›r-

lanmas›nda eme¤i geçen herkesi say›n Beledi-

ye Baflkan›’n›n flahs›nda tebrik ediyorum, bu

vadideki gayretlerinin artarak devam etmesi

do¤rultusundaki dilek ve temennilerimi ifâde

etmek istiyorum.

Ondört as›rl›k tarihi içinde Hat

sanat›n›n her zamankinden daha yo-

¤un, daha sanatl› icra edildi¤i dönem

Osmanl› dönemidir. Özellikle fethi

müteakip Türk ‹slâm kültür ve mede-

niyetinin intiflar›nda yepyeni bir mis-

yonu yüklenen ‹stanbul, k›sa süre zar-

f›nda Per çok alanda oldu¤u gibi hat

sanat›n›n da merkezi oldu.

Fatih döneminde Topkap› Sara-

y›’n›n Ayasofya giriflindeki kap›s›n›n

ön ve arka al›nl›klar›nda yer alan mü-

sennâ celi sülüs yaz›lar› ile tarz›n› ve

tavr›n› günümüze kadar ulaflt›rabilmifl

dâhî hattat Ali bin Yahya Sofî

(ö.1490?) hat sanat›nda celî tarz›n›n

‹stanbul sürecini bafllatt›. Amasya’da-

ki valili¤i s›ras›nda derslerinden fe-

yald›¤› fieyh Hamdullah’› (ö. 1520)

tahta geçti¤inde saray›n baflhattatl›-

¤›na getiren Sultan II. Bayezid’in ha-

z›rlad›¤› teflvik ortam›, "Aklâm-› sit-

te" denilen çeflitli uçlarda aç›lm›fl ka-

lemlerle yaz›lan alt› tür yaz›da yep-

yeni bir hat ekolünün ortaya ç›kmas›-

n› sa¤lad›. Böylece Anadolu, Balkan-

lar, fiam, Ba¤dad ve Kahire’nin bafl›n›
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Prof. Dr. M. Hüsrev Subafl›

Prof. Dr. M. Hüsrev Subafl›

Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

Eyüp Sultan ve 
Civar›ndaki
Mezartafl›
Kitâbelerinin Hat
San’at› ve Tarihi 
Aç›s›ndan Önemi



çekti¤i o zamanki ‹slâm kültür ve sa-

nat merkezleri bu yeni Türk/‹stanbul

ekolünün etki alan› içine girdiler. ‹s-

tanbul art›k sadece bir siyasî merkez

de¤il, ilim, kültür ve san’at›n her ala-

n›nda a¤›rl›¤›n› gittikçe artt›ran bir

medeniyet befli¤i haline gelecekti.

fieyh ekolünü yeni tesis edilen

ekoller izledi. Yakut mektebinin ge-

nel çizgileri içinde kalmakla beraber

çok farkl› bir yorum anlay›fl›yla eser-

ler b›rakan Ahmed fiemseddin Kara-

hisarî (1468 – 1556), mushaf hattatl›-

¤›n›n babas› Hâf›z Osman Efendi

(1642 – 1698), pek soyut bir hat nev’i

olan ‹ran menfle’li tal’lîk yaz›s›n›

"Türk ta’lîk›" diyebilece¤imiz yeni bir

kisveye büründüren Mehmed Es’ad

Yesârî (ö. 1798) ile Yesârî-zâde Mus-

tafa ‹zzet Efendi (ö. 1849)’ler, Celî

tarz›n›n Osmanl›’daki ikinci kutbu ve

yeni tarzdaki tu¤ra formunun mûcidi

Mustafa Râk›m (1757 – 1826 ), celî

sülüsü daha da soyutlaflt›rarak âdetâ

tâ’liklefltiren Mahmud Celâleddin

Efendi (ö. 1829), Bursa Ulu Cami-

i’nde yazd›klar›yla hatt›n ihtiflam›n›

mîmârî ihtiflam›n önüne geçiren fiefik

Bey (1819 – 1880), sülüs ve nesihte

büyük ûstad fievki Ef. (1829 – 1887),

kodyu zemine alt›nla yaz›l› nice ze-

rendûd levhan›n sahibi Sami Efendi

(1838 – 1912) gibi dâhî sanatkârlar

yaflad›klar› ça¤lara hükmetmifl hat

otoriteleridir. Yedikuleli Seyyid Ab-

dullah Ef. (ö. 1731), ‹smail Zühdî Ef.

(ö. 1809), Ali Haydar Bey (1802 –

1870), Nazif Bey (1846 – 1913),

Ömer Vasfi Ef. (1880 – 1928), Hulû-

sî Yazgan (1869-1940), Neyzen Emin

Efendi (1883 – 1945 ), Kâmil Akdik

(1862 – 1941), Halim Özyaz›c›

(1898 – 1964) ve son olarak Hâmid

Aytafl (1891 – 1892) gibi isimler de

bu kervana dahil edilebilir. Bu sanat-

kârlar›n ‹stanbul’da bulunmalar› ve

burada eser vermeleri, befl as›r bo-

yunca ‹slâm sanat dünyas›nda bu kut-

lu flehrin ad›n›n devaml› gündemde

kalmas›n› sa¤lam›flt›r.

Hâlen de hat sanat› söz konusu ol-

du¤unda tüm sanat dünyas›nda en

çok ‹stanbul’un ad› an›l›r. fiüphesiz ki

bu durum, ancak bu flehirde befl asr›

kucaklayan muhteflem bir birikimin

mevcudiyetiyle izah edilebilir. Ancak

bu birikim pek farkl› alanlara da¤›l-

m›fl bir görüntü arzetmektedir. Müze-

ler, camiler, kütüphaneler ve özel ko-

leksiyonlar bu san’at›n nâdîde örnek-

lerini içinde bar›nd›rmaktad›r. Mima-

ri eserler üzerindeki kitâbeler, mer-

mer, metal, ahflap ve kumafl üzerine

yap›lm›fl muhtelif tarzdaki uygulama-

lar, mezartafllar›n› süsleyen yaz›lar

hep hat san’at›n›n oraya buraya da¤›l-

m›fl örneklerini teflkil ederler.

Yerli ve yabanc› pek çok sanat

münekkidini hayran b›rakan, Picasso

ve benzeri birçok bat›l› ressam› etki-

leyen bu Türk ve ‹slâm san’at›, ne ya-

z›k ki lay›k› veçhile ele al›namam›fl,

ciddî inceleme ve araflt›rmalara konu

edilememifltir. Türkiye’de mevcut hat

flaheserlerinin henüz sa¤l›kl› bir en-

vanteri bile yap›lamam›flt›r. Camiler-

deki eserler çal›nmak suretiyle gün-

den güne azalmaktad›r. Binalarda bu-

lunan kitâbelere dair bir tak›m arafl-

t›rmalar yeni yeni bafllam›flt›r. Müze

envanter kay›tlar›n›n bir ço¤u yeter-

sizdir. (1) Herbiri birer aç›k hava mü-

zesi mahiyetindeki eski mezarl›klar›-

m›zda ise kimlerin yatt›¤›, mezartafl›

kitabelerinde neler yazd›¤› tamamen

meçhulümüzdür. Bu kitâbelerin sözel

muhtevas›nda edebî, t›bbî, sosyal, ta-

rihî ve askerî pek çok etnografik bilgi

bulunmaktad›r. Ancak biz flâhidlerin

daha ziyade biçimsel muhtevalar›yla

ilgileniyoruz, özellikle de hat hususi-

yeti ve hangi hattat taraf›ndan yaz›l-

d›¤› ile.

Fakültemiz Türk ‹slâm Sanatlar›

tarihi Anabilim Dal›m›zda dan›flman-

l›¤›mda yapt›r›lan bir yüksek lisans

tezi çerçevesinde –Piyer Loti çevresi

hariç- Eyüp Sultan ve civar› kabris-
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1 Meselâ Türk Va-

k›f Hat Sanatlar›

Müzesi gibi. ‹s-

tanbul’daki bu tek

hat müzesindeki

envanter kay›tla-

r›nda levhalar›n

tezyînat›na iliflkin

bilgiler, hat yö-

nüne dair bilgiler-

den çoktur. Bu

kay›tlarda pek

çok levhada ne

yaz›l› oldu¤u ve

hattat›n›n kim ol-

du¤una dair bilgi-

ler bile yer alma-

maktad›r. Yine

ayn› defterde,

hakk›nda yeteri

kadarn bilgi bu-

lunmayan hayli

say›da eserin "fer-

sûde oldu¤u için

Vak›f Teberrükât

Anbar›na kald›r›l-

m›fl oldu¤u" flek-

lindeki kay›tlar

ise üzüntü verici-

dir. Geçti¤imiz

günlerde yanan,

yang›n öncesi ve

yang›n sonras›

binlerce eserin

çal›nd›¤› Yenika-

p› Mevlevîhanesi,

Vak›f Teberrükât

Anbar› olarak kul-

lan›l›yordu.



tanlar›nda alt›nda hattat imzas› bulu-

nan kitâbeler taranm›fl ve böylece

170 adet imzal› kitâbe tesbit edilmifl-

tir. Bunlar›n hazîrelere da¤›l›m› flöy-

ledir:

A. Eyüp Sultan Türbesi Hazîresi:

28 adet,

B. Eyüp Sultan Camii Hazîresi: 30

adet,

C. Pertev Pafla Hazîresi: 46 adet,

D. Eyüp Sultan ‹mareti Hazîresi:

26 adet,

E. ‹mâret yan›ndaki bölümler: 8

adet,

F. Sultan Reflad Türbesi Hazîresi

ve yan›: 7 adet

G. Ebusuud Efendi Medresesi Ha-

zîresi: 9 adet

H. Ferhat Pafla Türbesi Hazîresi

ve yan›: 5 adet,

I. Cafer Pafla Türbesi Hazîresi: 1

adet,

J. fiah Sultan Türbesi Hazîresi: 1

adet,

K. Hubbî Hatun Türbesi Hazîresi:

1 adet,

L. Saçl› Abdülkadir Mescidi Hazî-

resi: 8 adet,

Bu kitâbelerin alt k›s›mlar›nda

isimleri tesbit edilen hattatlar ise –al-

fabetik s›ra– ile flunlard›r: 

Abbas Kemal,

Abdullah Hulûsi,

Abdullah Zühdi,

Ali R›za M›srî-zâde,

rif (Çarflambal›)

rif (Filibeli Bakkal),

rif Hikmet,

Aziz (Pertev Pafla torunu),

Aziz (fieyh),

Cemil,

Evdet, Emin Eyyûbî,

Hâmid (Aytaç),

Hayreddin,

Hulusî,

Hüseyin,

‹zzel el-Mevlevî,

Kâmil (Akdik),

Mahmud Celâl,

Mâlik,

Mehmed Rif’at M›srî

Mehmed fiâkir,

Mehmed Zeki el-Mevlevî,

Mehmed Zühdî Zeki,

Muhyiddin,

Mustafa Kâni,

Mustafa Râk›m,

Mustafa Vâs›f,

Necmeddin,

Nizâmeddin,

Nûri (Befliktafll›),

Nûri (Dede),

Osman (Hattat ‹brahim Afif da-

mad›),

Osman Besîm,

Rif’at,

Sâmi,

Suud,

fievki,

Tevfik,

Vahdetî,

Yahya Vehbî,

Zeki Dede.

Bu isimlerin önemli bir k›sm›n› hat

kaynaklar›ndan tan›yorduk, fakat

Eyüp ve civar›ndaki kabristanlarda

böyle imzal› eserleri oldu¤unu bilmi-

yorduk.

Ali R›za M›srî-zâde, Cevdet, Hay-

reddin, Hüseyin, ‹zzet el-Mevlevî,

Mahmud Celâl, Mâlik, Mehmed

Rif’at M›srî, Mehmed Zeki el-Mevle-

vî, Nizâmeddin, Nûri Dede, Osman

Besîm gibi hattat isimlerine ise bili-

nen kaynaklarda rastlanmamakta

olup, imzal› kitâbeleriyle ilk defa bu

tez çal›flmas›nda sözkonusu edilmek-

tedirler. Bu ise hat va hattatlar tarihi

aç›s›ndan önemli bir katk› sa¤lamak-

tad›r.

Hattatlar› biliniyor olsa bile, ilk

kez bir araflt›rmaya konu edilen bu

mezartafl› kitabeleri hakk›nda, hattat-

lardan ve eserlerinden söz eden kay-
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naklarda herhangi bir bilgi mevcut

de¤ildir. Dolay›s›yle sözkonusu eser-

lere ilk kez bilim ve sanat dünyas›n›n

dikkati çekilmektedir.

Her kitâbenin alt›nda yer alan

flahsa ait zat›n ölüm tarihi, genelde

yaklafl›k olarak üzerindeki manzum

ve mensur sat›rlar›n da, hatt›n da, uy-

gulanan tafl iflçili¤inin de tarihi ol-

maktad›r. Bu sebeple mezartafllar› ve

üzerindeki kitâbeler bu san’atlar›n ge-

liflim seyrini izleme imkân›n› da ver-

mektedir.

Kitâbeler üzerinde ancak Allah’›n

kal›c› oldu¤una at›fla ilk sat›rda yer

verilen "Hüve’l Bakî" ve benzeri ifa-

deler, genelde müstakil birer kompo-

zisyon olarak ele al›nm›fl ve birbirin-

den güzel istifler meydana getirilmifl-

tir. (2)

Di¤er k›s›mlar ise muhtelif biçim-

de kartufllar içinde bazan aç›k, bazen-

se pek girift biçimlerde istiflenerek

sat›rlar halinde s›ralanm›flt›r. Aç›k is-

tiflerde okunakl›l›k, girift istiflerde

ise sanat yapma arzusu gözetilmifltir.

Baz› girift istifler ise mahdut say›da

sat›ra hayli kalabal›k sözlerin s›¤d›r›l-

mas› zorunlulu¤uyla oluflmufl gibidir.

Hâs›l›, mezartafl› kitâbeleri hat muh-

tevalar›yla, hat san’at› ve tarihinin

önemli kaynaklar›ndan birini teflkil

etmektedir. Ve bu kaynaklar ço¤u

yerde günden güne ne yaz›k ki eriyip

gitmektedir.

A.Sacid Aç›kgözo¤lu taraf›ndan

yap›lan bu tarama çal›flmas› di¤er ta-

rihî kabristanlarda da sürdürülebilir-

se, çok de¤erli bilgilerin ortaya ç›ka-

ca¤› anlafl›lmaktad›r. fiüphesiz bu ça-

l›flmada sâdece imzal› kitâbeler arafl-

t›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Halbuki

Eyüp Sultan ve civar›ndaki eski harfli

mezartafllar›nda imzas›z olmas›na

ra¤men hat sanatç›lar› aç›s›ndan fev-

kalâde önemi hâiz harf ve kelime ter-

kipleri ihtiva eden kitâbeler de bu-

lunmaktad›r. Hatta bunlar›n imzal›

kitâbelerden say›ca daha fazla oldu-

¤unu da söyleyebiliriz. ‹mzal› olsun

ya da olmas›n, estetik de¤er tafl›yan

mezartafl› kitâbelerinin araflt›rmalara

konu edilerek buralarda müstakil

kompozisyon, ya da sat›r istifi biçi-

minde yer alan flâheserlerin hat sanat-

ç›lar›n›n istifadesine sunulmas›nda

büyük faydalar vard›r.

Eyüp Sultan ve civar› Osmanl› ule-

mâs›, ümerâ ve meflâyihinin de içinde

bulundu¤u ayd›n ve zengin kesiminin

mezarlar›yla doludur. O sebeple bu

mezarlar›n haz›rlanmas›nda en iyi

hattatlar, nakkafllar, âdetâ birer hey-

kelt›rafl gibi çal›flm›fl tafl ustalar› emek

vermifllerdir.

Büyük Sahabî’yi bahçesinde sakla-

yan bu kutlu bölge, hat ve süsleme

san’atlar› alan›nda araflt›rma yapacak-

lar aç›s›nda da el de¤memifl bir hazî-

ne görünümündedir. Ancak ne hükû-

metlerin kültür politikalar›, ne bele-

diyeler, ne de üniversite çevreleri, bi-

zim sâdece hat san’at› ve tarihi aç›s›n-

dan yaklaflmaya çal›flt›¤›m›z ve fakat

daha pek çok yönüyle tam bir aç›k

hava müzesi niteli¤indeki bu engin

hazîneyi gere¤ince de¤erlendireme-

mifllerdi. Eyüp Sultan ve civar›ndaki

hazîreler bünyesinde mevcut mezar-

tafllar› en k›sa zamanda birer envanter

numaras›na kavuflturulmal›, bunlar›n

foto¤raf, dia ve estampajlar› al›narak

kitâbeler deflifre edilmeli ve araflt›r-

mac›lar›n istifadesine sunulmal›d›r.

Nerede kimin yatt›¤›n› sordu¤umuz-

da cevap alabilece¤imiz bir bilgi kay-

na¤› ve mercii maalesef bulunmamak-

tad›r. fiüphesiz merkezi kültür politi-

kalar› kadar, genel kültür politikala-

r›ndan da bu ihmallere bir türlü son

vermek noktas›nda yapabilece¤i çok

fley vard›r. Bu do¤rultuda gelecek

hizmet taleplerini karfl›lamaya imkân-

lar›m›z ölçüsünde haz›r oldu¤umuzu

belirtiyor, beni sab›rla dinleme neza-

keti gösteren muhterem hey’etinize

sayg›lar›m› sunuyorum.

2 Say›n Zeki Ku-

flo¤lu, 1984’de

bunlar›n çok cüz’î

bir k›sm›n› iki ka-

pak aras›nda top-

lay›p neflrederek

sanat dünyas›n›n

konuya dikkatle-

rini çekmeye ça-

l›flm›flt›.
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1. Aç›k hava müzesi görünümündeki kabristanlar›m›z (Eyüp / Ebussuud Haziresi).



EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

186

2 Eyüp S. Camii av-

lusunda celî sülüs

ile Yûnus Sûresi,

25 yet. Hat: Hâ-

mid Aytaç

3 Ayn› yerde celî sü-

lüs ile Ankebût Sû-

resi 69. yet. Hat:

Hâmid Aytaç.

4 Zal Mahmut Kül-

liyesinde celî sülüs

ile 14. yet. Hat:

Hâmid ytaç.
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5 R e î s ü l h a t l â t i n

Muhsinzâde Sey-

yid Abdullah’›n

1317 tarihli kabir

kitâbesi.

6 Meclis-i Mebûsan

reisi ve ‹stanbul

mebûsu M. Reflat

Hikmet Beyin ka-

bir kitâbesi.

7 Piyer Loti yoku-

flunda Halim Öz-

yaz›c›ya ait celî

sülüs beyzî istif:

Rahman Sûresi,

26. yet.
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8 Ebusuud Hazîre-

sinde ‹sâ-zâde Sa-

deddin Ef.’ye ait

kabir kitâbesi.

Hat: Vahdetî

Efendi

9 Ayn› hazîrede

Hattat Vahdetî

Ef.’nin efli Ayfle

S›ddîka han›m için

yazd›¤› nefis kabir

kitâbesinin içler

ac›s› hali.

10 Pertev Pafla Tür-

besi Haziresinde

Hattat Aziz

Ef.’nin celi sulüs

istifi: ‹nsan Sûresi,

21. yet
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11. Ayn› yörede celî sûlüs bir kitâbe serlevhas›: "Allah bes bâk›y heves". Anlam›: "Allah yeter, gerisi bofl.."

Pertev Pafla Hazîresinde imzas›z nefis bir celi sulüs mezartafl›

kitabesi.

Ayn› kitâbenin ilk sat›rlar›ndan detay
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14. Ayn› kitâbenin orta sat›rlar›ndan detay 15. Ayn› kitâbenin son sat›rlar›ndan detay

16. Hattat Hâf›z Mehmet Pafla’n›n celî sülüs mezartafl› kitabesi 17. ‹mâret yan›ndaki bölmeden bir enstantane.
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18. Ayn› yerde imzas›z celî sülüs bir mezartafl› kitabesi 19. Eyüp Camii Haziresinde Mustafa Râk›m hatt›yla bir me-

zartafl› kitâbesi

20. Hattat R›f’at Ef.’nin imzas›n› tafl›yan Kelime-i Tevhid

serlevhal› mezartafl› kitâbesi

21. Tafl›n cinsine göre zaman içinde kabartma yaz› ve motifler

afl›nmaktad›r (‹maret Yan›).
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22. Eyüp Camii Haziresinde imzas›z güzel bir celî sülüs kitâbe 23. Pertev Pafla Hazîresinde Edirne Valisi Süleyman Pafla’n›n

efline ait kabirde "M›srî" imzal› kitabe.

24. Ârif Ef.’nin kaleminden h. 1304. Tarihli celî sülüs kitâbe. 25. Eyüp Camii Hazîresinde imzas›z nefis bir mezartafl› kitâbesi
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26. Ebussuûd Hazîresi. Hat: Vahdeti Efendi 27. Ferhat Pafla Türbesi Hâziresi, Hat: rif Efendi

28. Deftardar M. Sabri Ef.’ye ait kabrin imzas›z nefis kitâbesi

(‹maret Yan›)

29. Sultan V. Mehmed Reflad’›n bafltabibi Hayri Pafla’n›n im-

zas›z mezartafl› kitâbesi
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30. "Nuri" imzal› bir baflka kitabe 31. Abdullah Zühdi Ef.’nin imzas›n› tafl›yan nefis bir mezartafl›

kitâbesi (Pertev Pfl. Türbesi Hâziresi)

32. H. 1283 tarihli Eyüplü Hattat Emin Ef.’nin hatt› ile celî sü-

lüs kitâbe (Eyüp Sultan Camii Hazîresi)

33. Ayn› yerde imzas›z nefis bir celî sülüs mezartafl›
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34. "Nuri" imzal› bir baflka kitâbe (Pertev Pfl. Türbesi Haziresi). 35. Güzel dizayn edilmifl bir celî sülüs kitâbe

36. Ebusssuud Haziresi’nden celî sülüs bir baflka mezartafl› 37. Eyüp Camii Hazîresinde bir celî ta’lik kitabe
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38. Bir celî sülüs serlevha detay›: Rahman Sûresi 26. yet 39. Hattat Aziz Ef.’nin yazd›¤› bir kitâbeden alt detay

40. Az denenmifl bir hat nev’i olan celî r›k’a ile bir mezartafl› kitâbesi 41. Pertev Pafla Türbesi Haziresinde "Mehmed R›fat" imzal› celî

ta’lik kitâbe
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42. Ferhat Pafla Türbesi Haziresinde Hattat fievki Ef.’nin kale-

minden ç›kma nefis kitâbe

43. Saçl› Abdulkadir Mescidi Hazîresinde "Kâmil Ef. (Akdik)" imzal›

celî sülüs kitâbe

44. Eyüp Sultan Türbesi Hazîresi’nde "Hattat Abdullah Hulûsi"

imzal› celî sülüs mezartafl› kitâbesi



Sizlere tan›tmaya çal›flaca¤›m›z tafl

suluk (1), Eyüp Belediyesi Kültür

Evi’nin bahçesinde bulunmaktad›r.

Belediye Baflkan Yard›mc›s› Osman

Sak taraf›ndan Eyüp, Münzevi K›flla

Caddesi ve Münzevi Caddesi’nin bir-

leflti¤i köflede Koca Yusuf Efendi Çefl-

mesi haznesinin üst penceresi üzerin-

de ters çevrilmifl kapak tafl› olarak

kullan›lmaktayken, oradan getirildi¤i

ifade edilmifltir.

Suluklar hakk›nda bugüne kadar

çok az kifli çal›flm›flt›r.(2) Bunun bafl›n-

da rahmetli Prof. Dr. Y›lmaz Önge

gelmektedir. Önge, suluklar›: 1- fia-

d›rvan suluklar›, 2- Maksem suluklar›,

3-Çeflme suluklar›, 4- Müstakil suluk-

lar ve 5- Münferit suluklar olmak üze-

re befl grup alt›nda incelemifltir.(3)

fiad›rvan suluklar›na, Üsküdar

Mihrimah Sultan Camii (1548) flad›r-

van›ndaki sulu¤u, Maksem suluklar›na

Süleymaniye Camii (1557) revakl› av-

ludaki sulu¤u, Çeflme suluklar›na,

Edirne Merzifonlu Karamustafa Pafla

Çeflmesi (1667) sulu¤u (foto¤raf 1-2),

Müstakil suluklara Edirne Selimiye

Camii içinde, müezzin mahfilinin al-

t›ndaki sulu¤u ve Münferit suluklara

ise, fiehzade Camii’nin Direkleraras›

caddesine bakan hazire duvar›nda, bir

hacet penceresinin iki taraf›ndaki su-

luklar› örnek olarak verir. Bu arada,

Ünver / Önge bir yay›n›nda(4), Aynal›

selsebil diye tan›mlad›¤›, de¤iflik sevi-

yelerde çanaklardan oluflan çeflmele-

re, suluklu çeflme denilmesi daha do¤-

ru olaca¤› inanc›nday›m.

Eyüp’ten Ejderli Bir
Tafl Suluk

Prof. Dr. Hakk› Acun

Gazi Üniv. Fen. Edeb. Fak. Ö¤rt. Üyesi
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Ferize fien

Foto¤raf 2

Foto¤raf 1 Edirne Karamustafa Pafla Çeflmesi

1

2

3

4

Bu suluk hakk›nda

bilgi veren ve var-

l›¤›n› bize bildi-

ren Prof. Dr. H.

Örcün Bar›flta’ya

ve sulu¤un foto¤-

raflar›n› çeken

Araflt›rma Görev-

lisi Murat Çer-

kez’e teflekkürü

borç bilirim.

Önge 1981 1-15:

Ü n v e r - Ö n g e

1981, 339-374;

Önge 1983; 23-

33: Önge 1991,

99-116.

Önge 1981, 2-6

Ü n v e r - Ö n g e

1981, 346



Bizim ejderli suluk bugüne kadar

hiçbir yay›nda yer almam›fl ve hiçbir

gruba da girmemektedir. Fonksiyonu

hakk›nda kesin bir bilgiye sahip de¤i-

liz.

Ejderli tafl suluk, kareye yak›n dik-

dörtgen planl›d›r. Bir köflesi k›r›kt›r.

Bu dikdörtgenin içine, oyulmufl 87

cm. çap›nda, 5 cm. aral›kl›, içiçe geç-

mifl dört k›vr›m aç›lm›flt›r. (Foto¤raf:

3) En d›fl k›vr›mda, karfl›l›kl› yar›m hi-

lal gövdeli iki ejder motifi yer almak-

tad›r. Ejderlerden bir tanesi çok güzel

belli olmas›na ra¤men, di¤er uçtaki

sanki tamamlanmam›flt›r. Birinci ej-

der, a¤z›n› açm›fl, burnu hafifçe yuka-

r› do¤ru k›vr›lm›fl, sivri diflli ve yuvar-

lak gözlüdür. (Foto¤raf: 4) A¤z›n›n

içinde suyun girmesi veya ç›kmas›

için aç›lm›fl bir delik bulunmaktad›r.

Bafl taraftan kuyru¤a do¤ru incelen

gövdede, enine ve boyuna at›lan çiz-

gilerle pullar oluflturulmufltur. ‹kinci

ejderin, gövdesi ve bafl› belirlenmifl,

a¤z›n›n içine bir delik aç›lm›flt›r. (Fo-

to¤raf: 5-6) Tafl›n k›r›k k›sm› gövde-

nin tam ortas›na isabet etmektedir.

Sulu¤un ortas›nda, ejderlerin kuyruk-

lar› gibi sonuçlanan, uçlar› birbirleri-

ne do¤ru k›vr›lan birer yaprak veya

rumi motifleri yer al›r. Buras› suyun

dönüfl yerini oluflturmaktad›r. Her iki

ejderin de a¤z›n›n içine aç›lan delik,

yan taraftan birisi suyun kayna¤›na,

di¤eri döküldü¤ü yere ba¤lanm›flt›r.

(Foto¤raf: 6) Su ak›t›ld›¤› zaman içiçe

geçen helezonlar gibi görülen çok gü-

zel su oyunuyla karfl›lafl›r›z. Buna pek

benzemeyen fakat k›vr›ml› su yolu

fleklindeki su oyununun Divri¤i Ulu

Cami Darüflflifas› (1229), Konya Ka-

ratay (1251) ve ‹nceminareli Medre-

seler’in (1258-1279) havuzunda da

görürüz.

Suluk denildi¤i zaman, bir insan›n

e¤ilerek su içebilece¤i seviyede, kâse-

si bulunan, foto¤raf: 1-2’de örne¤ini

verdi¤imiz Edirne Kara Mustafa Pafla

sulu¤u veya Manisa Saruhan Bey Par-

k› (XIX. Yy.) köflesinde yer alan (fo-

to¤raf: 7) de¤iflik seviyelerdeki kâse-

lerden oluflan suluk akla gelmektedir.

Bizim size tan›tt›¤›m›z ejderli tafl›n

bir suluk olabilece¤i akla gelmemek-

tedir. Bugün, yaln›z haziresi ve ana

caddeye bakan çeflmesi kalan Sivas

Numan Efendi Kütüphanisin (1758)(5)
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Foto¤raf 5

Foto¤raf 3 Eyüp Tafl Suluk

Foto¤raf 4
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sulu¤u (foto¤raf: 8), bizim ejderli su-

lu¤un da böyle bir suluk oldu¤unu dü-

flündürtmektedir. Numan Efendi Kü-

tüphanesi’ndeki suluk, caddenin yük-

selmesiyle adeta cadde ile ayn› sevi-

yeye gelmifl, yükseltisi kaybolmufltur.

Önceleri bir insan›n e¤ilerek içebile-

ce¤i seviyede, bir demir parmakl›kla

d›flar› aç›lmaktayd›. Bu suluk bizim ej-

derli tafl›m›z gibi içiçe geçen volütler-

den oluflmaktad›r. Yaln›z burada ke-

narlar›nda ejderleri yoktur. Ejderli su-

lukta ise, buradaki gibi deli¤in bir ucu

kâseye aç›lmamaktad›r. Manisa Mü-

zesi’nde de böyle bir tafl suluk daha

vard›r. (foto¤raf: 9) Bunun da kâse

k›sm› yoktur. Ama suyun akt›¤› yerde

bir ba¤lant› profilen rastlan›r. Muhte-

melen bu ve ejderli suluk da bir kâse-

ye ba¤lanmaktayd›. Ejderli suluk e¤er

bir çeflmeye ba¤l› de¤ilse, herhangi

bir yerdeki (muhtemelen hamamda)

f›skiyeli havuzun üst teknesi olmal›-

d›r.

Ejderli sulu¤un tarihlendirilmesine

gelince, en büyük sorun burada orta-

ya ç›kmaktad›r. Sulu¤u tarihlendire-

bilecek bir eleman› veya verisi yok-

tur. Getirildi¤i yere göre, yani Koca

Yusuf Efendi (ölümü H. 1104 / M.

1692)(6) Çeflmesi’ne göre tarihlendir-

mek, çeflmeyle bir ilgisi olmad›¤› için,

yanl›fl olaca¤› düflüncesindeyiz. Sivas

Numan Efendi Kütüphanesi’ndeki ör-

ne¤e göre tarihlendirilirse, XVIII. yy.

ortalar›na; ortas›ndaki rumilere ve ifl-

lenifline göre tarihlendirilirse,

XVII. yy. ortalar›na tarihleleyebi-

liriz.

Sulu¤un ejderlerle süslenmesi ise,

eski bir gelene¤in yans›mas› olarak

ortaya ç›kmaktad›r. Bilindi¤i gibi,

Uzak Do¤u’nun tipik hayvan› olan ej-

der,(7) Anadolu Selçuklu dini ve sivil

yap›lar›nda s›kça yer al›r. Osmanl›

döneminde de ayn› s›kl›kla karfl›m›za

ç›kar. Yaln›z, önceleri takvim hayva-

n›, bulut sembolü olarak kullan›lan ej-

derler, Osmanl› ve sonraki dönemler-

de onu de¤ifltirerek tan›nmayacak ha-

le getirecek kadar onunla oynanm›fl-

t›r. Çin sanat›nda, bizim suluktaki gi-

bi ardarda gelen ejderler iyi ve kötü-

Foto¤raf 8

Foto¤raf 7

Foto¤raf 6

6

7

Acun 1988, 191
Haskan 2/1993,
121 : Haskan
1996, 397’de
H.1201 / M.1787
tarihli bir vakf›-
n›n oldu¤unu ö¤-
reniyoruz. Bu du-
rumda Haskan
2/1993, 121’deki
bilgilerle; Haskan
1996, 397’deki
bilgiler çeliflmek-
te veya ayr›nt›l›
verilmemifl. Hem
Koca Yusuf Efen-
di’nin 1962’de öl-
dü¤ü söyleniyor,
hem de 1787’de
vakf›ndan bahse-
diliyor. Vakf›
acaba daha sonra-
ki evlad› taraf›n-
dan m› yap›lm›fl,
aç›kça belli de¤il.
Bu konuda daha
fazla bilgi için
bkz. Öney 1969,
171-193 : ‹nal
1971, 153-184 :
Acun 1993, 1-20.

5



yü, karanl›kla ayd›nl›¤› (gece ile gün-

düzü) sembolize etti¤i bilinir. Fakat

Türk sanat›nda bu tür örneklerle hiç

karfl›laflmamaktay›z. S›kça görüleni,

gövdeleri birleflen, a¤›z a¤›za gelen

veya a¤›zlar› aras›ndaki bir yuvarla¤›

›s›rmaya çal›flan›d›r. G. ‹nal’›n M. W.

Visser’den nakletti¤ine göre,(8) "... iki

ejder aras›nda top gibi yuvarlak bir

nesnenin bulundu¤u tasvirler, Do¤u

Asya ve Çin sanat›nda bilinen ve bel-

li bir anlam ifade eden motiflerdi. Bu-

lutlar› sembolize eden ejderler, orta-

s›ndaki yuvarlak topu veya inciyi yut-

tuklar› zaman, bereket getirici ya¤-

mur yeryüzüne düfler." der. Ayr›ca bu

motifler ayn› anlamda Türklerin gel-

dikleri bölgelerde ve Anadolu’da da

ortaya ç›kar. Bizim örne¤imizin de

ayn› anlamda, yani bereket sembolü

olarak kullan›lmas› muhtemeldir.

Önerimiz, yüzy›llar›n gelene¤ini

bizlere tafl›yan bu tafl sulu¤un; suluk

veya f›skiye teknesi olarak, fonksiyo-

nuna uygun hale getirilerek kullan›l-

mas›d›r.*

B‹BL‹YOGRAFYA

; H. Acun, "Sivas ve Çevresi Tari-

hi Eserlerinin Listesi ve Turistik

De¤erleri", Vak›flar Dergisi, XX

(1988), s.183-220.

; H. Acun, "Ejder Motifli Kap›

Tokmaklar› ve De¤iflik Örnekler",

Sanat Tarihinde ‹konografik

Araflt›rmalar, Güner ‹nal’a Arma-

¤an, Ankara 1993, s.1-20.

; M. N. Haskan, Eyüp Tarihi II,

‹stanbul 1993.

; M. N. Haskan, Eyüp Sultan Ta-

rihi, ‹st. 1996.

; G. ‹nal, "Susuz Han’daki Ejder

Kabartmalar›n›n Asya Kültür

Çevresi ‹çindeki Yeri", Sanat Ta-

rihi Y›ll›¤›, IV, (1971), s.153-184.

; G. Öney, "Anadolu Selçuklu Sa-

nat›nda Ejder Figürleri", Belleten

XXXIII / 130 (1969), s.171-193.

Acun 1998

Acun 1993

Haskan 2/1993

Haskan 1996

‹nal 1971

Öney 1971

; Y. Önge, "Türk Su Mimarisin-

de Suluk Ad›n› Verdi¤imiz Çefl-

meler", Selçuk Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1,

(1981), s.1-15.

; Y. Önge, "Vak›f Müessesesin-

de Su ve Önemi", 1. Vak›f Haf-

tas›, 5-11 Aral›k 1983, s.23-33.

; Y. Önge, "F›skiyeli Türk Çefl-

meleri", Vak›flar Dergisi XXII

(1991), s.99-116.

; A.S. Ünver – Y. Önge, "Selse-

billerimiz", Vak›flar Dergisi XII

(1981), s.339-374.

Önge 1981

Önge 1983

Önge 1991

Ünver-Önge 1981

EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU

201

Foto¤raf 10 Manisa Müzesi Tafl Sulu¤u

Foto¤raf 9 Sivas Numan Efendi Kütüphanesi sulu¤u

8 ‹nal 1971, 163.

* Yay›nlayan›n

Notu: Sn.

Acun’un yazd›kla-

r› ve söyledikleri-

ni dikkate alarak,

Belediyemiz Kül-

tür evi bahçesin-

de gerekli çal›fl-

malar› bafllatm›fl-

t›r.



Türklerin tarih boyunca eski örfle-

rine atalar›na büyük önem verdikleri

bilinmektedir. ‹slâm öncesinde çeflitli

tarzlarda icra edilen defin gelenekleri

ve an›t mezarlar ‹slâmiyetle kümbet

ve türbe olarak devam etmifltir. Daha

ziyade din ve devlet büyükleri için ya-

p›lan kümbet ve türbelerin yan›nda,

halk›n yapt›rd›¤› mezar tafllar› büyük

yekün teflkil ederek karfl›m›za ç›kar. 

Anadolu’ya Müslüman-Türklerle

dikilen mezar tafllar›, Osmanl›lar za-

man›nda flekil ve muhtevâ olarak daha

da zenginleflmifltir. Mimari üsluplar

ile irtibat› daima belli olan, zaman ve

yöreye ba¤l› farkl›l›klar› sergiyelen

mezar tafllar› Küçük Asya ve çevresin-

de Müslüman Türk’ün kimli¤ini

simgelemektedir. (1)

Mezar tafllar›m›z, milletimizin ge-

çirdi¤i kültür safhalar›n› Orhun Kita-

beleri’nden Eyüp Sultan’a bütün kab-

ristanlar›m›zda sergilerler. Kitabele-

rinde vak›f olunan tarihî bilgiler, ede-

bî ifadeler as›rlar öncesini günümüze

nakledip insanlara ö¤retmenlik yapar-

lar. Edebiyat ve tarih ilimleri için ar-

fliv belgeleri olan mezar tafllar›, hat

sanat›, tezyinat ve tafl iflçili¤i aç›s›n-

dan da k›ymetlidirler.

Mezar tafllar›n›n önem arzetti¤i

çeflitli alanlar bir yana; hat sanat›m›z

eski mezarl›klar›m›zda sergiye ç›k-

m›flt›r. Bilhassa Osmanl› mezarl›klar›

hat sanat›n› tarihî seyriyle takib ede-

bilece¤imiz ve bol örnek bulabilece-

¤imiz mekânlard›r. Osmanl› mezar

tafllar›nda di¤er sanatlar›n yan›nda ki-

tabe ve hüsn-ü hat ön plana ç›km›flt›r.

Bütün kitabelerde oldu¤u gibi me-

zar tafllar›nda da genellikle celî sülüs

ve celî talik yaz›lar kullan›lm›flt›r. Ce-

lî yaz›n›n tekâmülü 18. Asr› buldu-

¤undan, hüsn-ü hat aç›s›ndan dikkate

de¤er tafllar bu dönemle bafllar. Me-

zar tafllar›ndaki kitabelere imza koy-

ma âdeti de 18. As›r sonlar›nda baflla-

m›flt›r.(2) Bu devirden itibaren hattatlar

mezar kitabelerini de adeta bir levha

olarak görmüfller ve ketebelerini, im-

zalar›n› koymufllard›r. Bu sebeple me-

zar tafllar›ndan yans›yan di¤er sanat-

lara nisbeten hat sanat› ön plandad›r.

Mezar tafllar›nda rastlanan çok hofl

bir ifade ile "veda-› âlim-i fâni

eden"insanlar›n ebedî istirahatgâh›-

n›n güzel olmas› önemliydi. Osmanl›

insan› ölen yak›nlar› için müstesna bir

Eyüp Sultan’da 

Ketebeli Mezar Tafllar›
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Ahmed Sacid Aç›kgözo¤lu

1. Çarflambal› Arif Efendi imzal› mezar tafl›.

(1269/1852)

Ahmed Sacid Aç›kgözo¤lu

Sakarya Ün. ‹lâhiyat Fak. 

Araflt›rma Görevlisi

1 Metin Haseki,

Plastik Aç›dan

Türk Mezar

Tafllar›, ‹st. 1977,

s.5-10



tafl diktirmeyi vazife bilirdi. Birçok

sanat›n iç içe yo¤ruldu¤u taflta usta-

n›n flekil, serpufl ve nak›fl ile ilgili ifl-

lemleri bitince, hattat›n haz›rlad›¤›

kal›p yaz›n›n tafla geçirilmesine s›ra

gelir. Bir metin seçilir ve hattat siyah

boyal› ka¤›da, z›rn›k denen sar› renk-

li tabii boya ile kal›p yaz›y› haz›rlar.

Bu malzemeler tashih safhas›ndaki

kolayl›¤› için tercih edilir. 

Z›rn›kl› bu as›l kal›p alt›na beyaz

kâ¤›t yerlefltirilip, yaz›n›n kenar›ndan

s›kça i¤nelenir. Alttaki kâ¤›da yaz› s›k

i¤ne delikleri ile geçirilmifl olur. De-

likli kal›p yaz› mezar tafl›n›n üzerine

sabitlenir. Ka¤›d›n üzerinden kömür

tozu ile dolu bez dolaflt›r›l›r. Tafl üze-

rine s›k noktalar halinde ç›kan yaz›

birlefltirilir. Tafl ustas› bütün maharet

ve gayretiyle tafl›n kitabesini kabart-

ma, zemini çukur yapmak suretiyle

çelik kalemle ve çekiçle ifllemeye bafl-
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2. Filibeli Bakkal Arif Efendi’nin yazd›¤› mezar tafl› kitabesinden imza detay› (1357/1897)

4Bkz. 3.4.5. Hat sanat›n›n ustalar›ndan fievki Efendi
imzal› üç mezar tafl›.

2 U¤ur Derman,

Mezar Kitabele-

rinde Yaz› Sanat›-

m›z, TUR‹NG

Belleteni, Say›

49/328, ‹st. 1975,

s.41
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lar. Son derece hassas vurufllarla tafla

yaz› hakkedilir.

Hattatlar›n kitabeleri için usta tafl-

ç›lar› tercih ettikleri, hatta flart kofl-

tuklar› bilinmektedir. Yaz›n›n tafla

nakli oldukça zahmetli bir ifltir.

Zira hat sanat›n›n temeli olan öl-

çüyü tam olarak tafla geçirmek, harf-

lerin estetik ve anatomik özelliklerini

kalemden ç›km›flcas›na kusursuz iflle-

yebilmek son derece meflakkatli ve

uzun bir mesai sonucu mümkün olabi-

lir. Yani hattat›n sanat›n›n tam akse-

debilmesi hakkâk’›n hassasiyene ba¤-

l›d›r. Bu çal›flmada sanatkârlar aras›

bir iflbirli¤i söz konusudur.

Sanat ve kültürümüzdeki önemi ile

ilgili ipuçlar› verdi¤imiz mezar taflla-

r›m›z›n Osmanl›’larda ehemmiyet ka-

zand›¤›n› belirtmifltik. Osmanl› top-

raklar›nda ise Eyüb Sultan bu hususta

temayüz etmifltir.

Ço¤u kabristan›n devlet ve din bü-

yükleri etraf›nda teflekkül etti¤ini bi-

liyoruz. Hz. Peygamber’i Medine’de

a¤›rlam›fl ve flimdi bizim misafirimiz

olan Halid b. Zeyd Ebû Eyyuûb civa-

r›nda büyük bir kabristan meydana

gelmifltir. Fetihten sonra neredeyse

yoktan kurulan Eyüp Sultan, Hicaz

ile ba¤lant›s›n›n yan›nda kabristan›

sayesinde de manevi bir havan›n ha-

kim oldu¤u bir beldedir. Fakat Eyüp

Sultan asla bir Hristiyan nekropolü

gibi düflünülemez. Bafl ziyaretgâh ve

kabristan›n yan›nda mesire ve e¤len-

ce yeri oluflu, sahil saraylar›, siyasi,

sanat ve sanayi fonksiyonlar› ile dün-

ya ve ahiret hayat›n› iç içe gören ‹s-

7. Sami Efendi’ye ait di¤er bir kitabeden imza detay›.

(1299/1881)

5 6. Zirve hattatlar›m›zdan Sami Efendi’nin yazd›¤› me-

zar tafl› kitabesi (1293/1876)



lâm düflüncesinin özgün flehircilik ör-

ne¤idir.(3) Kabristan hayatla hep bera-

berdir. Zaten okunmayacak, görülme-

yecek düflünülüp ibret al›nmayacak

kitabelerin yaz›lmas›, hem de sanat

sergilenmesi abes olurdu.

Ebû Eyyûb’a olan ra¤bet buraya

birçok ünlü flahsiyetin defnolunmas›-

na ve çok nadide ve sanatl› tafllar›nda

bu civara dikilmesine sebep olmufltur.

Haliyle birçok hattat›m›z mezar taflla-

r›na kitabe haz›rlam›fllar ve eserlerini

imzalam›fllard›r.

Eyüp Sultan tarihî merkezde yapt›-

¤›m›z araflt›rmada 170 civar›nda kete-

beli (imzal›) tafl tesbit ettik. ‹mzalar

40 de¤iflik hattata ait. Pek maruf hat-

tatlar›m›z›n eserlerine rastlad›¤›m›z

gibi, ad› duyulmam›fl, eseri görülme-

mifl, hakk›nda fazlaca bilgi bulamad›-

¤›m›z imzalar da karfl›m›za ç›kt›. Ab-

bas Kemal, Abdullah Hulûsi, abdullah

Zühdî, ali R›za M›srîzade, Çarflambal›

Arif, Filibeli Arif, Arif Hikmet, aziz,

Cemil, Cevdet, Hamid, Hayreddin,

Hulûsi, Hüseyin, ‹zzet el Mevlevi,

Kâmil, Mahmud Celal, Malik, Meh-

med Emin, Mehmed R›f’at M›srî,

Mehmed fiakir, Mehmed Zeki, Meh-

med Zühdî Zeki, Muhiddin, Mustafa

Kâni, Mustafa Rak›m, Mustafa Vâs›f,

Necmeddin, Nizamüddin, Nuri, Nuri

Dede, Osman, Osman Besim, R›f’at,

Sami, Suud el-Mevlevi, fievki, Tevfik,

Vahdetî, Yahya Vehbî, Zeki Dede

efendilere ait mezar kitabelerinden se-

çilmifl zaman nisbetinde gösterebile-

ce¤miz örneklere geçiyoruz. Meflhur

hattatlar›m›za ait en k›ymetli tafllar-

dan ve Eyüp Sultan kabristan›nda faz-

laca rastlad›¤›m›z imzalardan baz›

eserler görece¤iz.

Sonuç olarak Eyüp Sultan kabrista-

n›n›n çok k›ymetli bir kolleksiyona sa-

hip bir aç›k hava müzesi oldu¤unu

söyleyebiliriz. Bugün müzayedelerde

küçük boyutlu eserleri bile en gözde

ve en pahal› parçalar durumunda bulu-

nan hattatlar›m›z›n kitabeleri sergide-

dir. Maalesef zaman›n insaf› yok. Her

geçen gün bir parça daha yok oluyor.

Bu zamana kadar hak etti¤i ilgiyi bula-

mayan mezarl›klar›m›z için yetkili

çevrelerin daha duyarl› olmalar›n›

umuyoruz.

Belediyemizin kabristan› mamur edip

halkla buluflturma çabalar›n› da gönülden

destekliyoruz.*
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8. Talik ustalar›ndan Hulûsi Efendi ‹mzal› mezar tafl›.

(1316/1898)

9. Reis’ül Hattâttin lakabl› Hac› Kamil Efendi’nin im-

zas›n› tafl›yan mezar tafl›. (1325/1907)

3

*

Halil ‹nalc›k,

Eyüp Projesi,

Eyüp, Dün-Bugün

S e m p o z y u m u ,

‹st., 1993, s.1-8

( Y a y › n l a y a n › n

Notu) Bizlerde

Sn. Aç›kgözo¤-

lu’nun bu hassasi-

yetleri dolay›s› ile

teflekkür ediyo-

ruz.



‹nsano¤lu, varoldu¤undan bu ya-

na ölümden hep korkmufltur. Ölüye

karfl› korku ile sevgi-sayg› gibi iki

yanl› duyguyu bir arada yaflam›flt›r.

Ölenin her zaman geri dönebilece¤i

ve geride b›rakt›klar›na zarar verebi-

lece¤i korkusu de¤iflik önlemler al-

mas›na da yol açm›flt›r.

Tarihin erken dönemlerinde me-

zar ve mezarl›k düflüncesi geliflme-

den önce, ölüler ›ss›z yerlere b›rak›-

l›r, vahfli hayvanlara parçalat›l›r ya

da yak›l›rd›.(1)

‹.Ö. 5 bin y›l ve 2.bin y›llarda

ölülerin an›s›na birer dikili tafl dikme

gelene¤i bafllar. Cilal› Tafl ve Bak›r

Ça¤›’nda bafllayan ve menhir, dol-

men ve kromlek ad› tafl›yan mezarta-

fl› ve mezarl›klar, günümüz toplu-

munda da önemini, de¤erini koru-

makta ve birer kutsal alan olufltur-

maktad›rlar.

Anadolu’da toprak mezar, kaya

oyu¤u, kaya aral›¤› mezarlar›, küp

mezar, sand›k mezar gibi türlere ay-

r›lan mezarlara tümülüsleri, tafl me-

zarlar› an›t mezarlar› da ekleyebili-

riz.

Bir dönem kentin d›fl›na kurulan

mezarl›klar, zamanla kent içinde kal-

m›fllard›r.

Toplumsal yaflam›n daha sonraki

dönemlerinde, bazen mezarlar ma-

nast›r ve kiliselerin bodrum katlar›n-

da da bulunur, bunlara Kripta denir.

‹slam gelene¤inde köy, kasaba ve

kentlerin kendilerine özgü mezarl›k-

lar› oldu¤u gibi, mescid ve camilerin

avlular›nda, yanlar›nda, türbelerin

d›fl›nda mezarlar da bulunur. Cami

Eyüp’te Gömülü
Sanatç› Mezarlar›

Sezai Gülflen

‹TÜ Güzel Sanatlar Bölümü
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bahçelerinde bulunan mezarlara Ha-

zire denir.

‹slam öncesi Türklerde, yüksek-

likleri 22 metreye kadar varan dikili-

tafllar› mezartafl› olarak kullanm›fllar-

d›r. Ortaasya’da ve Yenisey ve Or-

hon vadisinde bulunan Göktürk’lere

ait mezartafllar›n›n tarihini M.S. 6.

Ve 7. yy.lara kadar götürebiliriz.

Bunlardan biri Kültigin ad›na, di¤eri

ise Kültigin’in kardefli Kutluk devleti

hükümdar› Bilgen Ka¤an ad›na yap-

t›r›lm›flt›r.

10. yüzy›lda Karahanl› hükümda-

r› Satuk Bu¤ra Han döneminde kitle

halinde müslümanl›¤› kabul eden

Türkler, mezartafl› gelene¤ini bu ye-

ni inançlar› içinde de günümüze dek

sürdürmüfllerdir. (2) Camilerin çevre-

sinde oluflan mezarl›klar içinde Eyüp

Sultan mezarl›¤›n›n kendine özgü

özel bir konumu vard›r.

Bizans döneminde ad› Kosmidon

olan Eyüp, bugünkü ad›n› Hz.Mu-

hammed’in bayraktâr› olan Ebâ Ey-

yûb Halid bin Zeyd bin Kulayb al-

Neccari al-Ensâri’den al›r. Hz. Mu-

hammed, Mekkelilerin flerrinden ve

zulmünden kurtulmak için Medine

flehrine hicret etti¤i zaman ilk ko-

nudk oldu¤u ev, rivayete göre Eba

Eyyub Halid’in evi idi. Bir rivayete

göre de Ebâ Eyyûb, Hz. Muham-

med’in gazvelerinde gazâ bayra¤›n›

tafl›mak imtiyaz› ile flereflendi. Hz.

Muhammed’e yard›mc› olan Ensâr

aras›nda onun seçkin bir yeri vard›.
(3) Peygamber’in ölümünden sonra

Ebâ Eyyûb, Do¤u Roma ‹mparatorlu-

¤u’nun merkezi olan Konstantiniyyat

al-Kübra’ya karfl› Emevilerin düzen-

ledikleri büyük gazâ seferlerine kat›-

lan Ashab›n en sayg›l› önderi idi. ‹s-

tanbul’un kuflat›lmas› s›ras›nda hasta-

lanarak vefat etti. (672)

‹stanbul’un fethinden hemen son-

ra mezar› bulunan ve Fatih taraf›n-

dan ad›na cami ve türbe yap›lan Ebâ

Eyyûb Halid’in türbe ve camisi, ‹s-

tanbul’daki ilk Türk eserlerinden bi-

ridir.

Halk›n Sultan ad›n› vererek Eyüp-

sultan diye adland›rd›¤› Ebâ Ey-

yûb’un türbesi, Mekke, Medine ve

Kudüs’ten sonra dördüncü en kutsal

‹slâm ziyaretgâh› olmufltur. Avru-

pa’da aziz ve azizelerin mezarlar› et-

raf›nda oluflan kustal kasabalar bin-

lerce hac›-ziyaretçinin uzak yerler-

den kafileler halinde toplant› yerleri

oldu¤u gibi (Fransa’da Mont Saint

Michel, ‹spanya’da Avala) Eyüpsul-

tan da, Osmanl› toplumunda böyle

bir ifllevi üstlenmifltir. Eyüpsultan çe-

flitli tarikatlara ait tekkeleri ile de

flöhret kazanm›flt›r. Öbür yandan
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Ebâ Eyyûb’un ahirette flefaatini ka-

zanmak ümidiyle halk ve devlet ileri

gelenleri onun civar›nda gömülmeyi

ye¤lediklerinden, Eyüp bir türbeler

ve kabristanlar flehri olmufltur.

Dinsel ifllevinin yan›nda siyasal

bir ifllevi de vard› Eyüp bölgesinin.

Yeni tahta ç›kan her Osmanl› sulta-

n›n›n Eyüp türbesinde merasimle k›-

l›ç kuflanmas› son derece önemli si-

yasi ve dini bir anlam tafl›makta idi.

Eyüp mezarl›¤›, Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u’nun önde gelen flah›slar›na

ait mezartafllar›n›n yo¤unlu¤u, ‹stan-

bul’daki hiçbir mezarl›kta olmad›¤›

kadar yüksektir. Buras› "mezarolog"

için eflsiz bir çal›flma alan›d›r. Çünkü

bu bölge befl yüzy›l boyunca toplu-

mun en yüksek tabakalar›n› olufltur-

mufl olan kiflilerin son izlerini tafl›-

maktad›r. (4)

Eyüpsultan mezarl›¤›na bir kuflba-

k›fl› göz att›¤›m›zda, bir elit tabaka-

n›n, bir entelektüel grubun da me-

zarl›¤› oldu¤unu görürüz. Hattat, ya-

zar, ressam, flairlerin de yo¤un olarak

yer ald›¤› bu mezarl›k, bir "entellek-

tüeller galerisi" gibidir.

Bu "galeri"de, bu Eyüp mezarl›-

¤›nda gömülü sanatç›lara, hattatlar-

dan bafllamak istiyoruz.

Kâmil AKD‹K:

(1862 ‹stanbul – 1941 ‹stanbul)

Hattat, Reis’ül Hattâttin (1915),

Güzel Sanatlar Akademisi’nde yaz›

hocal›¤› yapt›. (1936) Ressam fieref

Akdik’in babas›d›r. Hocas› ünlü Hat-

tat Sami Efendi’dir. Sülüs, nesih, ce-

li, reyhani, divani celisi yaz›lar›ndaki

baflar›lar›yla dikkati çekti. Sanatç›-

n›n çeflitli müzelerde yaz›lar› bulun-

maktad›r. ‹câzetnâmesi ve özel hat

koleksiyonu Topkap› Saray› Müze-

si’ndedir. Mezar›, Eyüpsultan’da Pi-

yer Loti yolunun soldaki merdivenle-

rinde Fevzi Çakmak mezar› yak›n›n-

dad›r. (5)

Mehmet BAH‹R:

(1790 – 1865 ‹stanbul) Hattat.

fieyhül Hattâtin. Enderun okulu yaz›

ö¤retmeni. Mevlevî’dir. Mezar›

Eyüpsultan’da Piyer Loti yolu sonun-

da Kaflgar Dergâh› önündedir.

Mahmut CELALETT‹N:

(Da¤›stan – 1829 ‹stanbul) Hat-

tat, (fieyhülsalis). fieyhtir. Mezar›

Eyüp Niflanca’da fieyh Murat Tekke-

si bahçesindedir.EYÜP SULTAN
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Mehmet EM‹N:

(1757 ‹stanbul – 1809 ‹stanbul)

Hattat, (Sami Yeflari), Kazasker

(1806). Kad› Sadrazam Ya¤l›kç›zade

Mehmet Emin Pafla’n›n o¤lu, Kazas-

ker ve Hattat Abdülkadir’in babas›-

d›r. Mezar› Eyüpsultan’dad›r.

Tahsin H‹LM‹:

(1847 ‹stanbul – 1912 ‹stanbul)

Hattat, matbaa hattat›, haf›z, hac›-

d›r. Mezar› Eyüpsultan’da K›rkmer-

divenler’dedir. Mezartafl› konmam›fl-

t›r.

Muhsinzade Abdullah H‹LM‹:

(1832 ‹stanbul – 1899 ‹stanbul)

Hattat, Reis’ül Hattâttin, BESTEC‹-

D‹R. Mezar› Eyüpsultan türbesi ar-

kas›nda flaire Fitnat Han›m mezar›-

n›n ayak ucundad›r.

Nazl› MAHMUT:

(– 1545 ‹stanbul) Hattat, Defter-

dar’d›r. Mezar› Defterdar’da, Defter-

dar Camisi bahçesinde, etraf› aç›k

türbesindedir.

Mehmet RAfi‹T:

(1849 Bursa – 1926 ‹stanbul) Hat-

tat, Genelkurmay Baflkanl›¤› hattat›-

d›r. Mezar› Eyüpsultan’dad›r.

M. ‹zzet RUH‹:

(‹stanbul ) Hattat, okçubafl›d›r.

Mezar› Eyüpsultan’da Karya¤d› So-

kak’tad›r. (kay›p)

Süleyman SAB‹T:

(1846 – 1885 Köstence) Hatta,

elçi, Mehmet Hurflit Pafla’n›n o¤lu-

dur. Mezar› Eyüpsultan’da Hüsrev

Pafla Kütüphanesi arkas›ndad›r. 

Mehmet fiEVK‹:

(1783 ‹stanbul – 1864 ‹stanbul)

Hattat, tezhipçi, ciltçi, bestecidir.

Mezar› Eyüp’te Eyüpsultan Camii ar-

kas›ndad›r. Küçük Emir (fiimflir De-

de) mezar› yak›n›ndad›r.

Mehmet TAH‹R:

(– 1845 ‹stanbul) Hattat, Abdül-

mecid’in yaz› ö¤retmenidir. Mezar›,

Eyüpsultan’da K›rkmerdivenler’de-

dir. 

Hasan TAHS‹N:

(1851 Tokat  – 1916 ‹stanbul)

Hattat, Haf›z› kütüb, hac›, haf›zd›r.

Mezar› Eyüpsultan’da Bahariye’dedir.

M. fievket VAHDET‹:

(1833 ‹stanbul – 1871 ‹stanbul)

Hattat, posta pulu ve banknot ressa-

m›. Hattat Mehmet Suud’un dedesi.

Gazeteci Ebuzziya Tevfik’in halas›-

n›n o¤ludur. Mezar› Eyüpsultan’da

Ebussuud mezarl›¤›ndad›r.

Mustafa VASIF:

(...Kastamonu – 1852) Hattat,

Reisül Hattâtin’dir. Mezar› Eyüpsul-

tan Camii arkas›nda, Beybaba Soka-

¤›’ndad›r. 
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Ömer VASF‹:

(1880 ‹stanbul – 1928 ‹stanbul)

Hattat, müderristir. Mezar› Eyüpsul-

tan mezarl›¤›ndad›r. 

BESTEC‹LER

Hüseyin Fahri DEDE:

(1862 – 1911 ‹stanbul) Besteci,

flair, Mevlevi fleyhi. Mevlevi fieyhi

Nafiz Dede’nin o¤lu. fiair Yeniflehir-

li Avni’nin kay›nbiraderidir. Mezar›

Eyüpsultan’da Bahariye Mevlevi Der-

gâh› bahçesindedir.(6)

Hayali SA‹T:

(1776 – 1856 ‹stanbul) Besteci,

neyzen, ressam, Karagözçü (hayali),

musahip, Mevlevidir. Mezar› Eyüp-

sultan’da Bahariye’dedir.

Ahmet IRSOY:

(1867 ‹stanbul – 1943 ‹stanbul)

Besteci, konservatuar ö¤retmeni,

Hattat S. Hikmetî’nin torunu, beste-

ci Zekâi Dede’nin o¤ludur. Mezar›

Eyüpsultan’da Piyer Loti yolu üze-

rinde, babas›n›n mezar› yan›ndad›r.

Rahmi Bey, MEHMET: 

(Mehmet Rahmi) (1864 ‹stanbul –

1924 ‹stanbul) fiark› bestecisi (38

beste). Darülelhan (Konservatuar)

müdürü. Devlet fiuras› üyesi (30 y›l)

dir. Mektebi Mülkiye’yi (bugünkü

Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi.

Müzik hocalar›ndan biri Medeni

Aziz Efendi’dir. Yak›n dostlar› ara-

s›nda Recaizade Ekrem, Tevfik Fik-

ret, Ali Ekrem Bolay›r ve ‹smail Safa

da vard›. Besteleri aras›nda Niha-

vend makam›nda "Saçlar›na ba¤lana-

l› ey peri", Bayati makam›nda "Gül

hazin sünbül periflan" en ünlüleridir.

Mezar›, Eyüpsultan s›rtlar›ndaki

K›rkmerdiverler’dedir.(7)

fiakir A⁄A:

(1779 – 1840 ‹stanbul) Besteci,

yazar, Musahipzade Celal’in dedesi-

dir. Ayn› zamanda iyi tanbur da ça-

lan fiakir A¤a, Enderun’dan yetiflti.

Hammamizade ‹smail Dede’den mü-

zik dersleri ald›. II. Mahmut döne-

6

7

Bayrak, Orhan

M., a.g.e., s.212.

A.g.e. 
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minde hanende besteci ve tanbur sa-

natç›s› olarak ün yapt›. Padiflaha mu-

sahip ve müezzinbafl› oldu. (1821)

Ferahnâk makam›n› icat etti. Bugün

elde 64 yap›t› bulunmaktad›r. Bun-

lardan dört tanesi büyük formda,

ötekileri flark› formundad›r. Tan›n-

m›fl flark›lar› "Efsun okur uflflak›na ol

gamze-i câdû". (evcâra flark› – a¤›r

aksak sema).(8) "Gelmifl de¤il böyle

peri" (sabâ flark› – aksak) dir. Mezar›

Eyüp’te, Eyüpsultan Camii’nin mih-

rab› önündedir.

Zekâi Dede MEHMET:

(1824 ‹stanbul – 1897 ‹stanbul)

Besteci (293 beste), hâf›z, mevlevi,

Hattat Süleyman Hikmeti’nin o¤lu.

Besteci Ahmet Irsoy’un babas›d›r.

Küçük yaflta sesinin güzelli¤iyle dik-

kati çekti. 19 yafl›nda haf›z oldu. Ey-

yubi Mehmet Bey ve Dede Efen-

di’den müzik dersleri ald›. Hattat

Kazasker Mustafa ‹zzet Efendi’den

de sülüs ve nesih yaz› ö¤rendi. Mus-

tafa Faz›l Pafla’n›n ça¤r›s› üzerine iki

kez M›s›r’a gitti. Burada Arapça ila-

hilerini (flugl) besteledi. Yenikap›

Mevlevihanesi fieyhi Osman Sela-

hattin Dede’ye kap›land› (1867).

Darüflflafaka’ya müzik ö¤retmeni ol-

du (1882). Ölünceye kadar bu gö-

revde kald›. Zekâi Dede’nin elde 5

âyini, 95 kâr beste, a¤›rsemai ve yü-

rük semaisi, 36 fluglü ile 157 tane

küçük formda besteledi¤i yap›tlar›

vard›.

Mezar›, Eyüpsultan’da Piyer Loti

yolu üzerinde, o¤lunun mezar› ya-

n›ndad›r. ) (9)

RESSAM – HEYKELTRAfiLAR

Hüseyin Avni L‹F‹J:

(1886 Samsun – 1927 ‹stanbul)

Ressam, Güzel Sanatlar Akademisi

Tezyini Sanatlar Ö¤retmeni, Ressam

Harika Lifij’in efli, Heykeltrafl Nijat

Sirel’in enifltesidir.

Kafkasya’dan Türkiye’ye göç et-

mifl yoksul bir ailenin çocu¤udur.

Resme karfl› yetene¤ini Sezen Os-

man Hamdi Bey’in ilgilenmesiyle Sa-

nayi Nefise Mektebi’ne (Güzel Sa-

natlar Akademisi) kabul edildi. Daha

sonra fiehzade Abdülmecit onun Pa-

8. 

9.

A.g.e.

A.g.e.
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ris’e gitmesine ve e¤itimini Fernand

Piestre Comon’un atölyesinde ta-

mamlamas›na yard›mc› oldu. Türki-

ye’ye döndükten (1912)’den sonra

Enver Pafla’n›n fiiflli’de kurduttu¤u

atölyede kahramanl›k tablolar› yap-

makla görevlendirildi. Ayn› zamanda

‹stanbul Lisesi’nde resim, Güzel Sa-

natlar Akademisi’nde tezyini sanatlar

ö¤retmenli¤i yapt›. Sanat yaz›lar›

yazd›. Mezar›, Eyüpsultan’da Piyer

Loti yokuflu solunda Piyer Loti Kah-

vesi’nin yan›ndad›r.

fieker AHMED PAfiA:

(1841 ‹stanbul – 1906 ‹stanbul)

Ressam, T›bbiye resim ö¤retmeni,

padiflah yaveri, yabanc› konuklar tefl-

rifatç›s›d›r. fieker ad› tatl› sözlü olu-

flundan dolay› verilmifltir. (10)

As›l ad› Ahmet Ali. Küçük yaflta

s›navla T›bbiye Mektebi’ne girdi

(1855). Okulda resim yapma konu-

sundaki yetene¤iyle dikkat çekti ve

resim ö¤retmenli¤i yard›mc›l›¤›na

getirildi. T›bbiye’den ayr›larak Har-

biye’ye geçti. Kendisi de ressam olan

Padiflah Abdülaziz’in buyru¤uyla re-

sim ö¤renimi için Paris’e gönderildi

(1864). Paris Güzel Sanatlar okuluna

girdi. Oryantalizm ak›m›n›n önde

gelen temsilcilerinden Gustave Bou-

langer’in, Jean Leon Gerome’un atöl-

yelerinde çal›flt›. Yap›tlar› Paris’te

aç›lan devlet sergisi Salon’a kabul

edildi (1869-1870). Okulunu üstün

baflar›yla "Roma Ödülü"nü de kaza-

narak bitirdi (1870). Okulu taraf›n-

dan üç ayl›¤›na Roma’ya gönderildi.

Türkiye’ye dönüflünde Kola¤as› rüt-

besiyle Sanat Mektebi’ne resim ö¤-

retmenli¤e getirildi (1871). Rüfltiye-

lerde resim dersleri verdi. Türkiye’de

ilk resim sergisi, ö¤retmenlik yapt›¤›

Sultanahmet’teki Sanat Mektebi’nin

bir salonunda onun taraf›ndan aç›ld›

(27 Nisan 1873). Sergide birçok ya-

banc› ve Türk ressamlar›n eserleri

yer ald›. Bunu Darülfünun salonlar›n-

da sergiledi¤i ikinci bir karma sergi

izledi (1 Temmuz 1875). Sanayi Ne-

fise Mektebi’nin kuruluflunda yöneti-

10 A.g.e.
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cili¤ine getirilen Osman Hamdi Bey

ile birlikte etkin rol oynad›.

fieker Ahmet Pafla, Osman Hamdi

ve Süleyman Seyyit ile birlikte Bat›

sanat›na dönük Türk resminin öncü-

leri aras›nda yer al›r. Daha çok pey-

zaj ve natürmort türlerinde resimler

verdi.

Mezar›, Eyüpsultan’da Sokullu

Türbesi yak›n›ndad›r.

Yusuf HÜSNÜ:

(1817 – 1861 ‹stanbul) Ressam,

hattat, mimar, yarbay’d›r.

Mezar› Eyüpsultan mezarl›¤› s›rt-

lar›ndad›r.

T‹YATRO-S‹NEMA SANATÇI-

LARI

Küçük KEMAL (M.):

(1901 Girit – 1936 ‹stanbul) Türk

tiyatro oyuncusu. Amatör olarak sah-

neye ç›kt›ktan sonra Darülbedayi’ye

(‹stanbul fiehir Tiyatrosu) girdi

(1920). Bir süre fiehir Opereti’nde

Raflit R›za, Milli Sahne, Muhsin Er-

tu¤rul ve arkadafllar› topluluklar›nda

çal›flt›. Ayn› y›llarda "Bo¤aziçi Esra-

r›", "Leblebici Horhor", "Ankara Pos-

tas›" vb. filmlerde oynad›. 1927’den

bafllayarak yeniden Darülbedayi’ye

döndü.

fiehir Tiyatrosu’nda çocuklara öz-

gü ilk temsilleri bafllatan ve ilk çocuk

oyunlar›n› Çocuklara Tiyatro Dersi

(1935), Gülmeyen Çocuk (1936),

yazan Küçük’ün "Tiyatro" adl› ku-

ramsal bir yap›t› bulunmaktad›r. Me-

zar› Eyüpsultan mezarl›¤›ndad›r.

Eyüpsultan mezarl›¤›ndaki binler-

ce mezardan bir demet sunmaya ça-

l›flt›k. Mezarlar konusunda yap›lan

çal›flmalar›n öncüsü say›lan M. Or-

han Bayrak’›n "‹stanbul’da Gömülü

Meflhur Adamlar" adl› yap›t›ndan yo-

la ç›kt›k. Bu kitap 1453-1978 y›llar›-

n› kaps›yordu. 1978’den günümüze

kadar olanlar araflt›rma d›fl› b›rak›ld›.

Yap›lacak yeni bir çal›flmayla eksik

kalanlar tamamlanacakt›r.
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Bilindi¤i gibi, bir vatan›n büyük-

lü¤ünü bütün bir millet meydana ge-

tirir. Yüksek bir tabii zevkle yaflayan

millet kendi içinden kahramanlar ye-

tifltirir. Millet de kahramanlar da ta-

bii olarak sakin, sade yaflarlar. Fakat

onlar› harekete geçiren fikirlerle duy-

gular› anlatan mütefekkirler ve sanat-

kârlar olur.

Bütün fikirleri ve duygular› mu-

harrirler yaz›lar›yla; ressamlar resim-

leriyle, mimarlar âbideleriyle ve mu-

sikiflinaslar na¤meleriyle ortaya ko-

yar, gösterir, tesbit ve terennüm eder

ve sevdirirler. Böylece fikirsiz ve his-

siz geçen zamanlar›n bofl olmad›¤›n›,

bizimkilere benzeyen duygularla do-

lu bulundu¤unu görüp anlamam›z

mümkün olur.

Ama tarih boyunca biz daha ziya-

de yazmaktan çok yapmakla yetindi-

¤imizden ve bilhassa bizi zaten din

fark› ve düflmanl›¤› yüzünden yad›r-

gayan yabanc›lar, tarihimizde hep

kendi aleyhlerine oldu¤u için en çok

ilgilendikleri fetihlerimizden hareket

ederek hep bunlardan bahsetmeye

kalkt›klar›ndan, onlar›n tesiriyle mi-

dir nedir; biz de bafll›ca fetihlerimiz

üzerinde durur, daha çok onlar› anla-

t›r olmufluzdur.

Öyle ki, yüksek ve ince bir mede-

niyete sahip oldu¤umuz, çevremize

san’at›m›z ve lisan›m›zla olsun etti¤i-

Eyüp’te Yaflam›fl Olan
Zekâî Dede ve 
Hüseyin Fahrettin 
Dede gibi iki 
büyük bestekâr›n 
Türk Musiki 
tarihindeki Yeri
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miz tesirleri maalesef gere¤i gibi söy-

leyememiflizdir.

Bu bak›mdan flimdi geçen yüzy›lda

Eyüpsultan’da yaflam›fl olan Zekâi

Dede ve Hüseyin Fahrettin Dede gi-

bi çok büyük iki musikîflinas›n, beste-

kâr›n musikî tarihimizde alt›n harf-

lerle geçen de¤erlerinden bir kere da-

ha bahsetmek bizler için ve gelecek

nesillerimiz ad›na faydal› ve hay›rl›

olaca¤›n› zannediyorum.

Zekâî Dede, Klasik Türk Musi-

kî’sinin son büyük bestekâr›d›r. Ha-

nende, Kudümzen olup, biraz da ney

çal›yordu. 1825-1897 y›llar› aras›nda

tam 72 y›l, Eyüp’de do¤up Eyüp’de

yaflam›fl ve yine Eyüp’de ölmüfltür.

Oturdu¤u ev Kurukavak Caddesi

üzerindeydi. Mezar›, Piyerloti’ye ç›-

karken yolun hemen solunda, Kaflgâ-

rî Nakflî Dergâh› civar›ndad›r. Musi-

kîflihas o¤lu Ahmet Irsoy ile k›z›ndan

torunu Otakç›lar Camii imam› yine

mus›kîflinas Münir Kökten de Zekâî

Dede’nin yan›nda yatmaktad›rlar.

Zekâî Dede, kendisini 18 yafl›nda

hâf›z eden Kur’an hocas› amcas› ile

hat hocas› olan babas›n›n hocal›k

yapt›klar› Lâlizade Abdülbaki ‹lkoku-

lunu bitirdi. Eyüp Camii hatibi Mus-

tafa ‹zzet Efendi de onun sülüs ve ne-

sih hocas› olmufltur.

O, Eyüp’lü klasik musikîmizin de-

¤erli bir bestekâr› olan Eyyübî Meh-

met Bey’den ilk Türk Mus›kîsi dersle-

rini ald›. Hocas› daha sonra onu De-

de Efendi’ye götürüp, bu büyük bes-

tekâr›n talebesi yapt›rm›flt›r.

Bu arada Eyüp Bahariyesi sahil sa-

ray›nda oturan Prens Mustafa Faz›l

Pafla, flöhretini duydu¤u Zekâî De-

de’yi önce burada, daha sonra M›-

s›r’daki saray›nda tam 12 y›l yan›nda

bulundurup onu mus›kî ifllerini dü-

zenlemeye, mus›kî yapmaya memur

etmifltir.

Zekâî Dede M›s›r’dan döndükten

sonra Yenikap› Mevlevihanesi’ne de-

vam edip, burada âyin okumaya bafl-

lam›flt›r. Talebesi Hüseyin Fahrettin

Dede’nin Bahariye Mevlevihane-

si’ndeki Kudümzenbafl›’l›¤›n› bu me-

yanda üzerine ald›. Bir taraftan da

Darüflflafaka’da mus›kî ö¤retmenli¤i-

ne devam etti. Son hastal›¤›nda zay›f

düflmesine ra¤men, her iki iflini ölün-

ceye kadar yapt›.

Son derece namuslu, temiz, nazik,

terbiyeli, dindar bir insand›. Mükem-

mel Arapça, iyi derecede Farsça bili-

yordu. Bir sözlü eser bestekâr› olan

Zekâî Dede, bir güfteye flöyle bir
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bakt›ktan sonra bestesini meydana

getiriyordu.

Eserlerinin s›ralamas› flöyledir:

132 dinî eseri vard›r. Bunlar 5 yin, 1

Mersiye, 4 Tesbih, 4 Durak, 38 fiugl,

80 ‹lahî’dir.

Dinî olmayan eserleri: 1 Kâr-› Nâ-

t›k, 2 Kâr, 40 Beste, 8 Nak›fl Beste, 23

A¤›r Semâi, 22 Yürük Semâi, 27 fiar-

k› ve 8 Marfl’t›r.

Yani elimizdeki bütün eserlerinin

say›s› 263 olmaktad›r.

fiimdi bütün söylediklerimizden

sonra Zekâî Dede gibi bir bestekâr

için flöyle bir de¤erlendirme s›rala-

mas› yapabiliriz:

1. Zekâî Dede, bafllang›çtan De-

de’ye kadar gelen bestekârlar›n eser-

lerini ve Dede’nin bütün bestelerini

haf›zas›nda tafl›yordu. 80 fas›l geç-

mifl, ikibini aflk›n eser repertuar›nda

idi. O, bütün bu eserleri talebelerine

aktararak, notas›zl›¤›n hüküm sürdü-

¤ü bir yerde onlar› unutulmaktan kur-

tarm›flt›r. Ayr›ca kendisinin birer kla-

sik inci olan örnek al›nabilecek eser-

leri de bugün bir hazine de¤eri olarak

elimizin alt›nda bulunmaktad›r.

2. Zekâî Dede, talebesinden hiç-

bir fley kabul etmezdi. Mükemmel bir

hocayd›. Say›s›z talebe yetifltirmifltir.

Bunlar aras›ndan büyük mus›kî bil-

ginleri, bestekârlar, icrac›lar ç›km›fl-

t›r. Bir fikir vermifl olmak için baz›la-

r›n›n adlar›n› afla¤›da s›ralam›fl bulu-

nuyorum.

Rauf Yekta (Mus›kî bilgini, beste-

kâr)

Dr. Suphi Ezgi (Mus›kî bilgini,

bestekâr, klâsik tambur icrac›s›)

Otakç›larl› Ahmet Efendi

Dr.Arif Atâ (Kemençevî)

Hac› ri f Bey

Kafl›yar›k Hüsameddin Bey (Ha-

nende)

Ahmet Irsoy (Bestekâr)

Ahmet Avni Konuk (Bestekâr)

Hüseyin Fahrettin Dede (Mus›kî

bilgini, bestekâr)

Kâz›m Uz (Bestekâr, mus›kî mual-

limi, Ist›hahat-› Mus›kî kitab› yazar›.)

3. Zekâî Dede, Klasik Türk Mus›-

kîsi ruhunu kavram›fl olarak bütün

eserlerinde bunu eksiksiz olarak orta-

ya koymufltur. Bugün yaln›z flark› for-

munda eser yazanlar, onun dinî ve

dind›fl› her formda eser yazm›fl olma-

s›na bakmal›d›rlar.

Zekâî Dede, Dede’den sonra befl

âyin yazm›fl olmakla bu formdaki

eserler aç›s›ndan ikinci s›ray› almak-

tad›r. Arapça güfteli âyininde ve flu-

gullar›nda güftelerin Arapça olmas›

d›fl›nda, kendisi ayn› zamanda uzun

müddet M›s›r’da kalm›fl bulunmas›na

ra¤men eserlerinde Arap müzi¤i üslu-

bu yoktur.

4. Zekâî Dede’nin bu beldedeki

varl›¤›ndan dolay›, burada mus›kî ta-

rihimizde Eyüp Mus›kî Mektebi den-

di¤i yerde akla hep bu büyük mus›kî-

flinas›n geldi¤i görülür.

fiimdi Zekâî Dede ile ilgili söyle-

diklerimi bitirirken, onunla ilgili iki

öncelikli dile¤im var. Madem ki

Eyüb’ün bir soka¤›na onun ad› veril-

Hüseyin Fahrettin Dede, Eyüpsultan Belediyesi Kültür
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mifltir. Öyleyse bu defa Eyüp Sul-

tan’da bir Zekâî Dede Konservatua-

r›’n›n en k›sa zamanda aç›lmas›n› te-

menni ediyorum. Bu arada Zekâî De-

de’nin bütün eserlerinin bas›larak, en

baflta bütün Türk Mus›kîsi mensupla-

r›na mâledilmesi ayr›ca içten dile-

¤imdir.

***

Tebli¤imin konusunda yer alan

Eyüp’te yaflam›fl olan ikinci büyük

bestekâr, mus›kî bilgini, hoca, ney

virtiözü Hüseyin Fahrettin Dede’dir.

Befliktafl’ta 1854 y›l›nda do¤du.

Befliktafl Rüfltiyesi’nde (ortaokul)

okudu. Bundan sonra ise çok özel, iti-

nal› ö¤renim gördü. Tasavvuf, Arap-

ça ö¤rendi. Mesnevi dersleri ald›.

Farsça ve Frans›zca da ö¤rendikleri

aras›ndad›r. Zekâî Dede’den Türk

Musikisi ve M›z›kay-› Hümayun ho-

calar›nda Hac› Ratip Efendi’den bat›

müzi¤i ve flüt ö¤rendi. Neyzenbafl›

Salih Dede’den ve neyzen Yusuf Pa-

fla’dan ney ö¤rendi. fieyh Abdülhalim

Efendi’den Hamparsum notas›n›, dini

ve dini olmayan söz ve saz alan›nda

Türk Musikisi repertuar›n› edindi.

Hüseyin Fahrettin Dede, Beflik-

tafl’tan Eyüp Bahariye’de bir sahil ko-

na¤›na naklettikten sonra, buraday-

ken tam 23 yafl›nda Bahariye Mevle-

vihanesine fleyh oldu. Bu mekanda 34

y›l fleyhlik yapt› ve 1911 y›l›nda

ölünce Dergah’›n türbesinde babas›-

n›n yan›na gömüldü.

Eyüp’te yaflam›fl ve bugün de bu

beldede medfun Hüseyin Fahrettin

Dede için de flöylesine bir de¤erlen-

dirme s›ralamas› yapabiliriz:

1. Hüseyin Fahrettin Dede az sa-

y›da eser bestelemifl ama yüksek bir

bestekard›r. Dini eser, saz eseri ve

flark› bestelemifltir. Bunlar›n hepsi

klasik üsluptad›r. Ancak bunlar ara-

s›nda en parlak olan ve bütün ayinler

içinde bir taç ayin de¤erinde "Ace-

mafliran" ayini vard›r.

2. Hüseyin Fahrettin Dede, zama-

n›n konservatuarlar› addetti¤im Mev-

levi tekkelerinden biri olan Bahariye

Mevlevihanesi’nin bafl›nda olarak ta-

lebeler yetifltirmifltir. Bilinen odur ki

bu mevlevi tekkelerinde Edebiyat,

Arapça, Farsça, Osmanl›ca, Türkçe

gibi diller, tasavvuf dini bilgiler,

edep-adap, Türk Musikisi Nazariyat›,

saz dersleri, bilhassa Ney ö¤retiliyor-

du. Semazen yetifltiriliyordu.

Onun talebeleri aras›nda musiki

bilginleri, bestekar ve icrac›lar var-

d›r:

Hüseyin Sadettin Arel (Musiki

Bilgini, hoca, bestekâr)

Dr. Suphi Ezgi (Musiki Bilgini,

bestekâr, tanbur icras›)

Rauf Yekta Bey (Musiki Bilgini,

bestekâr)

Emin Dede (Neyzen, bestekâr)

Kâz›m Uz (Bestekâr, musiki hoca-

s›)

Musullu fieyh Osman Dede (Ha-

nende)

Münir Kökten (Bestekâr)

Nurullah K›l›ç (Neyzen)

3. Hüseyin Fahrettin Dede’nin

Türk Musikisi tarihine geçecek en

önemli taraf› akrabalar› olan Yenika-

p› Mevlevihanesi fleyhi Celaleddin

Efendi ve Galata Mevlevihanesi fleyhi

Ataullah Efendi ile beraber Türk Mu-

s›kisi sistemini yeniden gözler önüne

sermeleridir. Daha önce II. Murad

zaman›nda Bedri ve II. Bayezid döne-

minde Seydi’nin Türk Musiki sistemi-

nin 24 sese dayand›¤›n› söylemele-

rinden sonra flimdi de bu üç Mevlevi

fleyhi bunu Rauf Yekta Bey, Dr. Sup-

hi Ezgi ve Hüseyin Sadettin Arel’e

bildirmeleriyle, bugün Musikimize

bir günefl do¤muflças›na Türk Mu-

s›k^si ray›na oturmufl bulunmaktad›r.

Bu iki büyük bestekar Eyüp Sul-

tan’da yaflam›fl olduklar›ndan ve yine

burada yatt›klar›ndan dolay›, bu bel-

denin sakinleri için böylesine insan-

lar›n diyar›nda olmak herhalde büyük

bir flereftir.

Bu vesileyle bir an evvel Bahariye

Mevlevihanesi’nin de asl›na uygun

olarak yeniden yap›lmas›n› temenni

ediyorum.* EYÜP SULTAN
SEMPOZYUMU
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* Yay›nlayan›n No-

tu: Sn. Atasoy’un

yazd›klar› ve söy-

ledikleri hususlar-

da – Bahariye

Mevlevihanesi –

Sn. B. Tanman,

Sn. F.E. Kara’n›n

haz›rlad›¤› "Yeni-

den ihya ve infla

proje dosyas›"

Eyüpsultan Bele-

diyesi arac›l›¤› ile

‹st. Büyük fiehir

Belediye Baflkan›

Sn. R. Tayyip Er-

do¤an’a iletilmifl-

tir.
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Liseler Aras› Üçüncülük Ödülü Nagihan KENAR Eyüpsultan Lisesi



SSeemmppoozzyyuumm  ÇÇeerrcceevveessiinnddee  TTeerrttiipplleenneenn  EEbbrruu,,  FFoottoo¤¤rraaff,,
RReessiimm  vvee  EElliiflflii  SSeerrggiilleerrii  MMiissaaffiirrlleerr  TTaarraaff››nnddaann  GGeezziilliirrkkeenn……

Ahmet GENÇ, Necati fiENTÜRK, Mustafa BAfi, A. Cemil TUNÇ.

(Nimet ÖZATA Ebru Sergisi Seksiyonu)

Okullararas› Resim Yar›flmas› Seksiyonu.



(Gazi Üniversitesi) El Sanatlar› Seksiyonu.

Firdevs Say›lan Foto¤raf Sergisi Seksiyonu.

Okullararas› Resim Sergisi Seksiyonu.



Devlet (Eski) Bakan› A. Cemil TUNÇ

Dereceye giren ö¤rençilere ödüllerini verirken.

‹stanbul Milletvekili Mustafa BAfi

Dereceye giren ö¤rençilere ödüllerini verirken.

““BBeenniimm  GGöözzüümmddee  EEyyüüppssuullttaann””  KKoonnuulluu  OOkkuullllaarraarraass››
((EEyyüüpp))  RReessiimm  YYaarr››flflmmaass››  ÖÖddüüll  TTöörreennii



Eyüpsultan (Eski) Kaymakam› Necati fiENTÜRK

Dereceye giren ö¤rencilere ödüllerini verirken.

Eyüpsultan Belediye Baflkan› Ahmet GENÇ

Dereceye giren ö¤rencilere ödüllerini verirken.



Eyüpsultan Belediye Baflkan› Ahmet GENÇ

ve di¤er Misafirler Sempozyum Esnas›nda.

Ahmat GENÇ, Mustafa BAfi, A. Cemil TUNÇ, 

(Aç›l›flta)

Sempozyumdan Genel Görünüm

SSeemmppoozzyyuumm  vvee  ‹‹zzlleeyyiicciilleerr……



SSeemmppoozzyyuummddaann  DDii¤¤eerrGGöörrüünnttüülleerr……

Sempozyum’un Yap›ld›¤› Mekân ve Semposyum Afifli

Misafirlere ‹kram›m›z: Eyüpsultan Halkas› ve Ayran›

Eyüp’lü Bestekârlar Konseri 

Mehmet GÜNTEK‹N  ve Hey’etinin Katk›lar› ile.



SSeemmppoozzyyuumm  KKaappaann››flfl  KKoonnuuflflmmaallaarr››……

Prof. Dr. Örçün BARIfiTA

“Sempozyum De¤erlendirme Konuflmas›”  yaparken.

Osman SAK 
(Baflkan Yard›mc›s›, Sempozyum Düzenleme Kom. Bflk.)

Kapan›fl Konuflmalar›n› Yaparken.

‹rfan ÇALIfiAN
(Kültür-Turizm ve Bas›n Yay›n Halkla ‹liflkiler Müdürü)

Sempozyum bitifl konuflmas›n› yaparken…



Yo¤un Geçecek Saatlere Davet…

SSeemmppoozzyyuumm  PPaannoossuu  



Son Söz Yerine…

9-10-11 May›s 1997 tarihlerinde gerçeklefltirdi¤i-

miz “Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüpsultan Sem-

pozyumu”nu hamdolsun kitaplaflt›rd›k.

Sunulan tebli¤ler birkaç defa elden geçirildi. Tebli¤

sahiplerinin son düzeltmeleriyle bu eser tamamland›.

Yine de herfley mükemmel oldu diyemiyoruz. Eksik-

liklerimiz sebebi ile öncelikle tebli¤cilerden, sonra da

siz okuyuculardan “affola” diyoruz.

Hummal› bir flekilde sempozyumu ve kitab› takip

eden ve sekreterya görevini üstlenen Semra Külahç›

ve Hümeyra Ekfli han›mlara da ayr›ca flükranlar›m›z›

sunuyoruz. Nasip olursa May›s 1998’de ikinci  sem-

pozyumu yapaca¤›z. Haz›rl›klar›m›z bafllad›. II. Eyüp-

sultan Sempozyumu’nun daha yo¤un kat›l›ml›, daha

olumlu bir toplant› olmas›n› temenni ediyoruz. ‹nflal-

lah ikinci kitab›m›z› da sizlere ulaflt›rmay› düflünüyo-

ruz. ‹kinci sempozyumumuzda ve yine onun da kita-

b›yla sizlerle buluflabilmek en büyük dile¤imiz. Bu

umudun gerçekleflmesi temennisi ile bitiriyoruz.

‹rfan ÇALIfiAN
Kültür ve Turizm Müdürü


