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Kimi zamanlar, kimi co¤rafyalar, kimi insanlara ve toplumlara büyük düflün-

mek ve yaflamak gibi bir mecburiyet yükler.

Bugün bizler bu tarih kesitinde, bu iklimde, bu toplulukla, böylesine bir idrakle

istikbale büyük bak›yoruz.

Büyük medeniyetlerin befli¤i olan bir co¤rafyada  yaflaman›n yükledi¤i a¤›r so-

rumlulukla yap›yoruz bunu. ‹nsano¤lunun tarih içindeki "uzun ve çileli medeniyet

yolculu¤una" bizler de kar›nca karar›nca katk›larda bulunal›m istiyoruz.

Asla günübirlik hedefler koymad›k önümüze. K›sa, orta ve uzun vadede gerçek-

leflmesini arzulad›¤›m›z büyük hedeflerle ç›kt›k yola. Geriye dönüp bakt›¤›m›zda

bunda da mahcup olmad›¤›m›z› gördük.

Merkezi yönetimlerin bu alanlardaki duyars›zl›¤› ile ilgilenmedik. Biz bir Bele-

diye olarak, yerel yönetimlerin de kültürel zeminde nitelikli ve kal›c› örnek çal›fl-

malar yapabilece¤ini göstermek istedik. Halihaz›rdaki mevcut imkanlarla gerçek-

lefltirdi¤imiz bu ve di¤er çal›flmalar›m›z, öyle umut ediyoruz ki bu alanda kafa yo-

ranlar›n dikkatlerine ve ilgilerine mazhar olacakt›r.

Gelecek y›l (1999)  Osmanl›'n›n Kumlusunun 700. y›l› olmas› hasebiyle Ülke-

mizde yap›lacak çal›flmalar çerçevesinde III. Sempozyumumuz'u, Osmanl› Devle-

ti'ne (Kültürü, Medeniyeti, Sanat› ve Bilimi) hasretmeyi düflünüyoruz. Bununla ilgi-

li çal›flmalar› bafllatt›¤›m›z› flimdiden duyural›m.

Çok h›zl› bir de¤iflim ve dönüflüm geçiren dünyam›z, adeta küçük bir köy hali-

ni ald›. Herkes herfleyden az veya çok haberdar.

Buna ra¤men büyük bir bilgi fukaral›¤›n›n

yafland›¤› bir dönemdeyiz. "Bilgi" as›l

niteliklerinden ve gerçek konu-

mundan uzak. Ne yaz›k ki cahi-

lane bir yan›lsama ile malu-

mat, bilginin yerine aday!

Kavramlar›n ve zihni edi-

nimlerin müthifl bir karma-

flaya duçar oldu¤u bir dö-

nem. Hakikatle insan aras›n-

daki perdeler "Bilgi Ça¤›" deni-

len ça¤›m›zda birer birer kalkmas›

gerekirken, bu perdeler ve mesafeler

art›yor. Her türlü tahakküm'ün tasallut'un

bire bir muhatab› olan fertler flaflk›n vaziyette.
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‹nsan›m›z ve tüm insanl›k ismi "fiatafatl›" olan, ama mâhiyette büyük bir çöküflü ih-

tiva eden "21. yy. Söylencelerini" dinlemekle meflgul.

Peki, ne yapmal›?

Kanaatimiz o ki, elinde insana (fert ve toplum plân›nda) ulaflabilme imkan› olan

kurulufllar (resmi, özel) hakikatle ferdin aras›ndaki mesafeleri ve perdeleri kald›rma

iradesini ortaya koymal›d›rlar. Bunu ne pahas›na olursa olsun yapmal›d›rlar. Çünkü

insan›m›z bunca y›ld›r çekti¤i s›k›nt›dan ve içine düfltü¤ü umutsuzluktan ç›karma-

n›n yegâne yolu budur. Yani insan›m›za kendi olmakl›¤›n›, kimli¤ini, ona varolufl

gayelerini an›msatacak fleyleri sunmal›y›z. ‹flte bu anlamda bizler, insan›m›z'›n bil-

giyle (hakikatle) buluflmas›n›n önünü açacak bu gayreti ortaya koyuyoruz. Yaflad›¤›

beldeyi, ülkeyi, co¤rafyay› dün-bugün-yar›n konseptinde alg›latabilecek bir bilgiler

güldestesi sunuyoruz.

"Eyüp Sultan, ‹stanbul'un girifl kap›s›d›r. Tafl›d›¤› misyon itibariyle kültürümüz-

de önemli bir semboldür. Bizim medeniyetimiz, ‹stanbul'la Eyüp Sultan'da bulufl-

mufltur... Gerçeklefltirdi¤imiz sempozyum ve (onun kitab›) sadece bir semtin tari-

hine ilgi duyanlar için de¤il, genel anlamda flehir tarihçilerinin, ‹stanbul tutkunlar›-

n›n, Osmanl›-Bizans, Genel-Türk Tarihi araflt›rmac›lar›n›n da her zaman baflvurma

ihtiyac› duyacaklar› bir köfletafl› olacakt›r."

Bizler sempozyumu "yukar›da zikretti¤imiz gerekçelerle" yapt›k. Art›k bu güzel

toplant›da sunulan tebli¤lerin yer ald›¤› kitapla karfl›n›zday›z. ‹nflallah, her biri bir

di¤erine rüçhaniyet arzetmeyen çok de¤erli tebli¤ler ve bunlarla ortaya konan

düflünceler, gittikçe çoraklaflan ülkemiz kültür iklimine (inflallah) bir çi¤ tanesi gibi

düfler. Çi¤ tanelerinin bir dere, bir akarsu, bir nehir olup, denize, oradan da ok-

yanusa dökülmeyece¤ini kim söyleyebilir?

Hülâsa olarak; çok de¤erli katk›lar› için muhterem hocalar›m›z› ve araflt›rmac›-

lar› bir kez daha kutluyorum. fiükranlar›m›z› arzediyorum. Ayr›ca eme¤i geçen ar-

kadafllar›ma da bu güzel çal›flma için teflekkür ediyorum.

Ne diyelim, gayret bizden, baflar› Allah'tand›r. III. Sempozyum ve onun kitab›

ile tekrar buluflabilmek umudiyle sayg›lar sunuyorum.

Ahmet Genç
Eyüp Belediye Baflkan›
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Ne kadar büyük bir ifle giriflti¤imizi biliyorduk, ama bu kadar›n› beklemiyor-

duk. 40'a yak›n bilim adam› ve araflt›rmac›y› toplant›ya (günü, saati, yeri ve ak›fl›

belli olduktan sonra) davet etti¤imizde müthifl bir heyecan içersindeydik. Ya kat›-

l›m istedi¤imiz gibi olmazsa ne yapard›k? Ama korktu¤umuz gibi olmad›. Birkaç is-

tisna d›fl›nda ifltirak çok iyi idi.

90 kifliye mektup yazd›k, toplant›ya davet ettik. Bunlardan 40'a yak›n› olumlu

cevap verdi. Bu cevaplar› kendi içinde grupland›rd›k. Cuma'ya bir, Cumartesi'ye

iki, Pazar'a bir toplant› koyduk. ‹lk toplant›da 11 kifli yer ald›. Oturum baflkanl›¤›n›

hocalar›n hocas› Prof. Dr. Oktay Aslanapa yapt›. Listede oldu¤u halde rahats›zl›¤›

nedeniyle Prof. Dr. Semavi Eyice kat›lamad›. (Daha sonra dördüncü oturumda ko-

nufltu.) Yine listede oldu¤u halde Prof. Dr. Baha Tanman kat›lamad›. Ama daha

sonra tebli¤ini yaz›l› olarak bizlere ulaflt›rma nezaketini bizlere gösterdiler.

‹lk oturuma Prof. Dr. Süleyman Atefl, Prof. Dr. ihsan Süreyya S›rma, Prof. Dr.

Nezih Eldem, Doç. Dr. Suphi Saatçi, Nail Bayraktar, Prof. Dr. Hakk› Önkal, Beflir

Ayvazo¤lu, Yrd. Doç. Dr. TülinÇoruhlu ve Yrd. Doç. Dr. Yaflar Çoruhlu tebli¤le-

riyle kat›ld›lar. Kat›l›mc›lar› konular›yla birlikte verece¤imiz için ayr›ca de¤inmi-

yorum.

‹kinci oturuma Prof. Dr. Selçuk Mülayim gelemedi¤i için Doç. Dr. Cahit Ata-

soy baflkanl›k etti. Bu oturuma Prof. Dr. Örcün Bar›flta, Doç. Dr. Zeki Sönmez,

Prof. Dr. Stefanos Yerasimos, Nejat Eralp, Doç. Dr. Cahit Atasoy, Y›lmaz Zenger,

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin tebli¤leri ile kat›ld›-

lar. (Sn. Zeki Sönmez, sempozyumda sun-

duklar› tebli¤ini baz› gerekçelerle ya-

y›ndan geri çektiler.)

Cumartesi günkü üçüncü otu-

ruma Prof. Dr. Nezih Eldem

baflkanl›k yapt›lar. Prof. Dr.

Selçuk Mülayim kat›lmad›lar,

Erdem Yücel, Gündegül Par-

lar (Birinci oturumda konufltu-

lar), Sezai Gülsen (ikinci otu-

rumda konufltular, daha sonra

tebli¤lerini baz› gerekçelerle

vermediler) Yrd. Doç. Dr. Mah-

mut Erol K›l›ç, Süleyman Faruk Gön-

cüo¤lu, Doç. Dr. Füsun Alio¤lu, Yrd.

Doç. Dr. Hikmet Ozdemir, Ayten Erdem,

Aynur Çiftçi, Dr. Ahmet Kâmil Gören, Aziz Do¤anay
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(IV. Oturumda konufltular) tebli¤leri ile kat›ld›lar. Cumartesi günü yap›lan III.

Oturum sempozyumun en uzun ve en yo¤un geçen oturumu idi.

Pazar günü yap›lan IV. ve son oturuma Doç. Dr. Turgut Cansever kat›lmad›¤›

için Doç. Dr. Cahit Atasoy baflkanl›k yapt›lar. Bu oturuma Haydar Sanal, Prof. Dr.

M. Zeki Kuflo¤lu, Dr. Fahrünnisa Ensari Kara, Selma Mine Erses, Erman Güven,

Sebahat Gül, Ahmet Sacit Aç›kgözo¤lu ve Ferize fien tebli¤leri ile kat›ld›lar.

Toplant› sonunda Prof. Dr. Orcün Bar›flta de¤erlendirme konuflmas› yapt›lar.

Ayr›ca Belediye Baflkan›m›z Ahmet Genç bir kapan›fl konuflmas› yaparak üç gün

boyunca süren "Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu II" toplan-

t›s›n› nihayete erdirdiler.

Çok k›sa ve sadece ana bafll›klar› ile arzetti¤im toplant›lar ile ilgili söylenecek-

ler bu kadar de¤il. Ben tebli¤lerle ilgili olarak ilerleyen sayfalara sizi davet ediyo-

rum. Çünkü benim yazacaklar›m bu çok de¤erli araflt›rmalar için "takdir hissinden

baflka birfley de¤il". Burada esas olan siz de¤erli okurlar›n ve araflt›rmac›lar›n kana-

atleridir.

fiimdi gelelim sempozyum hikayesinde eksik kalan yönleri tamamlamaya; 

Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Örcün Ba-

r›flta öncülü¤ünde haz›rlanan Türk Elifli Sanatlar›ndan örnekler ve Eyüp Sultan'da

Cafer Pafla Türbesi ve Mezartafllar› Sergisi, Hattat Mimar Ali Toy öncülü¤ünde

Hün-ü Hat ve Süsleme Sanatlar› Sergisi (Prof. Dr. Ali Alpaslan, Ali Toy, Fuat Ba-

fler, Mehmet Ozçay, Davut Bektafl'›n eserleri ile), yine Ali Toy'un himmetleri ‹le

aç›lan Bülent Çetinor'un "Eyüp Resimleri" Sergisi (suluboya), son olarak da Kâz›m

Zaim'in (foto¤raf sanatç›s›) düzenlemeleri ile aç›lan "Eyüp Okullararas› Resim Ya-

r›flmas› Sergileri" sempozyuma ayr› bir renk ve ›fl›k katt›lar.

Haz›rl›klar› çok önceden bafllayan bu çal›flmalar ilgilelerine ve izleyicilerine

Cuma günü (8 May›s 1998) sunuldu. Cuma günü say›n Recep Tayyip Erdo¤an, Sa-

y›n Ahmet Genç ve hocalar›m›z›n kat›l›m ve kurdela kesimleriyle aç›lan sergilere

alâka çok büyüklü. Eme¤i geçenlere ayr› ayr› flükranlar›m›z› arzediyoruz. Sergi aç›-

l›fllar›ndan sonra toplant› salonunda aç›l›fl konuflmalar›n› say›n Prof. Dr. Nezih El-

dem, say›n Ahmet Genç, say›n Recep Tayyip Erdo¤an yapt›lar. Konuflmac›lar bu

sene ikincisi gerçekleflen toplant›n›n ülkemiz kültür hayat›na olan

büyük katk›lar›ndan bahsettiler.

Belediyemizin aç›l›fl bölümünde ayr›ca sa-

y›n Prof. Dr. Oktay Aslanapa'ya "flükran

plaketini" say›n Recep Tayyip Erdo-

¤an verirken say›n Prof. Dr. Se-

mavi Eyice'ye de say›n Ahmet

Genç verdiler. Bu bölümde

okullararas› yar›flmalarda de-

receye giren ö¤renciler, ödül-

lerini de¤erli ‹stanbul Beledi-

ye Baflkan›, Eyüp Belediye

Baflkan›, ISK‹ Genel Müdürü

ve di¤er protokole mensup ze-

vattan ald›lar.

Cuma ö¤leden sonra bafllay›p, Pa-

zar gününe kadar süren ve çok yo¤un ge-

çen toplant›larda çok büyük aksakl›klar yoktu.

Organizasyon komitesi olarak belediyemizin bu y›lda

ufak tefek eksiklikleri elbette oldu. Teknik haz›rl›klar›n tamam olmay›fl›, izzeti ik-
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ram fasl›n›n de¤erli misafirlerimizin flan›na yak›fl›r

olmamas›, izleyici kat›l›m›n›n düflük olmas›,

medya ve kültür-bilim-sanat dünya-

n›n ilgisizli¤i, ilan-duyuru ve rek-

lam›n yeterince olmay›fl›, bele-

diye mensuplar›n›n yeterin-

ce takip edememesi gibi

eksiklikleri kabul ediyo-

ruz. Bunun için tabiri ca-

izse "affola" diyoruz, in-

flallah üçüncü toplant›da

bunlar›n giderilece¤ini

umuyoruz.

Ama herhalde flu gerçe¤i

kat›lanlar, izleyenler ve duyan-

lar,- yani herkes rahatl›kla kabul

edecektir; Eyüp Belediyesi'nin iki y›ld›r

yapt›¤› bu bilimsel toplant›lar bizlerin müteva-

z› imkânlar› gözönüne al›nd›¤›nda "çok önemli ve baflar›l›

olsa" gerek. ‹lçeyi, ili afl›p, ülke çap›nda bir etki ve etkinli¤e ulaflan bu çal›flma, ki-

taplaflarak yar›nlara kalan bir köfle tafl› olacakt›r.

Dolay›s›yla bu çok önemli ve bizce baflar›l› olan sempozyum için (di¤er konu-

larda oldu¤u gibi) büyük destek veren ve yüreklendiren baflkan›m›z say›n Ahmet

Genç Bey'e flükranlar›m›z› sunuyoruz.

Ayr›ca iki y›ld›r (hatta gelecek y›l için bile) bize her türlü deste¤i veren Prof.

Dr. Örcün Bar›flta hocam›za ve ekibine, Gündegül Parlar han›ma ve tüm kat›l›mc›-

lara ayr› ayr› teflekkürlerimizi arzediyorum. Tebli¤lerin tashih aflamas›nda göster-

diklcri âlicenapl›k ve sab›rlar› için tekrar tekrar ›üm kat›l›mc›lara sayg›lar›m›

sunuyorum.

Tashih aflamas›nda birkaç tebli¤ hariç di¤er tebli¤lerin tümü sahipleri taraf›n-

dan tashih edildi. Yine de bu tashih ve kontrolden sonra e¤er bir hata var ise, bu-

nun da bize ait oldu¤unu söylemeliyim.

Sekreterya görevini büyük özveri ile yürüten Nevin Yavafl ve Selahattin Ak-

kurt'a da ayr›ca teflekkürler ediyorum.

Son olarak ülkemizdeki kitap yay›nc›l›¤›na yeni bir estetik boyut kazand›ran

Yaz›evi ‹letiflim mensuplar›na ve yöneticisi say›n Ahmet Kot'a da bu görkemli

çal›flmaya lay›k "elbise dikti¤i" için teflekkür ediyor, ellerine sa¤l›k diyorum. Gay-

ret bizden, baflar› Allah'tand›r.

‹rfan Çal›flan
Kültür ve Turizm Müdürü
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Ebu’SsuÛD
EfEndi

Prof. Dr. SÜLEYMAN ATEfi

Z

‹stanbul Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi-Temel ‹slam

Bilimleri Bölüm Baflkan›.

1938 y›l›nda Elaz›¤'da do¤du. Ankara ‹lahiyat Fakültesi mezunu, 1974

y›l›nda doçent, 1979 y›l›nda profesör oldu. Diyanet ‹flleri eski baflkan›.

Ça¤dafl Kuran Tefsiri isimli çal›flmas› baflta olmak üzere yay›nlanm›fl

eserleri bulunmakta olup, çeflitli toplant› ve konferanslara kat›lm›flt›r.
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Ünlü islâm âlimi ve Osmanl›
Yükselme döneminin büyük fieyhu'l-
lslâm› Ebûssuûd Munammed ibn
Muhammed el-‹skilîbî, el-‹mâdî, 17
Safer 896/M. 1490 tarihinde ‹stanbul
civar›nda bulunan Metris veya
Müderris köyünde dünyaya geldi.

Babas›, fieyh Yavsî veya Sultan II.
Bayezîd'e yak›nl›¤› dolay›s›yla Hünkâr
fieyhi diye bilinen, Ali Kuflçu'nun
talebesinden olup onun ölümünden
sonra tasavvuf makam›na geçmifl
bulunan Muhyi'd-dîn Yavsî ibn
Mustafâ el-‹mâdî el-‹skilîbî, annesi de
Ali Kuflçu'nun ye¤eni veya bir rivayete
göre kendi k›z› Sultan Hâtun'dur. Bu
ikinci ihtimale göre Ebûssuûd, Alî
kuflçu'nun torunu olmaktad›r.

‹mâdî nisbesine bakarak Ebûssuûd'u
kurt as›ll› gösterenler olmufltur1. Bu
yüzden baz›lar› onun, Güneydo¤u
Anadolu'da bulunan, flimdi Irak
topraklar› içinde kalan ‹mâdiye'li
oldu¤unu sanm›fl2, Cl. Huart gibi
baz›lar› da ‹mâd'› Amid ile kar›flt›rarak
onun Diyarbak›rl› oldu¤unu
zannetmifltir.

Fakat Imâd'›n, ‹skilip yöresindeki
Direklibel'in eski ad› oldu¤u a¤›rl›k
kazanmaktad›r. ‹stanbul'da do¤up
büyüdü¤ü halde hayrat›n› ‹skilib'e
kurmufl olmas› da, Ebûssuûd'un bu
kasabaya ba¤l›l›¤›n› gösterir.

fiekaik-› Nu'mâniyye ve El-Fevâ-
idu'l-Behiyye yazarlar›n›n ifadesine gö-
re babas›, 920/1514 tarihinde iskilip'te
vefat etmifltir3.

Bir an›m: Bir zamanlar Riyâd'da
‹mam Muhammed Universitesi'nde
Tefsîr hocas› iken, dan›flman› oldu¤um
bir yüksek lisans ö¤rencim, benden
Ebûssuûd'u master tezi olarak alm›flt›.
Tez konusu, k›s›mda görüflülürken,
Ebûssuûd'un, büyük bir Türk âlimi
oldu¤unu söyledim. Ö¤retim
üyelerinden bir arkadafl:

- Sen onun Türk oldu¤unu
söylüyorsun ama, M›s›r'da yay›nlanm›fl
olan bir eserde 70 Osmanl› âliminin
Kürt kökenli oldu¤u, Ebûssuûd'un da
bunlardan oldu¤u yaz›lmaktad›r, dedi.

- Biraz da s›k›larak böyle bir fleyi
ilk defa duydu¤umu söyledim.

K›s›m baflkan› fieyh Muhammed Râ-
vî, önemli olan onun falan veya filan
›rktan olmas› de¤il, müslüman
olmas›d›r diyerek tart›flmay› noktalad›.

Tahsili: Önce Ali Kuflçu'nun
talebesi olan babas› Muhammed
Muhyi'd-dîn el-‹mâdî'nin halkas›nda
tahsiline bafllayan Ebûssuûd'un zekâs›,
k›sa zamanda yay›l›p Pâdiflâh'›n
kula¤›na kadar gitti. Pâdiflâh II. Bayezid
onu günlük 30 akçe bursla taltif etti.
Babas›ndan sonra Müeyyedzâde
Abdurrahman Efendi ve Mevlânâ
Seyyid-i Karamânî'n›n ders
halkalar›nda e¤itimini sürdürdü.
Seyyid-i Karamânî'n›n k›z› Zeyneb
Han›mla evlendi4.

Memuriyetleri: 922/1516 tarihinde
önerilen Çank›r› müderrisli¤ini kabul
etmeyen Ebûssuûd Efendi, az sonra 
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1 Peçevi, Tarih, 1/55, ‹st.

1283

2 fi. Sami, Kamusu'l-A'lâm:

4/92

3 fiekaik, s. 351; Fevâid: 82 

4 Zeylu'l-Hakâik: s. 184
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5 Aydemir, Ebussuud

Efendi, s. ›5, Zeylü'fl-

fiekaik: ›/184

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

‹negöl'deki Ishak Pafla Medresesine

tayin edilmifl, sonra bu görevden

azledilmifl, 927/1528'de Davut Pafla

Medresesine, 928/1521'de Mahmut

Pafla Medresesine, 931//1524'de II.

Vezir Mustafa Pafla'n›n Gebze'de

yapt›rd›¤› medreseye müderris

olmufltur. 932/1525'de Bursa Sultaniye

payesine lây›k görülen Ebûssuûd,

934/1527'de Medâris-i Seman'dan

Müftü Medresesine atanm›fl,

939/1532'de Bursa kad›s› olmufl, bun-

dan alt› ay sonra da ‹stanbul kad›l›¤›na

getirilmifltir.

Korfu Seferi s›ras›nda Rumeli Ka-

zaskeri Muhyiddin Efendi ve Anadolu

kazaskeri Kadri Efendi'nin, maktul

‹brahim Pafla konusunu açmalar›ndan

hofllanmayan Kanunî Sultan Süley-

man'›n, her iki kazaskeri de azletmesi

üzerine Rebiülevvel 944/1532'de Ru-

meli kazaskerli¤ine getirilen Ebûssuûd

Efendi, hemen sefere kat›lm›fl; Kara-

bo¤dan, Eestergon ve Budin seferlerin-

de Pâdiflâh›n yan›nda yer alm›fl, Bu-

din'in fethinden sonra flehirde ilk Cu-

ma namaz›n› k›ld›rm›flt›r. Hayat›n›n en

rahat y›llar›m, sekiz y›l süren kazasker-

lik döneminde geçirdi¤ine iflaret eder:

"Kazasker olmadan bir hafta evvel

rüyamda, Fatih Sultan Mehmed Câ-

mii'nin mihrab›nda kendim için bir sec-

cade serilmifl oldu¤unu gördüm. Halka

imam oldum ve sekiz rek'ati eda ettim.

Sonra kazasker oldum. Bu rüya, mezkûr

me'muriyette sekiz y›l kalaca¤›ma

iflaret imifl. Keflke ikindiye bedel yatsu

nama-z› k›lm›fl olayd›k!"5

Ebûssuûd Efendi, 952 fia'ban ay›nda

(Ekim 1545), Fenârîzâde Muhyi'd-dîn

Efendi'nin yerine fleyhülislâml›k maka-

m›na atanm›fl ve 30 y›l bu makamda

kalm›flt›r. fieyhülislâm olmadan önce

kendisine olan manevî teveccühü flöyle

anlat›r:

"Henüz medrese talebesi iken bir

gece rüyamda Zeyrek Camiine girdim.

Cami halk ile dopdolu idi. Bu topluluk

ne ola? dedim. 'Resûl-i Ekrem (s.a.v.)

Efendimizin Dîvân-› saâdetleri'dir

dendi. Hürmetle bir köflede durdum.

Önümde devrin müftüsü Kemalpafla-

zâde Ahmed Çelebi bulunuyordu. Pey-

gamber Efendimiz, mihraba oturmufl-

lar, sa¤ ve solunda ashâb-› kiram efen-

dilerimiz sayg› ile ayakta duruyorlard›.

Resulullah'›n huzurunda da hal ve k›ya-

fetinden arabî oldu¤unu zannetti¤im

bir zat gördüm. Peygamber Efendimiz-

le diz dize denilecek vaziyette

oturuyor ve konufluyordu. Ben hayret

ettim;'Acaba bu zât kimdir ki, bütün

ashâb-› kiram ayakta olduklar› halde

yaln›z kendisi Peygamber huzurunda

oturmaktad›r?' yollu düflüncelere

dalm›flt›m. Dinledim! Peygamberimiz

Arapça konufluyorlar, o zat Farsça

söylüyordu. Peygamberimiz taraf›ndan:

'Ya Mevlânâ Câmî, ben Arapça

konuflurum, sen de Arapça söyle!'

deyince, Arabî zannetti¤im bu zât›n

Mevlânâ Câmî oldu¤unu anlad›m.

Câmî, Peygamberimize cevaben: 'Yâ

Resûlallah, ben âciz sizden özür

dilemifltim. Acaba özrüm makbul

olmad› m›?' dedi. Peygamber
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6 Beyânu'l-Hakk,    

s. 939-933

7 A. Akgündüz, Ebüssuûd

Efendi, D. V. ‹sl.

Ansiklopedisi

8 Ey güzel huylu, melek

yüzlüm gel

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

Efendimiz: 'Ne yolda itizar etmifltin?'

buyurduklar›nda, Câmî, 'Sizin methini-

zi içeren bir kasîdemde: "O'nun s›rr›na

eremiyorum. O Arapt›r, ben ise ace-

mim. O'nu nas›l severim' diyebilirim

ki, O Kureyfllidir, ben ise Habeflîyim"

demifltim' dedi. Bunun üzerine

Peygamber Efendimiz: 'Beis yok, Farsça

konuflman dahi makbuldür' buyurdular.

Sonra yine Câmî'ye hitaben: 'fiu

oturan› bilir misin? diye, Kemalpafla-

zâde'ye iflaret buyurdular. Mevlânâ

Câmî: 'Bilmem yâ Resûlallah' dedi.

Peygamberimiz: 'Kemalpafla-zâde'dir

ve halen ümmetimin müftüsüdür'

buyurdu. Tekrar ben âcizi göstererek:

'Ya onun ard›nda bulunan flu kimseyi

bilir misin?' dedi¤inde, Câmî yine:

'Hay›r ya Resûlallah" dedi. Buyurdular

ki: "Ebûssuûd ibn Yavs›'d›r. O dahi

müftü olsa gerektir."

"Bu sâd›k ru'yây› gözettim, 30 y›l

sonra bu âcize fetva iflleri ihale k›l›n-

d›."6

Ebûssuûd Efendi, kazaskerli¤i ve

fleyhülislâml›¤› s›ras›nda özellikle ilmî

rütbe, mevki ve kademeleri sistematik

bir düzene kavuflturmaya çal›flt›. Onun

Rumeli kazaskerli¤ine kadar sistemli bir

mülâzemet usulü yoktu. Bu durum

birtak›m yak›nmalara yol aç›nca,

Kanunî’nin emriyle meselenin halli için

görevlendirilen Ebüssuûd Efendi, önce

her payede âlimlerin ne kadar mülâzim

vereceklerini saptad›, daha sonra da

yedi y›lda bir mülâzemet usulünü

kanunlaflt›rd›. Medreselerden mezun

olan dâniflmendlerin, kazaskerlerin

meclisindeki "matlab" veya "rûznâme"

denilen deftere kaydolarak s›ra

beklemeleri flart›n› getiren bu usul,

bazen ihlâl edilmekle beraber uzun

y›llar düzenli biçimde uygulanm›flt›r.

Ebûssuûd Efendî'nin tayiniyle birlik-

te fleyhülislâml›k makam›, di¤er ilmiye

kurumlar›n›n üstüne ç›km›fl, o zamana

dek günlük 200 akçe olan

fleyhülislâml›k maafl›, Irflâdu'l-akli's-

selîm ‹lâ Mezâ-yâ'1-Kitâbi'l-Kerîm

adl› Tefsîrin Pâdiflâ-ha sunulmas›yla

600 akçeye yükseltilmifl; böylece

fleyhülislâml›k, hem maddeten, hem de

manen kazaskerli¤in üstüne ç›km›flt›r.

Bununla beraber ilmiyye mesle¤in-

deki ilk bozulmalar›n da Ebüssuûd

Efendi zaman›nda bafllad›¤› ileri sürül-

mektedir. Edirne ve Bursa kad›lar›n›n

o¤ullar›n›n 30 akçeli miftâh müderris-

liklerine atanmalar›, ilk defa onun za-

man›nda yap›lm›flt›r. O¤lu Mehmet

Celebi'den olan torunu Abdu'l-Kerîm

Efendi, mülâzim olduktan sonra dedesi-

ne hürmeten hariç müderrisli¤iyle

Mahmut Pafla Medresesi müderrisli¤ine

tay›n edilmifl, bu tayin, daha sonraki

kötü uygulamalara örnek olmufltur.

Siyasi olaylarda tarafs›z kalarak

Kanunî Süleyman ve II. Selim

zamanlar›nda 30 y›l fleyhülislâml›k

makam›nda kalmay› baflaran Ebüssuûd

Efendi, K›br›s seferinin aç›lmas›n›

fetvas›yla desteklemifltir. Baflar› ile ve

dolu dolu geçirdi¤i ömrünü, 5

Cemâziye'l-evvel 982/23 A¤ustos 1574

tarihinde, 87 yafl›nda oldu¤u halde

noktalam›flt›r. Cenaze namaz› Fâtih

Camiinde, Beyzâvî Tefsîrine hafliye

yazan Muhflî Sinan Efendi taraf›ndan

k›ld›r›l›p Eyyüp Camii civar›nda

kendisinin yapt›rd›¤› s›byân

mektebinin hazîresine gömülmüfltür.

Mekke ve Medine'de de g›yab›nda

cenaze namaz› k›l›nan Ebüssuûd Efendi

için birçok mersiye yaz›lm›fl, ölümüne

tarihler düflürülmüfltür.

Ahmet, Mehmet, Mustafa adlar›nda

üç o¤lu ile Hatice, Rahime ve Kerime

adl› üç k›z› olan Ebûssuûd Efendi, k›z-

kardeflinin o¤lu fieyhülislâm Müeyyed-

zâde Abdulkadir fieyhî Efendi ile

fieyhülislâm Malûlzâde Mehmed Efen-

dî'nin kay›nbabas›d›r. Baz› kaynaklar,

Ali Cemali efendi'nin o¤lu Fudayl Çe-

lebi'nin de Ebûssuûd'un damad›

oldu¤unu zikretmifltir.7 Kendi

hayat›nda vefat etmifl bulunan o¤lu

Mehmet Çelebi'nin defninde haz›r

bulunmufl, derin iç ac›s›yla dua

etmifltir. Ve onun için afla¤›daki

mersiyeyi yazm›flt›r:

Gel ey huceste hisâl-ü melek-

cemâlim gel8
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9 Hasretten takatim tükendi,

bu ayr›l›¤a dayanacak

gücüm kalmad›.

10 Ben isterdim ki sen

kalas›n, ben yok olup

gideyim

11 Bu imkâns›z düflüncem

gerçekleflmedi.

12 Seninle vücudum, flen,

sa¤l›kl› idi

13 Hepsi y›k›ld›, bütün

balim harâb (darmada¤›n)

oldu, gel

14 Ey bulut, e¤er senin göz 

yafl›n› sele çeviren bu (kara)

günler ise (Burada rüzigâr,

günler, kara günler anlam›na

geldi¤i gibi, bulutlar› kald›r›p

yayan, birbirine sürtüfltüren

rüzgâr anlam›na da gelir, iflte

fieyhülislâm bu iki anlam›

ça¤r›flt›rmak üzere diyor ki: 

Ey bulut senin göz yafl›n›

ak›tan flu kara günler veya

rüzgâr ise beni de o günler

veya kader rüzgâr›

a¤latmaktad›r. Öyle ise

kaderimiz birdir, gel birlikte

a¤layal›m!)

15 iflte beni de a¤latan odur,

gel beraber a¤laflal›m. 

16 Ey gönül tam olarak

yalvar›p yakard›n, bu

konuda elinden geleni yapt›n.

17 Ama yine o yâr gelmedi,

haydi gel biz yâre gidelim!

(Atâî, Zeyl 2/187)

18 Meselâ Alî ibn Bâlî flöyle

diyor: "Allah rabmet eylesin,

kendisinde bir çeflit müdâbene

(yaltaklanma) vard› ve halk›

müdârâya düflkündü. Mevki

ve mans›b sâbiblerine fazlaca

e¤ilim sahibi idi" diyor (el-

Ikdu'l-manzûm: 291)

19 Atâî Zeyl: 2/187

20 Beyanu'l-hakk: s. 946

21 Süleymaniye Ktph.

Reflid efendi, No. 1036, vr.
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Tükendi hasretle tâkat-ü mecalim gel9

Seni bekada koyup ben fena bulan›

derdim10

Vücud bulmad› bu endîfle-i muhalim gel11

Seninle mülk-i vücûdum tamam âmir idi 12

Y›k›ld› cümlcten oldu harâb hâlim gel13

Bu rûzigâr ise ey ebr eden yafl›n seyIâb14

Beni de a¤latan oldur a¤lamal›m gel 15

Niyâz-ü davet ise eyledin temam ey dil 16

O yâr gelmedi gel yâre biz varal›m gel! 17

Baz›lar› onun uzun zaman mevkiin-

de kalmas›n›, pâdiflâhlar›n ve üstlerinin

emirlerine mutlak itaat etti¤ine ba¤lar-

larsa da 18 bu do¤ru de¤ildir. Onun

Kanûnî'yi sevmesi, bir yaltaklanma de-

¤il, gerçekten içten gelen bir dost ve

arkadafl sevgisiydi.

Kanûnî'nin,  ona büyük bir sayg›

duydu¤u ve Süleymaniye Câmiinin te-

melini teberrüken ona att›rd›¤› bilin-

mektedir. Pâdiflâh›n, hasta olan Ebûssu-

ûd'un hat›r›n› sormak üzere  Budin'den

yazd›¤› mektupta "Halde haldâfl›m, sin-

de sindâfl›m (yafl›t›m), âhiret kar›nda-

fl›m, tarîk-› Hak'ta (Hak yolunda) yol-

dafl›m, Molla Ebusuûd Efendi

Hazretlerine duây-› bîhad iblâ¤›ndan

(s›n›rs›z dua ilettikten) sonra; nedir

haliniz ve nicedir mizâc-› lâzimü'l-

imtizac›n›z? Hazret-i Hak, hazîne-i

hafiyesinden kemâl-i kuvvet, nihâyet-i

selâmet müyesser eyleye. Bimennihî ve

keremihî lütuflar›ndan niyaz olunur ki,

evkat-› mübârekedc bu muhlislerin

kalb-i fleriften ihraç ve izâc itmeyeler.

Ola kim kâfir-i hâksâr münhezim ve

mükedder ve asâkir-i ‹slâm umûmen

mansûr ve muzaffer olup r›zâullaha

muvaf›k ola. Edduâ sümme'd-duâ

bende-i Hûda Süleymân-› bî riya!"

fleklindeki dostça ifadesi de bunun

göstergesidir.

O da Kanûnî'ye olan sevgisini flöyle

dile getirmifltir:

"Gerçekten cihan pâdiflâh›n›n gözü hakk›

görür. Onun görüflü, flerîatin da-yana¤›, dinin

dire¤idir. fiu husus, ak›ll›larca eskiden beri bir

mesel olarak söylenmektedir Pâdiflâh›n yapt›¤›

her ifl tathd›r."19

Ebûssuûd Efendi Ç›rç›r'da oturur,

müslümanlar›n ifline bakar, belirli za-

manlarda Topkap› Saray›na gidip Pâdi-

flâh› ziyaret ederdi. Kona¤›nda bulunan

mihrapl› odada ibâdetlerini yapard›.

Evlâd›na vakfetti¤i bu konak sonradan

sat›l›p arsa haline getirilmifltir.20

Kanûnî'nin o¤lu II. Selîm de Ebûs-

suûd'a gereken sayg›y› göstermifl, hattâ

Hurufîlikle suçlanan çok sevdi¤i musa-

hibi Celâl Çelebî'yi onun iste¤i üzerine

saraydan uzaklaflt›rm›flt›r.

‹lim ve faziletiyle herkesin sayg› ve

takdirini toplayan Ebûssuûd Efendi,

Kanunî ile münasebetlerinde yeri gel-

dikçe nüktedân, yeri geldikçe de flahsi-

yetli davranmas›n› bilmifltir. Meselâ

Ayasofya Vak›flar› kirac›lar›n›n, kira

bedellerini ecr-i misle yükseltmekten

kaç›nd›klar› için, vak›f dükkânlar›n ge-

lirlerinin, giderlere fazlas›yla yetti¤ini

ileri sürerek kiralar›n ecr-i misle yüksel-

tilmesine ihtiyaç bulunmad›¤›n› Pâdiflâ-

ha arz edip bu konuda Pâdiflah'tan is-

tekleri do¤rultusunda ferman ç›kartma-

lar› üzerine Ebûssuüd Efendi: "Olmaz!

Emr-i sultanî ile, nâ meflru olan nesne

meflru olmaz; haram olan nesne helâl

olmak yoktur" fetvas›n› verme cesareti-

ni göstermifltir.21

‹mparatorlu¤un en önemli mevkile-

rinde bulunan Ebûssuüd Efendi, "Hatî-

bu'l-müfessirîn: Müfessirlerin hatibi",

"Hâtimetü'l-müfessirîn: Müfessirlerin

sonuncusu", "Sultânu'l-müfess‹rîn: Mü-

fessirlerin sultân›", "Müftîyü's-sekaleyn:

‹nsanlar›n ve cinlerin müftüsü", "Müftî-

yü'i-enâm: Cihan Müftüsü", "Ebû Hanî-

fe-i sânî: ‹kinci Ebû Hanîfe" unvanlar›-

na lây›k görülmüfltür. Eriflti¤i servet ve

imkânlar, bilimsel çal›flmalar›n› rahat-

l›kla sürdürmesine yard›m etmifl olan

Ebûssuûd'un Arap edebiyat›ndaki me-
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22 Ebû'l-alâ Ahmed ibn
Abdullah el-Ma'arrî: 26
Rebî'u'l-Evvel 363 H./25
Aral›k 973 M. Tarihinde
Haleb'le Humus aras›nda
bulunan Ma'arratu'n-
Nu'mân'da do¤mufl, dört
yafl›nda yakaland›¤› çiçek
hastal›¤›, gözlerini kaybet-
mesine neden olmufl filozof
bir flâirdir. Önce kendi böl-
gesinde tahsil gören Ma'ar-
n, 20 yafllar›nda Ba¤-
dâd'da gitmifl, orada bir ara
devam etti¤i Dâru'l-îlm'de
tan›flt›¤› Felsefî eserler, onun
düflüncesinde f›rt›nalar ko-
parm›flt›r. Bir buçuk y›l
sonra ülkesine dönen Ma'ar-
rî, uzlete çekilip yaln›z ya-
lamay› ye¤lemifltir.
Maddeten s›k›nt› içinde ya-
flamas›na karfl›n, resmî görev
almad›. Çabuk öfkelenen,
al›ngan, ince yap›l›,
duygusal ve karamsard›.
fiiirlerini kazanç vesilesi
yapmad›. Bir vak›ftan
gönderilen y›ll›k 30 dinar ile
geçinirdi. Dünyaya önem
vermez. Kaba elbise giyerdi.
Et, süt, yumurta yemezdi.
Daha çok mercimek, incir ve
arpa ekme¤i yerdi. O,
fliirlerinde belirtti¤i üzere
ar›n›n, bal› insanlar için
de¤il, kendisi ve yavrular›
için, ine¤in ve koyunun da
sütü, insanlar için de¤il,
kendi yavrular› için
yapt›¤›n› düflünür;
hayvanlar›n üretti¤i bu g›-
dalar› yemenin, bir çeflit h›r-
s›zl›k oldu¤una inan›rd›.
Hiç evlenmemifltir.
Rastyonalist bir filozoftu.
Gelenekleri, f›k›h ve kelâm
konular›n› tart›flmaktan çe-
kinmez, flekilci din adamla-
r›n› Zâlim yöneticileri
fliddetle elefltirirdi. fieklî
dinden ziyâde ahlâka önem
verirdi.

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

hâretini Arap flâirleri takdir etmifllerdir.

Ebûssuûd Efendi, Arapçay›, Farsçay›

ve Türkçeyi çok güzel yazar ve

konuflurdu. Her üç dilde de fliirleri

olmakla beraber onun en yüksek sanat

ve ruh tafl›yan fliirleri, Arapça

yazd›klar›d›r. Bunlar›n en meflhuru

Kasîde-i Mîmiyyesîdir.

Bu kaside asl›nda, ünlü flâir Ebû'l-

Alâel-Ma'arrî(363-449/973-1057)'nin,

elif mîm harfleriyle kafiyeli felsefî bir

kasidesine nazîre olarak yaz›lm›flt›r.22

Tamamen Türk medreselerinde yetiflen

bir Türk âliminin, eksi¤i, kusuru

olmayan, Araplar taraf›ndan flerh

edilen, son derece güçlü ve edebî

de¤ere sahip Arapça felsefî bir kasîde

yazm›fl olmas›, elbette ola¤an d›fl› bir

olayd›r. Öneminden dolay› bu

kasîdenin yap›lm›fl olan Arapça

flerhinden de yararlanarak do¤ru ve

tam bir metnini yay›nlamak istiyoruz.

Bu kasîdenin do¤ru metnini

saptayabilmek için, Süleymaniye'de

bulunan ve ibrahim Halebî taraf›ndan

istinsah edilen metin ile, Kasîde'nin,

Süleyma-niye, Serez: 3922/5'te

bulunan, ve Muhammed b. Mustafa

taraf›ndan 1057 H. tarihinde yaz›lan

flerh ile yine bu-nun Hac› Mahmut,

2970/3'de ve Esad Efendi, 2812

numarada bulunan nüshalar›n›

kulland›k. fierhin adi: el-Mansû-ru'l-

Udî alâ'l-Manzûmi's-Su'ûdî'dir.

Esad Efendi 2812 numarada

bulunan, parmak kal›nl›¤›ndaki

yazman›n yaz›s› güzel ise de hatâlar›

çoktur. Serez 3922 numaradaki nüsha,

Esad Efendi nüshas›ndan daha sahihtir.

Fakat en sahihi, Hac› Mahmud Efendi,

2970 numaral› mecmuan›n 3. kitab›n›

oluflturan nüshad›r. Merhum Dr.

Abdullah Aydemir, herhalde görmedi¤i

bu flerhleri çeflitli flerhler gibi göstermifl

ise de gerçekte bunlar, ayn› yazar›n

eserinin çeflitli nüshalar›d›r. De¤iflik

flerhler de¤ildir.
Yal›n metni bunlarla karfl›laflt›rarak

metindeki hatâlar› düzeltme¤e çal›flt›m.
Öyle san›yorum ki merhum nâz›m'›n,
orijinal nazm›na uygun, do¤ru bir

metin ve tercemesi elde edilmifl oldu.
fiimdi bu Kasideyi (çevirisini) verebili-
riz:23

Selmâc›k'tan sonra bir arzu ve murâd m›

var? Onun sevgisinden baflka bir lev'a (yürek

yanmas›) ve aflk m› var?

Onun himayesinin üstünde s›¤›nacak bir

yer mi bulunur?

Onun zirvesinin alt›ndan baflka bir durak

ve makam m› var?

Onun kap›s›ndan baflka bir yere gitmek

için yular tutmaya, ya da kemer ba¤lamaya

yaz›klar olsun!

Ulafl›lacak en büyük amaç odur. Ona

ulaflmad›ktan sonra dünyân›n bütün nimetleri

bana haram olsun!

Gönül ona kavuflmaktan umudu keserek

ondan uzak kalmaya, onun hasretini çekme¤e

raz› oldu

Sütten kesilen çocu¤un memeden umudunu

kessmesi gibi.

Ve zaman sakisinin, ak›l verdi¤i âfl›km,

sevgiliden umut kesmesi gibi. Bu teselli ve umut

kesme, âfl›k için do¤ru oland›r. Umudunu kesen

âfl›k›n kalbinde art›k flaflk›nl›k kalmaz.

Böylece, aflk flarab›yla flaflk›nl›k içinde

bocalayan gönül o halden, ay›l›r; kâse ile

kadeh ondan uzak kal›r (art›k onlar› eline

almaz)

Gönlümün levhas›ndan mans›b nak›fllar›n›

sildim.

fiimdi art›k gönlüm, sanki üstünde hiç

kalem gezmemifl gibi oldu.

(Gönül,) Çürütme elinin silip hiçbir iz ve

iflaretini b›rakmad›¤› bir yurdun haline döndü.

Övünç efsanelerini unuttum. fiimdi onlar,

gündüzün sildi¤i gece düfllerine dönmüfltür.

Zaman›n s›k›nt› ve zilletine al›flt›m. Ey

dünyân›n ikbali, sana selâm olsun (haydi

hoflça kal)!

Daha ne kadar onun gururuna ve naz›na

katlanaca¤›m? Bu gurur ve naz›ndan hiç b›k›p

usanmayacak m›?

Günler onun güzelli¤inin çarflaf›n› eskitti, o

de¤erli ipek kumafl art›k çürüme¤e yüz tuttu.

‹htiyarl›k alevi bafl›m› sard›, kara saçlar

ap a¤ oldu.
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Bu yüzden hem flekilci

dincilerin, hem de yöneticilerin

gazab›n› üstüne çekmifl, birçok

iftiraya u¤ram›fl, kendisinin

söylemedi¤i sözler eserlerine

sokularak eserlerinde tahrifat

yap›lm›flt›r. Felsefî görüfllerini

fliirleriyle anlatm›fl, ço¤unlukla

bunlar› sembol ve mecazlarla

ifade etmifltir. Risâletu'l-

¤ufrân, lüzûm›yyât, ünlü

eserlerindendir. 13 Rebîü'l-

evvel 449 H./2o May›s 1057

M. Tarihinde vefat etmifltir,

(bkz. Târîhu Ba¤dâd: 4/240-

241; Sahbân Halîfât, Diy.

Vk. ‹sl. Ansiklopedisi:

3/28729i) 23 Matbu'da böyle,

fakat Laleli'deki yazmada

fleklindedir.

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

Zay›fl›k belirtileri güçlerimi ya¤malad›,

mizaç (beden) alan›n› toz toprak kaplad›.

Art›k ne O, güzellik burcunda oturuyor;

ne de ben, sevda u¤runa herfleyi bofl verir,

ald›rmaz durumday›m.

Benimle Onun aras›ndaki ba¤lar koptu.

Aram›zda bir ilgi ve liâm (ba¤) kalmad›.

Cenç sevda devesi onun ard›ndan kofla kofla

yoruldu; Sevda devesinin omuzu ve hörgücü

koptu.

Ben onunla (yani dünyâ ile) olsam

(dünyâda yaflasam) bile gönül devesinin dengi

haz›rlanm›fl, tafl›nmak üzere evleri, çad›rlar›

sökülüp yüklenmifl.

Hevdec yüklü gönül devesi istirahat

yurduna sevk edilmekte; gönül onun ard›ndan

üzülmekte, göz yafllar› çiselemekte.

Saman dolu derînin aldatmas›yla dönüp

bakan, a¤lay›p feryâdeden yavrusu ölmüfl

devenin üzülmesi gibi üzülüp feryâdetmekte.

(Metinde geçen bevv kelimesi, içi

saman doldurulmufl deve yavrusu pos-

tudur. Yavrusu ölmüfl deveyi kand›rmak

için bu saman dolu deri gösterilir,

Deve ona dönüp bak›nca yavrusunu

an›msay›p a¤lar. ‹flte flâir diyor ki:

Doldurma posta bak›p inilti ve

h›çk›r›kla a¤layan deve gibi benim

gönlüm de feryâdetmektedir).

fiaflk›nl›k çölüne düflen, bu çölde önünden

ve arkas›ndan kendisine yol gösteren biri

ç›kmayan, vatandan ayr›, halktan uzak bir

halde, flaflk›nl›k içinde vadilere, tepelere konup

göçen;

Göz yafl› ve üzüntü içinde gidip ge-len,

bundan baflka içece¤i ve yiyece¤i olmayan

(içkisi göz yafl›, yiyece¤i tasa olan) kimsenin

durumu,

Benim kalbimin durumundan daha beter

de¤ildir. Allah korusun, gönlümün belâs›,

dayan›lmaz bir belâ, onulmaz bir yarad›r.

(Gönlüm) fiaflk›nl›k çölünde yaln›z bafl›na

seyahat ediyor. Arkadafllar›mla hiç görüflüp

konuflmuyor.

Cismen arkadafllar›mla beraber yafl›yorum

ama gönül haz›r de¤il (akl›m baflka yerde). Bu

bir azâb ve ac› de¤il mi?

Nice dostluk var ki güçlükten baflka bir fley

vermez, nice söz de var ki gönüllerde yara

açar.

Art›k sevinç zamanlar› geçip gitti. Her

zaman›n bir sonu vard›r.

Ne de çabuk geçti. Keflke sürseydi. Ama

sevinç günleri sürekli olmaz.

As›rlar, devirler gelip geçiyor, ama bir

düzen içinde de¤il. Ça¤›n düzeni kalmad›.

(‹ncilerin dizili haline nizâm denilir.

As›rlar ve ça¤lar hep bir arada dizili ol-

sa, incilerin dizildi¤i gerdanl›k gibi

muntazam olur. Ama zaman›n bütün

parçalar›n› bir araya getirmek mümkün

olmad›¤›ndan as›rlar›n, ça¤lar›n gelip

geçmesinde (ink›zâs›nda) nizâm

olmaz.)

Sevinç içinde geçen ça¤lar bir saat gibi

k›sad›r. Fakat kötü geçen bir ân, bir y›l kadar

uzundur.

Allah için flu gam (üzüntü) takdire lây›kt›r

ki, gamlar zehir iken bu gam benim hayat›m›

uzatt› (yani gamla geçen bir an, bir y›l kadar

uzun gelir. Ömrüm hep gamla geçti¤i için gam

benim hayat›m› uzatm›fl oldu; k›sa hayat›m

bana çok çok uzun geldi. Bu gam ömrümü

o kadar uzun gösterdi ki)

(Bin y›l yaflam›fl olan) Nuh'un ömrünün

her an bana u¤rad›¤›n› görüyorum (her ân›m,

bana bin y›l kadar uzun geliyor). Bu kadar

uzun ömrün çevresinde Nuh'un o¤ullar› Ham

ve Sam dolaflmam›fl (onlar bu kadar uzun

yaflamam›fllar)d›.

Ben hayat›mda hiçbir iyili¤i unutmam›fl

iken benim yan›mda hiç ahid (verilen söz)

unutulur mu?

Bu zaman›n insanlar›n›n yapt›¤› gibi, ben

ahdimden döner miyim hiç?

Devirler de¤iflti, zaman gerdanl›¤›n›n ipi

k›r›ld›. Art›k zaman dönemlerinin düzeni

kalmad›. (Nas›l ipi kopup etrafa saç›lan

incinin güzelli¤i bozulursa; ahdi bozan

insanlar yüzünden ahlâk de¤iflti, zaman›n

güzelli¤i, devrin tad› kalmad›).
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  I I

Art›k günlerin üstündeki ›fl›k ve par›lt› gitti.

Tüm ülkeyi hep karanl›k kaplad›.

Bilgi ve do¤ru yol bayraklar›n›n atefli

söndü. Çevreyi sap›kl›k ateflinin alevleri sard›.

Bilgi divan›, yedi gö¤e kadar varan

yüksekli¤e sahip bir saray idi.

Öyle yüksek bir sarayd› ki kargas›

üstünden uçurulamazdt (kimse onun bacas›na

ç›kamayaca¤› için bacas›ndaki karga uçmaz,

yerinde rahat kal›rd›). Sa¤lam, eriflilmez;

Heybetli, âilesi koruma alt›nda; halk›,

dünyâdaki insanlar›n en sayg›n› idi.

Oras› gezginlerin konaklama yeri, halk

önderlerinin k›blesi idi.

Erdemli, de¤erli insanlar, o saray›n

çevresinde dolafl›rlard›. Kimi diz çökmüfl, kimi

ayakta durur vaziyette olurdu.

O saray›n burçlar›ndan hidâyet

(do¤ruluk, olgunluk) flimfle¤i parlard›. Bulutlar

aras›ndan görünen, bulutundan nereye ya¤mur

düflece¤i gözlenen flimflek gibi.

O öyle yüksek bir flerefe sahipti ki, olay

elleri ulafl›p o flerefi çalamazd›.

Derken rüzgârlar o saray›n eteklerini çekti,

önce tahtlar›, sonra direkleri y›k›ld›.

F›rt›nalar onun güzelli¤inin âyetlerini sildi;

art›k o güzellikten bir iflaret ve belirti kalmad›.

Onurlu, güzel insanlar hakaret yurduna

götürüldü; iflkence edilen esirin götürülmesi gibi

hakaretle sürüklenip götürüldü.

Zaman, halk aras›nda hükmünü de¤iflik

yol ve yöntemlerle yürütür: bu yollar›n kimi

e¤ri bü¤rü, kimi dümdüzdür.

Her söz ilim ve hikmet sözü de¤ildir. Her

demir de k›l›ç de¤ildir.

Her k›l›ç Yemen Meflref k›l›c›, yahut Hind

k›l›c› de¤ildir. Çeflit çeflit k›l›ç var: kimi keskin,

kimi kör.

Felek insanlara çeflitli biçimde u¤rar:

ni'met, s›k›nt›, sa¤l›k ve hastal›kla.

Dünyâda olanlar dünyây› k›namas›n.

Çünkü dünyân›n bir suçu yoktur (yahut:

Dünyâ k›nanmaya de¤mez).

fiimdi düflün, dünyâ nedir, dünyân›n mal›

mülkü, geçimi nedir? Çerçöp olacak flu dünyâ

arzu edilir mi?

Dünyâ hayat›, zahmet ve meflakkatten

ibarettir. Dünyâda rahat ve huzur görülmez.

Dünyâda her fley tersi olan bir flekle

bürünmüfltür. Halk bunun (herfleyin tersiyle

göründü¤ünün) fark›nda de¤ildir.

Refah ve ikbale hakaret, sürünme;

sürünmeye refah ve ikbal efllik eder.

Buna dikkat et, iflte hayât böyle bir

uykudur.

Dünyân›n lezzetlerinden uzak dur,

zülâlinden (tatl› suyundan) kaç; bil ki onun

tatl› suyu, susuzlu¤un tâ kendisidir.

Kemal giysisine bürünen eksiklik, gelinlerin

bafl›ndaki taç gibi süslü görülür.

E¤er hahikat örtüleri kalksa, gerçekler,

tomurcu¤un ortaya ç›kard›¤› çiçek gibi

görünür.

O zaman hayrete düflerler; piflmanl›ktan

diflini flokenin duydu¤u piflmanl›k gibi

yapt›klar›na piflman olurlar. Zaten gafillerin

sonu piflmanl›kt›r.

Bana göre dünyâda gelip geçmifl olaylar,

sonuçta uyutucu düfllerden ibarettir.

Do¤ruya gidenlere göre bu hayât›n

debdebesi, ulaflmak için dizgin tutma¤a de¤er

bir fley de¤ildir.

fiu dünyây› ve onun herfleyini, dünyal›lara

b›rak, onlara afiyet olsun; o, arzu ve üstüne

pazarl›k etme¤e de¤mez.

De¤erli insanlar, efendiler, bofl kar›na

yemek üstüne yemek koymaktan hofllanmazlar.

Kulpu ve ba¤› olmayan fley tutulamaz.

Ard›ndan bin y›l koflsan da, at›n›n (yahut

devenin) kemeri omuzlar›na gelse de, bütün

çabalar›n bofla gitmifl olarak dönersin.

Çar›klar›yla geri dönen Huneyn gibi eli bofl

döner, k›nan›p 

durursun. 24
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24 Güçlü bir adam olan Hu-

neyn, Abd-i Menâf o¤lu Hâ-

flim o¤lu Esea'in o¤lu oldu¤u-

nu iddia ediyordu. Bu görü-

flünü do¤rulatmak için Abdu'l

muttalib'e iki çar›k getirdi,

- Amca ben Hâflim o¤lu

Esea'in o¤luyum, dedi. Ab-

du'l-Muttalib adama:

- Bu, Hâflim'in giysisi de¤il-

dir. Ben sende Hâflim'in niteli-

¤ini görmüyorum, dön git!

Dedi.

‹flte flâirimiz, bu beytlerinde:

Bin sene dünyân›n ard›ndan at

kofltursan, koflturmaktan ötürü

hayvan›n›n çulunun kemeri

omuruna ç›ksa, bütün

çabalar›n bofla gider. Hu-

neyn'in çar›klar› nas›l ifle ya-

ramam›flsa senin çabalar›n da

bir ifle yaramaz, diyor).

25 Aram, Âd kavminin baba-

s› olabilece¤i gibi, annelerinin,

yahut oturduklar› kentin, ya

da kabilelerinin ad› da olabi-

lir. Fakat Kur'ân-› Kerim'de

‹rem olarak geçen bu kelime-

nin, Ad kavminin baflkenti ol-

du¤u daha güçlü bir olas›l›k-

t›r.

26 fiarih, bu beytlerin flerhin-

de, ‹bnu'l-Cevzî'nin Zâdu'l-

Mesîr'inden naklen, Ka'bu'l-

Ahbâr'a dayanan flu efsanevî

rivayeti kaydetmifltir:

‹lk Ad'›n, fiedîd ve fieddâd

isimli iki çocu¤u varm›fl. Önce

Ad, ard›ndan da fiedîd ölünce

ülke yönetimini ele alan

fieddâd'a tüm krallar boyun

e¤mifller. Okumaya çok

merakl› olan fieddâd, okudu¤u

kitaplarda Cennetin

anlat›ld›¤›n› görünce içinden,

Allah ile boy ölçüflmek

kast›yla Sütunlu ‹rem kentinin

yap›lmas›n› emretmifl. Bu

kentin yap›m› için yüz

kahraman (özel adam,

mühendis) görevlendirmifl. Her

kahraman›n emrine de bin tane

yard›mc› vermifl. Krallara da

mektuplar yaz›p

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

Tutal›m ki bütün ifllerin yönetimi senin

eline geçti; dünyâ sana boyun e¤di, hükümdar

oldun

Hafikayn (do¤u ve bat›n)›n harâc›n› güçle

toplad›n; hiçbir liderin erifleme-di¤i baflar›ya

erifltin.

Bütün ömrünü imrenilecek biçimde lezzetle,

zevkle geçirdin. Ama sonu ölüm de¤il mi?

Yarat›klar ile ebedîlik aras›nda z›tl›k vard›r

(ikisi birbirine terstir). Ama ölümle nefisler

(canlar) aras›nda ba¤›ml›l›k vard›r.

Bu, bütün yarat›klar›n boyun e¤di¤i bir

yasad›r. Ne efendi, ne de köle bu yasan›n

d›fl›na ç›kabilmifltir.

Bu, ak›llar›n do¤rulu¤unu kabul etti¤i bir

hükümdür. E¤er bir kuflku ve tart›flma varsa

sor.

fiu topra¤a, daha önceki krallar›n halini

sor. Onlar ki iki Ferkad y›ld›z›n›n bafl›n›n

üstünde makam tutmufllard›.

Bütün savafllarda bulunmufl, ordular›n

dire¤i, onurlu be¤ler, sayg›n hükümdarlar

idiler,

Ünleri do¤uya, bat›ya, yay›lm›flt›.

Kendilerine kafllarla, parmaklarla iflaret

edilirdi.

Ziyaretçileri kap›lar›nda y›¤›l›r, efliklerinde

kalabal›klar beklerdi.

Ak›llara flaflk›nl›k verecek derecede ordu

alaylar›na sahip idiler. Güçlü ordular›yla

düflmanlar›n›n ak›llar›n› bafllar›ndan al›r,

fele¤ini flafl›rt›rlard›.

fiimdi onlar o flevketli halleriyle,

çevrelerinde ünlü (veya güçlü) ordular›yla

duruyorlar m›?

Pramitler sahibi ve onun kavmi ne

durumda? Ad kavmi ne yapt›? Aram nerede?

25

fieddâd ne durumda? Hâlâ cenne-tinde

yaflam›n› sürdürüyor mu?26

Ülkeleri dolafl da bak. Sakinleri geçip

gitmifl; flimdi oralarda yarasalar oturuyor,

baykufllar ötüyor.

Odalar› y›k›lm›fl; geriye sadece tafl

y›¤›nlar› kalm›fl olan saraylara seslen!

Bafllar›na gelen olaylar›n gizlerini

sana anlat›rlar. Sorunu öyle bir yan›tlarlar ki

yan›tlar›n›n üstüne söz olmaz. Derler ki:

Ölümler, onlar›n üstüne oklar›n› do¤rulttu;

att›klar› hiçbir ok bofla gitmedi.

(Ölüm oklanyla vurulanlar,) Öldüler.

Konutlar› ve makamlar› bofl, ›ss›z kald›.

Al›flmad›klar› bir yere gittiler. Tâ k›yamete

kadar bir daha oradan kalkamazlar.

Ölüm, onlar› ans›z›n yakalad›.

Topraklar›n alt›na girdiler, oraya yap›fl›p

kald›lar.

Efsane oluverdiler, mülkleri toz toprak oldu

(yok olup gitti). Önce taçlar› gitti, sonra

bafllar› yok oldu.

Arfl Sâhibinin sân› yücedir ki O'nun

mülkünün nihayeti, s›n›r›, bafllang›c› ve sonu

yoktur.

Merhum Dr. Abdullah Aydemir’in

ifadesine göre baz› Arap edîbleri 90

küsur beyitlik bu kasîdeye nazire

yapm›flken, baz›lar› da bunu

flerhetmifllerdir.  Ancak biz, sadece

Muhammed ibn Mustafa taraf›ndan

1057 H. tarihinde yaz›lan ve çeflitli

nüshalar› bulunan flerhten

yararlanabildik.

fierhte Kasîde-i Mîmiyye'nin beyitleri bu

kadard›r. Ancak manzumenin tamam›n›

içermeyen metin yazmas›nda

kafiyesiyle biten ve Ebûssuûd'a

âidoldu¤u belirtilen afla¤›daki beyitler de vard›r

(tercümesi):

Onlar›n, çevresinde bülbüllerin Öttü¤ü

güzel bahçelerinde sevinçli oldun;

Dünyâda efli görülmemifl biçimde saltanat

gölgesinde güvence içinde oturdun;

Feyzi tükenmeyen; iyili¤i ve nimeti

eksilmeyen saltanat bahçesinde.

‹flte onlar böyle bir refah ve uman›n,

umutsuzlu¤a düflmeyece¤i bir nimet içinde iken;

Onlara ulaflan belâ ulaflt› da birden

afla¤›land›lar; inenin ç›kamayaca¤› bir çukura

düfltüler

Belâlar onlara ulaflt› da konutlar›

›ss›z kald›.
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kendisine mücevher

yard›m› göndermelerini

emretmifl. Kahramanlar

[uzmanlar) kentin

yap›laca¤› yeri tesbit için

ülkede araflt›rma

yapm›fllar. Büyük bir

çölde, dümdüz, sulak,

çay›r ç›menli, güzel bir

yer bulmufllar. Buras›n›n,

kral›n istedi¤i kentin

yap›m› için en uygun bir

yer oldu¤una karar

vermifller. Kentin temelini

atm›fllar ve yap›m› için

üçyüz y›l çal›flm›fllar.

fieddâd'›n ömrü

dokuzyüzy›l imifl.

Uzmanlar kenti bitirip

geldiklerinde fieddâd

onlara - Gidin, orada bir

kale yap›n, kalenin

çevresine de bin saray

yap›n. Her saraya bin

bayrak as›ls›n. Her

sarayda vezirlerimden biri

otursun, demifl. Öyle

yapm›fllar. Kral, bin

veziri ile birlikte ‹rem

kentine tafl›nmak üzere

haz›rlanmalar›n› emretmifl.

Kral ve ailesi de

eflyalar›n› ancak on y›lda

haz›rlayabilmifl ve ‹rem'e

do¤ru yola ç›km›fllar.

Kente varmalar›na bir

gün ve gecelik mesafe

kalm›fl iken Allah'›n,

gökten üstlerine sald›¤› bir

gürültü ile helak olup git-

mifller, içlerinden bir tek

kifli dahi sa¤ kalmam›fl

(Ibn Hacer, bu rivayette

uydurma belirtileri aç›k

oldu¤unu söylemifltir.

Tahrîcu'l-Keflflâf: s. 184.

Zâdu'l-Mesîr: 9/114-115

ve 155. sayfadaki 1.

Not)

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

Evleri y›k›ld›, kuyular›, p›narlar› kurudu.

Bu hal bir geçit ki içine giren kurtulamaz;

bir yol ki araflt›ran, girme¤e cesaret edemez.

Bilmem dünyân›n önleyicileri, onlar› bu

yoldan geri döndürebildi mi; yoksa o vurgun

belâ onlar› iyice bat›rd› m›?

Hay›r, o belâ onlar› y›kt›, çökertti; sonra

daha fliddetli belâlar onlar› vurdu.

Saraylar›n›n balkonlar›n› önce f›rt›nalar

sarst›, sonra depremler, temellerini y›kt›.

Böylece saraylar›n üzengileri (fil ayaklar›)

oyulup yoklu¤a do¤ru yol ald› ve develeri su

(ecel flerbeti) içmek üzere yola koyuldu.

Ne onlar› kurtaracak bir yard›mc›lar›

oldu; ne de onlar› savunacak bir ordular›.

Hattâ flu topra¤›n da olay ellerinden

kurtulaca¤›n› sanma!

Da¤lar sars›l›p, do¤uyu bat›y› toz duman

kaplad›¤› zaman, da¤lar ortadan kalkar,

yerleri, bulutlarla çevrili dümdüz bir alan

oluverir.

(Yaln›z yer de¤il) Gök kubbeleri de öyle

sapasa¤lam yerinde kalacak de¤ildir.

Bacaklar› çöken tahtlar›n ayakta durdu¤unu

hiç gördün mü?

Ecel elleri gö¤ün de defterini dürer; kitaplar›

katlar gibi katlar, art›k onlar› kim yeniden

yazacak?

Dünyân›n bafl›na ne kadar da belâ indî.

Gerçekten evrenin belâs› çoktur.

Fele¤e karfl› gelenin hali yamand›r;

belâlar›n en zoru, en korkuncudur.

Felekle anltalflma yapan, onun zulmünden

emin olamaz; fele¤e güvenen yard›m görmez.

Fele¤in geçici süsü sizi aldatmas›n; fele¤in

u¤raflt›rtc› iflleri sizi yolunuzdan al›koymas›n

Mevcut olan bütün nimetler; ya sana gelir,

ya da senden gider

Fele¤in saltanat› iflte böyle nöbetlefledir; bir

sultân›n saltanat›, öncekinin saltanat›ndan

gelir.

***

Eriflti¤in arzular sana yetmedi mi?

Vaktiyle onlar senin için imkâns›z idi.

Zaman onlar›n yönetimini senin eline

b›rakt›, dünyâda bu kadar fliddet ve hüzün var

iken (sana imkân ve nimetler verdi)

Sen flâmih olmayan sahvelere ç›kar›ld›n;

(dünya böyle) insanlar›n kimi izzet, kimi

hakaret içindedir.

Halk s›k›nt› çekerken sen vezirlerin ve

sultan›n sohbetiyle geçen güzel, rahat bir ömür

geçirdin;

Sultan›n en yak›n› oldun; art›k bundan

sonra senin eriflmek istedi¤in bîr makam kald›

m›?

E¤er sen bütün arzular›na ulaflm›fl olsan;

iyi bil ki bunlar›n hepsi yok olup gider.

Çad›rlar›n› y›k da onlar›n sahas›ndan göç;

gevflekli¤i b›rak; art›k gevfleklik zaman›

de¤ildir.

Yüce âlemin kazas›nda (veya fezas›nda)

yürü; bu cisimler daha ne kadar cisimler

âleminde kalacak?

Halk›n› götürmüfl (ö¤ütmüfl) olan eski

zamanlan unuttun mu? O büyük adamlara

verdi¤in sözü bozdun mu?

Onlara verdi¤in sözden vaz m› geçtin?

Yoksa sen yapt›¤›n antlaflmay›, unutma

örümceklerinin üstüne a¤ ördü¤ü antlaflmalara

m› çevirdin?

Onlar›n haklar›n›n ve sevgilerinin ipini

kestin mî? Kötülü¤e ra¤men onlar› b›rakt›n m›?

Fele¤i beyana s›¤mayacak kadar çok

denedin

Fele¤in korkunç olaylar›yla o kadar

karfl›laflt›n ki bunlar, basireti olan› yanl›fl

davran›fllardan al›koyma¤a yeter.

Felek o¤ullar›na karfl› sürekli savafl ve

düflmanl›k içindedir; sald›r› ve düflmanl›k

k›l›c›n› çekmifltir.

Hükmünü onlara geçirir; bir cinayet

iflledi¤i zaman cinayeti tazminats›z kal›r

(kimse ondan öcünü alamaz).

Kimdir o ki belâ eli ona ulaflmam›flt›r ve

kim ölüm âfetinden kurtulabilmifltir?

Hâyat güneflinin, hayaller ve bedenler

bat›myerinden do¤ma vakti (ruhun, flu bedenler

kafesinden ç›k›p özgürlü¤e kavuflma zaman›)

geldi;

Art›k flu aldanma evinden uzaklafl ve flu

korkulu dünyâdan güven yurduna kaç!
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27 Kâtib, Çelebî, Keflfu'z-

Zunûn: 2/1919; Alî ibn

Bâlî, el-Ikdu'l-Manzûm:

2/292-293; Aydemir,

Ebûssuûd Efendi, s.33

28 Lâleli: 3641 Veliyyü'â-

dîn Efendi, No.3182, 3209;

ve ‹bn Hallikân'm

Vefayâtu'l-A'yân'›

kenar›nda bas›lm›fl bulunan

Alî ibn Bâlî'nin el-Ikdu'l-

Manzsum fi zikri Efâd›li'r-

Rûm'unda da bu kaside

k›smen yer alm›flt›r: s, 292-

293, M›s›r: 1310

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

De¤erli, korunmufl, güvenli, koridorlar›

yüksek, sütunlar› muhteflem olan güven

yurduna göç!

Tanr›, günler, ça¤lar ve zamanlar

durdukça en yüksek rütbenin sahibi,

görülenlerin en flereflisi, halk›n hay›rl›s›,

kâinat›n efendisine salât etsin!27

*****

Ebussuûd Efendi'nin, Kanûnî'nin

ölümü üzerine yazd›¤› Mersiye de Arap

edebiyat›n›n en etkili Örneklerinden

biridir. Bu mersiye flöyle bafllar

(tercümesi):

"Y›ld›r›m sesi mi, yoksa Sûra m› üflendi ki

Dünya bu düdük sesiyle ç›nlamaktad›r.28

Bu ses ile halk›n üstüne korkunç bir felâket

ulaflt›; bu sesi duyan halk t›pk› Tûr'da

Musa'n›n bay›lmas› gibi çarp›l›p bay›ld›."

Ebûssuûd Efendi, sorulan sorulara,

sorunun dili ve tarz›na göre cevap ve-

rirdi. Arapça sorulara Arapça, Farsça

sorulara Farsça, Türkçe sorulara

Türkçe; nesir fleklindeki sorulara nesir

olarak, naz›m halindeki sorulara da

manzum olarak cevap vermifltir.

Arapça ve Farsça sorulara cevab›n-
dan birer örnek (tercümeleri ile

veriyoruz):

Arapça soru (Tercümesi ile):

Problemlerimizin çözümleyicisi,

sorunlar›m›z›n dü¤ümlerinin aç›c›s›,

fleref ve olgunluk Ka'besi, sap›kl›klar›

söküp atan, ünlü âlimlerin lideri, ‹slâm

âlimlerinin fleyhi, varl›¤› bereketîyle

fleriat direklerinin ayakta durdu¤u,

mutluluk ordular›yla bât›llar› yenen

mevlam›z, efendimiz, önderimiz flu

topluluk hakk›nda ne buyururlar ki:

"Lâilâhe illallah" kelimesini birtak›m

müzik na¤melerine uydurarak notaya

göre sesi kâh yükseltiyor, kân

alçalt›yorlar. Bu konuda Allah'a sayg›y›

düflünmüyorlar. Bunu bid'atlerinin

sembolü yap›yorlar?

Arapça cevap (Tercümesi ile):

Anlat›lan fley, yeni bir olay, kötü bîr

bid'attir. Bunu yapanlar, helak

çukuruna düflmüfller, "Kelimeleri

yerlerinden kayd›ranlar'a kat›lm›fllard›r.

Bunlar Kuran tilâvetini flark› melodileri

haline getirmektedirler. Kur'ân'› hak ile

indiren ve onu k›yamete dek kal›c› bir

söz yapan Allah hakk› için bu adamlar,

bu kötü bid'atlerine son verip Tevhîd

Kelimesini do¤ru usulüne göre

söylemezlerse onlara çetin azâb

dokunur. Mü'minlerin teflvik edildi¤i

mendup k›raat tarz›, Kur'ân okurken

anlam›n› bozmadan, de¤ifltirmeden sesi

güzellefltirmektir. Allah do¤ruyu

söyler, do¤ru yola iletir. O bana yeter.

Ne güzel vekildir!

Farsça soru (Tercümesi ile): Zeyd

bulû¤ ça¤›na erdi¤i zaman, ciddî olarak

"On y›la kadar isteyece¤im her kad›n,

üç talâk ile bana haram olsun" derse

acaba ‹mam(-› A'zam)›n kavline göre

bu yeminin feshi (bozulmas›) veya çö-

zülmesi mümkün müdür?

Farsça cevap (Tercümesi ile):

Yemîn eden, yemîn ederken bu flekilde

söylemifl ise, taleb ile yemîn çözülmez.

Akit sa¤l›kl›d›r. ‹mam-› A'zam hariç,

di¤er imamlar›n hepsi bu görüfltedir.

Zarîflerden birinin hazîne anlam›n-

daki hizâne ve çanak anlam›ndaki

kas'a'n›n fetha île mi, kesre ile mi oku-

naca¤›na dair sorusunu "Hizâneyi feth
eyleme, kas'a'y› kesr eyleme"
fleklindeki cevapta hizâne kelimesini

fetha ile, kas'a kelimesini de kesre ile

okuma anlam› yan›nda hazîneyi açma,

çana¤› k›rma terviyesi de vard›r.

Suudî Arabistan'da ‹mam Muham-

med Üniversitesinin Arap Dili ve Ede-

biyat› Fakütes‹nde onun tefsiri, edebî

tefsîrlere bir örnek olarak okutulmakta-

d›r. Bana Ezher'de de bu tefsîrin oku-

tuldu¤unu söylediler. Bu fakir de bir

ders y›l›, ad› geçen Fakültede Ebûssuûd

tefsirini okuttum.
Vakur, sade giyimli, buldu¤unu
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29 Aydemir, an›lan eser;

Akgündüz, an›lan makale.

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

yiyen, sahabe ve tâbi'în yolunda giden,

yumuflak huylu, âbid, zâhid bir zât olan

Ebûssuûd Efendinin mehabetinden

dolay› meclisinde kimse a¤z›n› açamaz,

sözleri sayg› ile dinlenirdi.

Yumuflak huylu olmas›na ra¤men

bazen kat› davrand›¤› da olurdu. Mese-

lâ fleyhülislâml›k makam›n› küçümse-

yen Arap-zâde Muhyi'd-dîn Efendi

için, Sadr-› a'zâm'dan azl ve Bursa'ya

sürgün karar› ç›kartm›fl, Arap-zâde'nin

kay›npederi Bustân Efendi ve Anadolu

kazaskeri Muhflî Sinan Efendi ile birlik-

te gelip ayak türab›na yüz sürüp yalvar-

malar›na ra¤men dinlemeyip sürgün

karar›n› uygulatm›flt›r.

Önce söyledi¤imiz üzere Ebûssuûd

Efendi'nin otuz y›l fleyhülislâml›k

makam›nda kalmas›, baz›lar›nca

elefltirilmesine, hattâ yaltakç›l›kla

suçlanmas›-na neden olmufltur. Nam›k

Kemal de Evrâk-› Perîflân'›nda, Yavuz

zaman›nda fleyhülislâm olan Zenbilli

Ali Cemâli Efendi, pâdiflâh›n huzuruna

girdi¤inde "Allah zâlimleri sevmez"

âyetini an›msat›rken, daha sonra

"Pâdiflâh›n yapt›¤› her ifl tatl›d›r"

fleklinde mevki sahiplerini

pohpohlayan övücülerin geldi¤ini

söylemifl, bu suretle ismen aç›klamasa

da Ebûssuûd'u bir yaltakç› olarak vas›f-

land›rm›flt›r.29

Fakat ne denirse densin Ebûssuûd

Efendi tarihte iz b›rakm›fl seçkin

insanlardan biridir. Kendisinden sonra

birçok seçkin insan yetifltirmifltir.

Talebesinden olan fiâir Bakî, ona

yazd›¤› mersiyede flöyle demektedir:

Ser-/ efâz›l-› âfâk müftî-i âlem

Sipihr-i fazl-ü kemâl âfitâb-› câh-ü celal

‹mâm-› saff-› efâz›l emîr-i hayl-i ki-râm

Emîn-i dîn-ü düvel hâce-î hüceste-h›sâl

Ebû Hanîfe-i sâni ol kim

Fezâil içre oluptur efâz›l ana iyâl

(Türk fiâirleri, 3/1200).

Eserleri:
Ebû's-Suûd Efendi'nin, en büyük

eseri tefsiridir. Tefsirinden ayr› olarak:

l- Kanûnî'nin emirleriyle

düzenlenen, birçok sorunlara fetva

fleklinde hükümleri içeren Mârûzât'›,

2- Mest üzerine meshi anlatan Has-
mu'l-hilâf'›,
3- Mar¤înânî'nin Hidâye adl› ünlü

Kitab›n›n Cihâd bahsine yazd›¤› Tehâ-
futu'l-emcâd fî Evveli Kitâbi'l-Cihâd
adl› hafliyesi,

4- Yine Hidâye'nin Kitâbu'l-Be-

yân'›na yazd›¤› Ta'lîka Alâ'l-Hidâye
adl› notu

5- Keflflâf›n Fetih Sûresine yapt›¤›

tefsirin bafl taraf›na yazd›¤› Maâk›du't-
taraf fî Evveli Sûreti'I-Fethi Mine'l-
Keflflâf adl› hafliyesi,

6- Sadru'fl-fierîa'nin Tenkîhu'l-

Usûl'ünün "Kasr-› âm" bahsine yazd›¤›

not olan ⁄amezâtu'l-melîh fî Evveli
Mabâhisi kasri'1-âmm Mine't-Telvîh'i

7- Fetâvâ's›,

8- Fetva fleklinde düzenlenen Ka-
nunnâme'si

9- Tafl›n›r mallar›n, paralar›n vakfe-

dilebilece¤ini belirten Mavkifu'1-ukûl
fî Vakfi'l-Menkulü (Çivizâde'nin,

paralar›n vakfedilemeyece¤i yolundaki

kitab›na reddiyedir),

10- ⁄alatâtu'1-avâm: (Dilde yanl›fl

kullan›lan kelimeleri izah eden bir

risaledir.)

11- Tescîlu'1-Vakf (Brockelmann

bu eserden söz eder: GAL, Supl. 2/651)

12- Kanûnu'I-Muâmelât (‹smâîl

Pafla bu eserden söz eder. Hediyyetu'l-

ârifîn: 2/254)

13- Risâle-i Mesh (Türkçe bir risale).

14- Tefsîru Sûreti'l-Mülk (sadece

Brockelmann bundan söz eder).

15- Tefsîru Sûreti'l-Bakara (Bunu

da Brockelmann zikretmifltir).

16- Münfleât (Ebûssuûd'a atfedilir).

17- K›ssa-i Hârût ve Mârût (bu ad-

da iki mele¤in öyküsünü anlatan

bueser, yazar›n Tefsîrinden aynen

aktar›lm›flt›r).
18- Tuhfetu't-Tullâb fî'1-

Munâzara.
19- Risâle fîl-Ed'iyeti'l-Me'sûre.
Ebûssuûd Efendi büyük müfessir ve
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30 Aydemir, an›lan eser, s.,

48; HTuncer, Toprak Hukuku,

s. 13

31 Aydemir, Ebûssuûd

Efendi ve Tefsirdeki metodu,

s. 173

32 Zeyli fiekaik: 1/186

33 Keflfu’z-zunnzun 1/65;

Cevdet Bey, Tefsîr Tarihi: 

s. 141

34 Âlî, Beyanu'l-hakk: 1/186

35 Aydemir, an›lan eser, s.

91-92: el-Fevâidu'l-

Mecmzua, s. 104: Siyer-i

Celîle-i Nebeviyye, s. 92;

Cevdet Be¤, Tefsir Târihi, s.141

*De¤erli hocam›z›n, bize verdi¤i

tebli¤ dosyas›nda Arapça

metinler olmas›na ra¤men teknik

zorunluluktan dolay›

(hocam›z›n izni ile) bunlar›

kullanamad›k. (Yay. notu)

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

büyük bir hukukçudur. Kanûnî'nin ara-

zi Kanunnâmesini o yapm›flt›r.30

Ebû'ssuûd Efendi'nin ismini ebedî-

lefltiren, kuflkusuz ki onun Irflâdu'I-ak-

li's-selîm ilâ Mezâyâ'l-Kitâbi'l-Kerîm adl›

tefsiridir. Bu tefsîrin metodu ve

muhtevas› hakk›nda çapl› bir doktora

tezi yazm›fl olan arkadafl›m›z merhum

Abdullah Aydemir, Ebûssuûd'un

flahsiyetini, ilmî de¤erini gayet güzel

tan›tm›flt›r. Bu yaz›m›zda o eserden çok

yararlan›lm›flt›r.

Biz vaktiyle Suudi Arabistan'da

Ebûssuûd üzerinde tez vermifl iken,

merhum Aydemir'in eserini özet olarak

Arapçaya çevirip tez yazan ö¤renciye

takdim etmifltik. Ö¤renci de bunu

kaynak olarak tezini haz›rlam›flt›.

Ebûssuûd Efendi, önsözünde belirt-

ti¤i üzere Zemahflerî'yi, Beyzâvî'yi ve

Râzî'yi esas alarak tefsirini yazm›flt›r.

Tefsiri, gerçekten edebî bak›mdan

kendine has üslubuyla Arap edebiya-

t›nda mümtaz bir yere sahip olmas›na

karfl›n, yazar›n Tefsirde ç›¤›r açacak bir

yenilik getirdi¤i söylenemez. Ze-

mahflerî'yi kaynak ald›¤›ndan olacak ki

Tefsirinde yer yer zay›f, hattâ uydur-

ma hadislere de rastlan›r. O da Ze-

mahflerî gibi her sûrenin fazileti

hakk›nda hadîsler sevk etmifltir ki

bunlar›n tamam›n›n uydurma

oldu¤unda âlimler müttefiktirler.

Maalesef Ebûssuûd'un Tefsîrinde bu

uydurma hadislerin say›s› 120'yi

bulmaktad›r.31

Ebûssuûd Efendi, kendisinden ön-

ceki kaynaklar› gözden geçirmifl ol-

makla beraber Tefsîrinin temel kayna-

¤› Zemahflerî'nin Keflflaf›, Beyzâvî'nin

Envâru't-Tenzîl'i ve Râzî'nin Mefâtî-

hu'1-¤ayb'idir. Bunlar› okuyup hazm

eden yazar›m›z, ilhamlar›n› da katt›¤›

bilgisini, kendine özgü üsûbu ile kale-

me dökmüfltür.

Tefsirini Sütlüce'deki köflkünde

yazm›fl olan Ebûssuûd Efendi, Sâd Sû-

resine geldi¤inde Kanunî Sultan Süley-

man, Tefsîri görmek istemifl; yaz›lan

k›sm› temize çekerek gönderdi¤i Pâdi-

flâh, son derece be¤endi¤i Tefsîrin ya-

zar›n›n 220 akçe olan meflihat yevmi-

yesini 500 akçeye ç›karm›fl, ayr›ca de-

¤erli giysiler ve hediyeler ihsan etmifl,

Tefsîr, 973 fia'ban ay›nda tamamlan›p

Makama sunulunca da fieyhülislâm'›n

yevmiyesine yüz akçe daha ilâve ya-

n›nda kendisine yazl›k ve k›fll›k samur

giysiler lütfedilmifl ve bütün ö¤rencile-

ri mülâzim yap›lm›fl idi.32

Bu büyük eserinden dolay› yazara

"Hatîbu'l-müfessirîn", "Diyâr-› Rûm'un

Zemahflerîsi" unvanlar› verilmifltir.33

Zemahflerî'nin Keflflaf›n› birinci,

Beyzâvî'nin Envâru't-Tenzîl'ini ikinci

kabul edenler, Ebûssuûd'un eserini

üçüncü saym›fllard›r.34

Bu Tefsîr, baz› mevzu hadisleri ve

zay›f râvîlerden nakilleri dolay›s›yla

elefltirilmekle beraber bunlar, bu güzel

esere tak›lm›fl nazar boncu¤u olarak

de¤erlendirilmifltir. 35

Ebûssuûd Efendi, kendisinden son-

raki hemen bütün tefsîr yazarlar›n› et-

kilemifl, bafll›ca müfessirler ondan bü-

yük istifâde etmifllerdir. Bunlar içinde

Alûsî Mahmûd Ebû's-Senâ üzerindeki

etkisi o kadar fazlad›r ki ‹kincisi, temel

aç›klamalar›n›, araya baz› at›f harflerini

de¤ifltirerek veya Ebûssuûd'un cümlesi-

ni yeni bir terkibe sokarak aktarmakta-

d›r

Alûsî, temel aç›klamalar›n› Ebûssuûd

Tefsirinden alm›fl, kendisi de baz› yeni

aç›klamalar eklemifltir. Herhalde onun

Ebûssuûd'dan bu denli istifadesinde,

birincisinin, Osmanl› Devletinin en

sayg›n makam›nda bulunmufl olmas› ve

kendisinin de yine ayn› Devletin, Irak

müftüsü olmas› dolay›s›yla selefine

sayg›s› etken olmufltur. Allah her ikisi-

ne de rahmet eylesin!*
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EYÜP SULTAN
CAM‹‹

VE YAKIN
ÇEVRES‹

Prof. Mimar  NEZ‹H ELDEM

Z

1921'de ‹stanbul'da do¤du. 1944 y›l›nda Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl›k Bölümü'nü bitirdi.

Ayn› y›l Yüksek Mühendis Mektebi Mimarl›k Bölümüne röleve ve serbest resim dersleri

ö¤retmenli¤ine atand›. 1952'de gitti¤i Milano'da iki y›l, Mimar Giò Ponti'nin Mimarl›k

Fakültesi'ndeki dersleri ile bürosunda mimari projelendirme ve endüstri ürünleri tasar›m›

çal›flmalar›na kat›ld›. 1954'te doçent oldu. ‹TÜ'de Mimari Proje stüdyosunda say›s›z mimar

yetifltirdi, çeflitli derslerin sorumlulu¤unu ald›. 1962’de profesör oldu. Mekân örgütlenmesi ve

Donat›m› Kürsüsü'nün bafl›na getirildi. 1988'de emekli oldu, ancak, ‹TÜ'deki ö¤retim

çal›flmalar›n› halen sürdürüyor. 1985-1987 Eyüp Merkezî Alan Düzenlemesi [Eyüp

Belediyesi'nden M. Y›lmaz- F. Ensarî ile], yine UNESCO Uluslararas› kampanyas› çerçevesinde

Eyüp Merkezî Alan ‹yilefltirme ve Yenileme Plan› ve onunla bütünleflik binalar ölçe¤indeki pilot

projeleri tasarlad›. Mimarlar Odas›, "Ulusal Mimarl›k Ödülü" (Sinan Ödülü)’nü ald› (1998).
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Eyüp ‹lçe Belediyesi Planlama ve

Koordinasyon Müdürlü¤ü sorumlulu-

¤unda 1985 y›llar›nda ana yerleflim ka-

rarlar› ele al›narak üniversite gönüllü

kat›l›m› ile sürdürülen planlama ve

projelendirme çal›flmalar› y›llar önce

taktik edilerek yasal geçerlilik

kazanmas›na karfl›n uygulama flans›na

sahip olmam›flt›r. Gerçek yaflamsal

senaryolara dayan›larak kentsel

mekandan ötede binalar boyutunda

gelifltirilmifl bu birikime karfl›n Eyüp

Sultan'›n Kaybetti¤i bu zaman bugün

yine ayn› bütünlük içerisinde tekrar

gelifltirilen uygulama projeleri ve

programlar› ile geri kazan›lmak

istenmektedir. Eyüp Sultan'› ufa-

lanm›fll›ktan ve ihmal edilmifllikten

kurtararak ça¤dafl, düzeyli ve sa¤l›kl›

bir tarihsel ve ifllevsel bak›ml›l›¤a

ulaflt›rmak için yo¤un bir

projelendirme ve daha da önemlisi, her

alanda uygulama çal›flmas›

sürdürülmektedir. Evrensel üne sahip

yo¤un tarih ve de¤erleri ile tüm

‹stanbul'un ülkemiz ve dünya in-

sanlar›n›n paylaflt›¤› kültürel ve rekre-

atif özellikleri ile bir "hac" yeri olarak

çok s›k ziyaret edilen, say›s›z an›tsal

yap›, külliye, birbirleri ile ilgili çok

say›da ve önemde kültürel ve tarihi

mira-s›n yerald›¤› bu önemli

yerleflmenin, özellikle Eyüp Camii ve

Meydan Yak›n çevresinde öncelikli

uygulama alan› olarak h›zl› ve ayr›nt›l›

bir projelendirme ve uygulama

çal›flmas› üretilmektedir.

Hatal› olarak aç›lan ve Eyüp Sultan

Camii Meydan›'na kadar saplanan bul-

var, yeni düzenleme içinde "ARASTA"

ad›yla infla edilen bir çarfl› kompleksi

ile kesilerek Ana meydana tak›l› yeni

bir meydan yarat›lmaktad›r. Bu meydan

"Arasta Kasr›" ad› verilen kanad›n alt›n-

dan girilmektedir. Ayr›ca Arasta Kasr›

alt›nda yer alacak "gündüz oteli" fonk-

siyonlar› içinde çeflitli hizmetlere

sunulacak bölgeler olacakt›r. Burada

yol alt›ndaki ya alt geçide ve avlu

alt›ndaki otopark geçilebilir.

Eyüp'te uygulamas›na devam edilen

yayalaflt›rma ba¤lam›nda yol kaplama-

lar› ve ayd›nlatmalar›, mezarl›klar ve

istinat duvarlar› restorasyonlar› d›fl›nda

Hükümet kona¤› ve Meydan›, Nikah

dairesi ve toplant› binas›, kat otopark-

lar›, kurban kesim yeri, oyuncakç›lar

çarfl›s› çocuk teknoloji müzesi, müzik

pavyonu; Tarihi Müzisyenler Kahvesi,

Hamam, Kukla tiyatrosu Fuar ve Kong-

re tesisleri, kürek sporlar› tesisleri... bir

k›sm›n›n uygulamas› bafllam›fl, bir k›sm›

bafllamak üzere olan proje ve düzenle-

melerden sadece bir k›sm›d›r. Bu
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Eyüp Saltan Camii

arkas› Bostan ‹skelesi

sokak.
(Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)
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lamalarla Eyüp Sultan'›n çehresi k›sa

zamanda çok de¤iflecektir.

Bütünü ile ‹stanbul'a ve özellikle sit

alanlar›na yap›lan en büyük kötülükler

1950 li y›llar›n sonunda ki sözüm ona

irnar hareketleri ve aç›lan bulvarlar ile

yap›ld›.

Bu konuda en ciddi zarar› merkezi

do¤ru hoyratça inen ve saçl› Abdülka-

dir Mescidi'ne saplanan (bulvar) ile

Eyüp sultan görmüfltür. Bizim, 80'li y›l-

lar›n bafl›nda yapt›¤›m›z proje ile bul-

var›n bu k›sm›n›n ana meydandan ko-

puk canl› bir meydanc›k haline getiril-

mesi ve yiyip içme, al›flverifl gibi bütün

karmaflan›n kutsal ana meydandan

emilmesi sa¤lanma istenmektedir.

Nitekim bugün tuvaletler dahil pek

çok ifller düzeyli bir kentsel ve mimari

çevre bütünlü¤ü içinde büyük ölçüde

gerçeklefltirilmifl ve gerçeklefltirilmekte-

dir.

Tarihi mekansal kurguyu inceledi¤i-

miz zaman Eyüp Camii önünde bir ya-

p› adas›n›n kald›r›lmas› ve önemli bir

çeflmenin yok edilmesi bahas›na yara-

t›lm›fl olan mevcut meydan›n bile, bir

imarl›k ay›b› oldu¤unu yaz›k ki bugün

pek çok mimara ve tasar›mc›ya bile an-

latabilmek kolay olmuyor. Oysa cami-

ye deniz yolu ile ulaflan yollar›n, nas›l

bu kap›larda sonland›¤›n›, aç›k büyük

mekan olarak cami bünyesi içindeki

ana avlunun boyutlar› ile a¤açlar› ile

nas›l etkileyici oldu¤unu çocuklu¤um-

dan hat›rl›yor ve bugünkü anlamsal ka-

y›p için üzülüyorum.

Türk mimarisinde hiç bir cami bir

meydan üzerinde de¤ildir. Camiler ve

külliyeleri geometrik yap›lanma kurgu-

lar› ile piramidal yükseliflleri ile kültürel

egemenli¤in tafl ve kurflun malzemeleri

ile kal›c›l›¤›n simgesidifler. Fanili¤in,

geçicili¤in vurguland›¤›, ahflap malze-

me ve kifliselli¤i vurgulayan gölgeli

parçal›l›k ve k›r›kl›klar› ile evler toplu-

lu¤uca kucaklanm›fllard›r. Onlar üze-

rinde yükselerek sadece uzaktan siluet-

te alg›lan›rlar. Yaklafl›rken bütünü gör-

dü¤ünüz mesafeler asla yarat›lmam›flt›r.

Cami, bir sokak köflesinden bir

minaresi ile ans›z›n karfl›n›za ç›kar.

Kesinlikle ifade etmek zorunday›m:

lütfen itimat buyrulsun ki, son olarak

gündemde oldu¤unu ö¤rendi¤im

temenni yani 61 ve 347 numaral› yap›

adalar›n›n y›k›larak meydana kat›lmas›

temennisi, Eyüp Sultan'a Bulvar

ba¤lant›s›, sahil yolu gibi yanl›fllara bir

yenisinin eklenmesi demektir.

Kald› ki bu adalar, Kurullarca

Meclislere tasdikli, detayl› imar

kararlar›n›n parçalar›d›r. 347 numaral›

yap› adas›n›n hemen tamam› An›tlar

Yüksek Kurulu'nca tescilli yap›lardan

oluflur. 1/50 inflaat ve restorasyonu

projeleri ruhsat için beklemektedir. 61

s›ra numaral› adas› ise yedi sivil mimari

örne¤i kültür miras›n› içermektedir.

Özellikle bunlardan biri 1883 tarihli

kitabesi ile Eyüp tlçesi'nin bugün de

iflleyiflini sürdüren son derece de¤erli,

en eski sivil mimari örne¤ini oluflturan

tarihi "f›r›n" d›r. Öteyandan 2600 m2

lik yap› adas›nda bu f›r›na ba¤l›

mülkiyet olarak toplam 1400 m2 yap›

alan› vard›r.

Buna iliflkin mimari projeler de

haz›rlanm›flt›r. Bu ada Eyüp merkezi

alan›nda her soka¤a ç›k›fl veren, tek

parsel, en derin yap›laflmaya olanak

sa¤layan tek yap› adafl›d›r. Eyüp

ilçesinin ufalanm›fll›¤› düflünülürse bu

vazgeçilmez bir özelliktir.

Öteyandan bu ada ve gerisine

dolanan 347 numaral› ada

kald›r›ld›¤›nda c›l›z bir iç yol olarak

Durak soka¤› Üzerinde arka çizgileri

meydan üzerine cephe veren parseller,

son derece az derinlikli ufalanm›fl

elveriflsizliklerin çözümsüz koflullar›n›

gündeme getirecektir.

Kald› ki sözü edilen tarihi kültür

varl›klar›n›n, hiçbir kültürel ve ifllevsel

mesnedi olmayan bu temenninin ger-

çekleflmesi u¤runa yok edilmesini ka-

bullenecek bir Kurul, bilimsel bir ku-

rum ve kamuoyu düflünülemez.

‹timat buyrulmas› temennisi ile say-

g›lar sunar›m.
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EBU EYYUB
EL-ENSAR‹’Y‹

KONSTANT‹N‹YYE
SURLARNA

KADAR GET‹REN
AM‹L NEYD‹?

SÜLEYMAN ATEfi

Z

1944 Pervari do¤umlu. Siirt Lisesi (1962) Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi

(1966) mezunu. Doktoras›n› 1973'de Fransa'da verdi, 1980 y›l›nda doçent, 1989

y›l›nda profesör oldu. 1973 y›l›ndan sonra Erzurum ilahiyat Fakültesi ve Sakarya Üni.

‹lahiyat Fak.'nde ö¤retim üyeli¤i yapt›. 1979 y›l›ndan bu yana çeflitli gazete ve

dergilerde makaleler yazd›. 1986 y›l›nda bir tercümesi ile Türkiye Yazarlar Birli¤i Çeviri

Ödülü kazand›. Çeflitli ödüllen ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r.
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Seksen yafl›nda bir ihtiyar olmas›na

ra¤men, Ebu Eyyub el-Ensarj'yi Medi-

ne'den ‹stanbul surlar›n›n dibine kadar

getiren amili anlamak için onun inand›-

¤›, ve de u¤runa savafl verdi¤i davay›

anlamak gerekir. Nitekim milâdi VII.

yüzy›l›n imkânlar›yla binlerce kilomet-

re ötede bulunan, dünyan›n en büyük

devletine karfl› savaflmak üzere uzun ve

meflakkatli bir yola ç›kabilmek için, ka-

vuflulmas› çok arzulanan bir fleyin ol-

mas› gerekir. ‹flte Halid b. Zeyd, yahut

Türkiye'de daha ziyade  Ebu Ey-yub

el-Ensari ad›yla bilinen bu zat, böyle

bir fleyi yakalamak, ona kavufl-mak için

yola ç›k›yordu Medine'den...

Kavuflulmak ‹stenen bu sevgili, bu

"ideal fley", her insan›n peflinde koflma-

s› gereken "Allah r›zas›" idi. Zira Allah,

bizi Kendisi için, Kendisine kul olma-

m›z için yaratt›¤›n› buyuruyor

Kur'an'da:

"Ben insanlar› ve cinleri Bana kulluk yap-

malar› d›fl›nda bir fley için yaratmad›m!" (1)

Dolay›s›yla biz O'nunuz, ve O'na

döndürülece¤iz.(2) Ne varki bu döndü-

rülme, ilâhi mefliet do¤rultusunda, bir

imtihandan geçiyor ki, K›yamet, ve

"Hesap günü" dedi¤imiz büyük imti-

handan sonra, O'na kavuflacaklar, ve de

kavuflamay›p, cehenneme gidecekler

belli olacak.

O'na kavuflmak isteyenler, dünya

hayat› dedi¤imiz k›sa ömür sürecinde,

O'nun emretti¤i gibi yaflamaya çal›flan-

lard›r. O'nu, ve O'nun koymufl oldu¤u

kanunlar› kale almay›p, iradesine karfl›

koyanlar da, O'na kavuflmak istemi-

yen, ve O'na ‹nananlarla mücadele

edenlerdir.

Her insan için mukadder olan, ve

flimdiye dek hiç birinin kurtulamad›¤›

"ölüm"ün hikmeti de budur zaten.

Onun için de¤il midir ki Allah flöyle

buyuruyor:

"Hanginizin iyi amel (Allah'›n emirleri

do¤rultusunda hareket) edip etmedi¤ini tesbit ve

imtihan için hayat› ve ölümü yaratan

O'dur."(3)

‹flte "Allah r›zas›", ölüme do¤ru gi-

den bu yolculukta tak›n›lacak tavra gö-

re kazan›l›r, ya da  kaybedilir. Allah,

kullan için o kadar çok merhametlidir

ki, onlara bu tavr›n nas›l olmas› gerek-

ti¤ini ö¤retmek üzere klavuzlar da gön-

dermifltir ki biz onlara "Peygamber" di-

yoruz.

Peygamberler, Allah'›n, kullar›na

do¤ru yolu göstermek için, kendi arala-

r›ndan seçti¤i, onlar›n dilini konuflan,

onlar gibi yaflayan, ve fakat do¤rulukta

örnek olan insanlard›r. Onlar, yâni

Peygamberler, Allah'›n kendilerine ver-

di¤inin aksine hareket edemez, Allah'›n

emirleri d›fl›na ç›kamazlar. Onlar, ken-

dilerine Allah taraf›ndan verileni tebli¤

etmekle mükelleftirler.

Allah'›n, biz kullar›na do¤ru yolu,

ya da dini terimiyle "s›rat-› mustakim"i

göstermek için gönderdi¤i son pey-

gamber Hz. Muhammed(s.a.s)dir. Do-

lay›siyle bizi Allah'a do¤ru götüren

yol, onun çizdi¤i yoldur. Onun klavu-

zu ise, Allah'›n görevlendirdi¤i melek

Cebrail'di.

Peki Kur'an'›n son "Müjdeci"(beflîr),

ve son "Uyar›c›"(nezîr} olarak tan›mla-

d›¤› bu Peygamber'in davas› neydi?

Neyi müjdeliyor, neden sak›nd›r›yordu

insanlar›?

Onun, yirmi üç senede tamamlanan

misyonunu anlarsak, o'misyona ba¤la-

nan Ebu eyyub el-Ensari'nin, istanbul

surlar›na kadar gelifl sebebini de an-

lar›z.

O, yâni Hz. Muhammed (s.a.s), in-

sanlara bir tek fley ö¤retiyordu; Bir bafl-

kas›na de¤il, Allah'a kul olun: La ilahe

illallah! Onun bu ö¤retisi, insanlar›, in-

sanlara kul olmaktan kurtar›yor, insan-

lara lây›k olduklar› fleref ve haysiyyeti

kazand›r›yordu. Nitekim o, Mekke'de

kurulan panay›rlarda insanlara kendi

davas›n› anlat›rken, flu mesaj› veriyor-

du: Allah'tan baflkas›na kul olmay›n,-

insanlar› ezmekte olan emperyalist

Kayser ve Kisra'n›n zulümle bina edil-

mifl olan saraylar› y›k›lacak!

Kisra ‹ran'›n, Kayser de Bizans'›n
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kral›yd›. Bu iki devlet sömürüyordu in-

sanlar›. Ve bu iki devlet, halklar› eze-

bilmek için, onlar› zulme karfl› uyand›-

racak olan "ilâhî mesaj"›n tebli¤ine ma-

ni oluyorlard›.

Zaten tarih boyunca, peygamberle-

re, ve inananlara en çok zulmedenler,

krallar de¤il miydiler?

‹flte, günümüzde de baz›lar›nca po-

lemik konusu yap›lmak istenen "ci-

had"›n gayesi buydu: insanlar› kölelefl-

tirmifl olan zihniyetlerle mücadele, ve

insana lay›k oldu¤u flerefi kazand›rmak!

Dolay›siyle Hz, Peygam-ber(s.a.s)'in

gayesi savafl aç›p insan öl-dürmek de-

¤il, bilâkis insanlar› ezilmifllikten kur-

tarmak içindi. O, toprak kazanmak için

de vermiyordu bu mücadelesini. Nite-

kim vefat etti¤inde, üç milyon km2'lik

bir devletin baflkan› olmas›na ra¤men,

evinde ne hazineleri vard›, ne de aya¤›-

n› rahatça üzerinde uzatabilece¤i bir

döflek... Çünkü onun cihad'›n›n, ve de

fetih ruhunun gayesi, insan öldürmek,

para ve toprak kazanmak de¤il, insan-

lar›n gönüllerini fethedip, onlar› Yarat›-

c›'lar›na ba¤lamakt›. Yâni o, savafl açan

bir emperyalist de¤il, güzel yaflam›n

yolu olan ‹slâm'›n tebli¤cisiydi. ‹flte

ona ba¤lananlar, bu hasletinden dolay›

onu seviyor, davas› için binlerce kilo-

metre uzakl›ktaki co¤rafyalara kadar

gidip, di¤er insanlar›n da Allah'a kul

olarak, bu güzel duygulardan yararlan-

malar›n› istiyorlard›. Onun için, seksen

yafl›ndaki Ebu Eyyub el-Ensari'yi ‹stan-

bul'a kadar çeken güç ve kuvvet, ne

onun saraylara olan tutkusu, ne alt›n

gümüfl elde etme ihti-ras›, ne de Bi-

zans'›n güzel kad›nlar›na kavuflma iste-

¤iydi. Onun tek arzusu, Peygambe-

ri'nin gösterdi¤i do¤rultuda, Allah r›za-

s›n› kazanmakt›, ve ‹stanbul seferine

bunun için ç›k›yordu. Çünkü Allah'›n

son elçisi Hz. Muham-med(s.a.s), bü-

yük Hadis alimi Ahmed b. Hanbel'in,

"Müsned" ad›ndaki mefl-hur kitab›nda

nakletti¤i gibi, flöyle buyurmufltu :

"Elbette Konstantiniyye fethedile-

cektir! Onu fetheden komutan ne gü-zel komu-

tan, ordusu da ne güzel ordudur!"

Baz› kimseler Peygamber Efendimi-

zin böyle bir fley söylemedi¤ini iddia

ediyorlarsa da, sadece Müsned de¤il,

baflka bir çok muteber hadis kayna¤› da

bu hadis-i flerifi nakletmektedirler. Ni-

tekim Hz. Osman da, Hicri 27. senede

Endülüs'e cihada göndermifl oldu¤u or-

dusuna, "belki Konstantiniyye Endülüs

yoluyla fethedilir" diye teflvikte bulu-

nuyordu.(4)

‹flte gerek onunla yaflam›fl olan Sa-

habe, gerekse ondan sonra gelen ina-

nanlar, bu güzel asker olmak için u¤rafl

veriyorlard›. Nitekim vefat etmeden

önce yapm›fl oldu¤u vasiyyetinde de

sahabisi Usame'nin komutas›ndaki or-

dunun Bizans'a karfl› cihada gitmesini

emretmiflti.

Hz. Peygamber (s.a.s)'in vefat›ndan

sonra onun halifeleri ‹slâmi tebli¤ hare-

ketini sürdürmeye devam ettiler.

Hz. Ebu Bekir zaman›nda, o zaman-

lar fiam denen Orta Do¤u'nun bir çok

bölgesi fethedildi, ora insanlar› Bi-zans

zulmünden kurtar›ld›.

Kudüs'ü savafls›z bir flekilde fethe-

den Hz. Ömer, ‹ran üzerine gönder-

mifl oldu¤u ordular›yla da Pers ‹mpara-

torlu¤u'nun zulmüne son verdi. ‹slâm'›,

sadece "insan öldürme" olarak alg›la-

mak isteyenlere, Hz. Ömer'in bir aske-

rinin ‹ran fiah›'na söyledikleri ne güzel

bir cevapt›r. Hz. Ömer'in ‹ran cephe-

sindeki komutan›n›n ad› Sa'd b. Ebi

Vakkas't›. Komutan Sa'd, ‹ran fiah›'na

Reb'i ad›nda bir elçi göndermifl, ‹slâm'›

tebli¤ etmiflti. fiah'›n, "Siz Araplar aç

insanlard›n›z. Bize geliyordunuz, size

yiyecek veriyorduk. fiimdi size ne oldu

ki gelmifl, bize bir fleyler anlat›yorsu-

nuz. Sizin gayeniz nedir?" sorusuna,

Reb'i flu cevab› veriyordu:

- Bizim arzumuz dünya de¤il! Bizim

arzu ve iste¤imiz Ahirettir. Allah bize

bir Peygamber göndererek ona flöyle

dedi: Ben flu taifeyi, yâni müslümanla-

r›, Benim insanlar için uygun gördü-
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güm dini kabul etmeyip ona karfl› ç›-

kanlara musallat ettim. Bu hak dindir!

Ondan yüz çeviren hiç kimse yoktur ki

zillete, ona ba¤lanan hiç kimse de yok-

tur ki izzete kavuflmas›n! Gayemiz, in-

sanlar›, insanlara kul olmaktan kurta-

r›p, Allah'a kul yapmakt›r!”(5)

‹flte bu flekilde Allah'›n r›zas›n› ka-

zanmak için hayatlar›n› feda eden müs-

lümanlar, Hicri 43. senede, Süfyan b.

'Avf komutas›nda istanbul'a ilk seferle-

rini düzenlediler. Art›k seferlerin ard›

arkas› kesilmeyecek, imkân bulan her

müslüman komutan, Hz. Peygam-

ber'in övdü¤ü asker olmak için canla

baflla u¤rafl vercek, hayat›n› ortaya ko-

yacakt›r.

‹flte bu seferlerden birine, Hz. Mu-

hammed (s.a.s) Mekke'den Medine'ye

hicret etti¤inde evinde misafir eden

Halid b. Zeyd de kat›ld›. Yafl› seksen

civar›nda olmas›na ra¤men, cihad için

sefere kat›lm›fl, onca meflakkatlere gö-

¤üs gererek, ‹stanbul surlar›n›n dibine

kadar gelmiflti. Bu uzun ve yorucu se-

fer s›ras›nda bir çok müslüman askeri

de flehit olmufltu.

Allah, Halid b. Zeyd'e de ‹stan-

bul'da flehadeti nasip etmiflti ki, o da

hastalanarak vefat etti,- ve surlara yak›n

bir yerde defnedildi.(6)

Gayesi, ne ganimet sevgisi, ne de

dünya ihtiras› olan Ebu Eyyub el-Ensa-

ri, böylece hedefine ulaflm›flt›. Zaten o,

Resulullah(s.a.s)'e inand›¤› günden iti-

baren hep flu ayet-i kerimenin tahakku-

ku için koflturdu. fiöyle buyuruyor Yü-

ce Rabbimiz:

"Ondan daha güzel sözlü kim var-d›r ki,

Allah'a davet eder, (bu davetin gere¤i olan)

'amel-i salih'i ifller, ve (utanmadan, çekinmeden

ve horlanmaktan korkmadan) "ben müslüman-

lardan›m" der!"(7)

Halid b. Zeyd'in ölümü, ünlü ‹slâm

bilgini Feridüddin Attar'›n, "Ilâhînâme"

adl› eserinde anlatt›¤› flu olaya ne ka-

dar da benziyor:

"Allah Hz. Süleyman'a, hayvanlarla

konuflma yetene¤ini bahsetmiflti. Bir

gün ordusuyla birlikte bir yerden dö-

nerken, yolda bir kar›ncaya rastlad›.

Kar›nca, bir yerden, baflka bir yere top-

rak tafl›yordu, Allah'›n Elçisi, onu

selamlad›ktan sonra ne yapt›¤›n› sordu

kar›ncaya. Kar›nca da, köylerinin

önündeki da¤› baflka bir yere tafl›y›p

köyün önünü açaca¤›n› söyledi. Bunun

üzerine Hz. Süleyman:

- Ey Allah'›n kar›ncas›, senin buna

ne gücün yeter, ne de ömrün. Neden

böyle bir ifle girifltin? Kar›nca cevap

verdi:

- Ey Allah'›n Elçisi, ben afliretimde

bir k›za talip oldum. Kay›n pederim

olacak olan zat, köyümüzün önünü ka-

patan bu da¤› baflka yere tafl›y›p köyün

önünü açt›¤›m takdirde, bana k›z›n›

verece¤ini söyledi. Ben de kabul ettim,

ve bak›n, bu kadar da tafl›d›m.

Tebessüm eden Hz. Süleyman flöy-

le dedi:

- Senin bu ifle ne gücün yeter, ne de

ömrün!

Allah Elçisi'nin bu sözlerine karfl›

kar›nca flu cevab› verdi:

- Ey Allah'›n elçisi, belki buna gü-

cüm, ve ömrüm yetmez amma, o yolda

ölmek de güzel!

Ebu Eyyub el-Ensari'den sonra, bir

çok müslüman daha bu u¤urda flehit ol-

du. Ve nihayet Allah, 29.May›s 1453

y›l›nda bu fethi Osmanl› Sultan› II.

Mehmed'e nasib etti.

Fatih'in ‹stanbul'u fethinden önce

de Ebu Eyyub'un mezar› çok iyi

biliniyordu. Hatta fetih öncesine ait

tarihlerde(8) geçen rivayetlere göre,

zaman zaman ‹stanbul'da vukubulan

kurakl›k zamanlar›nda, H›ristiyanlar

bile onun mezar›na gider, ya¤mur duas›

yapar, ve Allah ya¤mur verirdi.

Netice olarak diyebiliriz ki, seksen

yafl›ndaki Ebu Eyyub el-Ensari'nin  ‹s-

tanbul surlar›na kadar gelip orada flehi-

tolmas›n›n ne demek oldu¤unu görmek

için, onun davas› olan ‹slâm'› bilmek,

‹slâm'›n Peygamberi'ni anlamak, ve

meseleye öylece bakmakla mümkün-

dür.
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G‹R‹fi

‹stanbul tarihi yar›madas›n›n d›fl›nda
kalan Eyüp, Türk-Osmanl› döneminde
geliflmifl önemli semtlerin bafl›nda gelir.
‹stanbul'un karasular›n›n d›fl›nda olmas›
hasebiyle, önceleri ilgi oda¤› olmayan
Eyüp, fethi müteakip, burada sahabe-
lerden birinin gömülü oldu¤u yere tür-
be ve cami yap›lmas›ndan sonra Önem
kazanm›flt›r. Dini bir çekirdek çevresin-
de h›zla geliflen Eyüp, müslüman halk›n
en çok ra¤bet etti¤i bir ziyaretgâh ola-
rak, önemini günümüze kadar sürdür-
müfltür. Di¤er yandan Haliç k›y›s›nda
yer alan Eyüp bir mesire yeri olarak da,
istanbul halk›n›n sosyal hayat›nda tarih
boyunca ilgi oda¤› olmufltur.

Eyüp'ün kazand›¤› ruhanî nitelik,
k›sa sürede kentsel dokusuna da yans›-
m›fl, böylece semt kentin en çok ra¤bet
gören mezarl›¤› olmufltur. Osmanl› dö-
neminde padiflahlar (son dönem sultan-
lar›ndan Beflinci Mehmed Reflad hariç)
d›fl›nda, veziriazamlar (daha sonra sad-
razamlar), vezirler gibi büyük devlet
adamlar›ndan halk kesimine kadar pek
çok kifli Eyüp'te gömülmüfltür. Bildiri-
mizin konusu olan Veziriazam Ayafl
Mehmed Pafla'n›n türbesi de Eyüp'te
bulunan bir 16. yüzy›l eseridir.

AYAfi MEHMED PAfiA
Avlonya taraflar›nda 1482'de do¤-

du¤u tahmin edilen Ayafl Pafla'n›n Ar-
navud oldu¤u kabul edilmektedir. Me-
zar tafl› kitabesinde baba ad›n›n Meh-
med oldu¤u yaz›l›d›r, ikinci Bayezîd
devrinde genç yafllarda devflirme olarak
saraya al›nm›fl, Enderun'da terbiye gör-
dükten sonra Ayafl Pafla'n›n saraydan
"serden geçti a¤al›¤›" ile ç›kt›¤› ileri sü-
rülmektedir. Çald›ran (1514) ve Gök-
sün (1515) savafllar›nda ve özellikle
M›s›r seferinde (1516) Ayafl Pafla'n›n
yeniçeri a¤as› olarak önemli rol oyna-
d›¤› anlafl›l›yor.

Kanunî'nin tahta geçifli s›ras›nda
Ayafl Pafla'n›n Anadolu Beylerbeyili-
¤i'nde bulundu¤u, Rodos (1522) sefe-
rinde Rumeli Beylerbeyi olarak büyük
yararl›klar göstermesi üzerine de, Ka-

nunî taraf›ndan taltif edildi¤i biliniyor.
Hizmette kusur etmeyen Ayafl Pafla,
böylece Kanunî'nin dikkatini çekmifl ve
3. Vezir olmufltur. Macaristan seferi
(1526) s›ras›nda 3. vezir iken 2. vezirli-
¤e yükselmifltir. Hayat› boyunca Kanu-
nî taraf›ndan yap›lan bütün seferlere
kat›lan Ayafl Pafla'n›n, elde edilen bafla-
r›lar›n hepsinde rol oynad›¤› gözlen-
mifltir, ibrahim Pafla'dan sonra 15 Mart
1536 tarihinde veziriazaml›¤a atanan
Ayafl Pafla, ölümüne kadar görevini sür-
dürmüfltür.

‹stanbul Yemifl'te 17 Safer 946 (4
Temmuz 1539) tarihinde bir dükkânda
ç›kan yang›n›n yay›lmas› büyük hasara
yol açm›flt›r. Bu s›ralarda hüküm süren
veba hastal›¤›na yakalanan Ayafl Pafla
26 Safer 946 (13 Temmuz 1539) tari-
hinde ölmüfltür. (l)

Osmanl› devletinin en parlak döne-
minde yaflam›fl ve hayat›n›n sonuna ka-
dar yüksek mevkilerde bulunmufl adil
ve savafl stratejilerini iyi bilen bir insan
olmakla beraber, kendinden önce gelen
meslektafllar› gibi muktedir bir devlet
adam› olmad›¤› kabul edilmektedir.
Pek çok hay›r iflleri olan Ayafl Pafla'n›n
kad›nlara fazla e¤ilimli oldu¤u ve kona-
¤›nda bir defada k›rk beflik salland›¤›,
ölümünde yirmiden fazla çocu¤u oldu-
¤u rivayet edilmektedir. (2)

Büyük bir servete malik olan Ayafl
Pafla'n›n, ‹stanbul civar›nda F›nd›kl›
üzerinde hâlâ kendi ad› ile bilinen
semtte, bir tak›m binalar› ihtiva
edenhavuzlu bir bahçesi bulundu¤unu,
bunlar› çocuklar›na ve torunlar›na ait
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olarak vakfiyesine kaydetti¤ini, ayr›ca
Rumeli'de Vize havalisinde genifl arazi
ve emlâke sahip oldu¤unu, bunlar› da
ayn› flekilde vak›f hâline getirdi¤ini ö¤-
reniyoruz. (3)

TÜRBEN‹N TANITIMI

Ayafl Pafla'n›n türbesi, Eyüp Sultan

Camii'n‹n Bostan ‹skelesi'ne aç›lan avlu

kap›s›n›n hemen sa¤›nda ve ihata duva-

r›n›n ‹çinde yer almaktad›r (fiekil I).

Kare planl› yanlar› aç›k türbe, kubbesi

dört sütunla tafl›nan bir baldakendir.

Baklava bafll›kl› sütunlar› ba¤layan sivri

kemerler saçak silmesi ile sekizgene

dönüflerek, bas›k bir kasnak üzerine

otur-mufl kubbeyi tafl›maktad›r (fiekil 2

ve 3). (4)

Türbede düzgün kesme küfeki tafl›

kullan›lm›flt›r Sütunlar ve baklava bi-

çimli bafll›klar mermerdendir. Sade bir

yap› olan türbede ilgi çeken süslemeler,

kademeli silmeler ve sütun aralar›ndaki

geometrik mermer flebekelerdir (fiekil

4). Kuzey yönünden türbeye girifli sa¤-

layan asma kap›n›n üzerinde bir palmet

frizi ve onun da alt›nda tek sat›rl›k

Arapça bir kitabe yer almaktad›r (fiekil

5). (5) Kap›n›n mermer sövesi üzerinde

ba¤lant› izleri bulunan demir kap›, tür-

benin yak›n›nda, caminin avlu duvar›-

n›n dibine at›lm›flt›r.

Ayafl Pafla'n›n mermer lahdi türbe-

nin ortas›ndad›r. Yanlardan madalyon

bezemeli olan lahdin üzerinde bafl, ve

ayak tafllan yer almaktad›r. Bafl tafl›n›n

iç yüzünde ve ayak tafl›n›n d›fl yüzünde

Ayafl Pafla'n›n ölüm tarihini de içine

alan dörder sat›rl›k kitabe bulunmakta-

d›r. Arka yüzleri yine madalyon kabart-

mal› olan tafllar, sivri kemerlidir. Bafl ve

ayak tafllar›ndaki kitabeler, tepeleri

üçer s›ra mukarnasl› mihrapç›klarla be-

zenmifltir. Yal›n bir mimarî anlat›ma sa-

hip türbenin süslemeleri de çok abart›l-

mam›flt›r. Süslemede göze çarpan en

güçlü plastik ifade, bafl ve ayak taflla-

r›ndaki üstün iflçilikli mukarnasl› mih-

rapç›klar ve içinde kompoze edilen sü-

lüs yaz›lard›r (fiekil 6 ve 7).

Türbenin sütun bafll›klar›na oturan

üst strüktürün, saat ibresinin ters yönü-

ne do¤ru 4-5 cm. kayma gösterdi¤i

gözlenmifltir. Her halde bu kaymay›

önlemek için, üst yap›y› çepeçevre

ba¤layan demir gergiler bulunmaktad›r.

Türbenin görünüflünü rahats›z eden bu

demir ba¤lant›lar›n›n hangi tarihte ko-

nuldu¤unu bilemiyoruz. Ayr›ca üst ya-

p›daki kayman›n da, ne zaman ve nas›l
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fiekil 3 Ayas Pafla 

Türbesi’nin güney 

görünüflü..

fiekil 2 Ayas Pafla Türbesi’nin plan›.
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meydana geldi¤ini tespit etmek müm-

kün olmam›flt›r. Bunun cevab›n› bulmak

için, kuzeybat› yönünde yer alan sütun

bafll›¤›n›n incelenmesi gerekmektedir.

Di¤er sütunlar›n bafll›klar›na göre ayr›-

cal›k gösteren, bu arada malzeme ve ifl-

çilik bak›m›ndan de¤ifliklik arz eden bu

bafll›¤›n, daha sonradan eklendi¤ini

tahmin ediyoruz. Üst yap›daki kayma-

n›n da bu operasyon s›ras›nda meydana

geldi¤ini düflünüyoruz.

K‹TABE ve
TARiHLeNDirMe
Ayafl Pafla'n›n türbesinde bulunan

kitabenin Arapça olan metninin orijinal

yaz›l›fl› afla¤›da verilmifltir.

Ayak tafl›ndaki dört sat›rl›k kitabe-

nin asl›:

Bafl tafl›ndaki dört sat›rl›k kitabenin

asl›:

Kitabelerin transkripsiyonlu okunufl

lan da afla¤›da verilmifltir.

Bafl tafl›ndaki kitabenin okunuflu:

1. ‹ntakale min Dâri'1-fenâ'

2. ‹lâ dâri'1-beka'

3. EI-Merhûmü'1-ma¤fûr

4. Es-sa'îdü'fl-flehîd v- (fiekil 8)

Ayak tafl›ndaki kitabenin okunuflu:

1. E'l-muhtac ilâ rahmet'illâh

2. Ayafl Pafla bin Muhammed

3. Fi evâhir Saferü'l-muzaffer

4. Senet sitte ve erba'în ve

tis'amâ(e) (fiekil 9)

Kitabenin Türkçesi (kitabe Arapça

oldu¤u için çeviri sat›r sat›r de¤il, tek

metin halinde yap›lm›flt›r):

946 y›l› Safer ay›n›n sonlar›nda, Al-

lah'›n ba¤›fl›na muhtaç, dua bekleyen,

mutlu flehit Mehmet o¤lu Ayafl Pafla

geçici dünyadan, kal›c› dünyaya göç

etti.(6)

Asma kap›n›n üzerindeki tek sat›rl›k

Arapça kitabenin orijinal metni flöyle-

dir:

Bu kitabenin transkripsiyonlu yaz›l›-

fl› ise flöyledir:

Afdalü'z-zikre la ilahe illallah Mu-

hammedüaresûlü'1-lâh el-mü'minü hay-

yün fi'd-dâreyn.

Kitabenin Türkçesi de flöyledir:

Zikirlerin en iyisi: Allah'tan baflka

ilah yoktur, Muhammed de Allah'›n el-

çisidir. inanan iki dünyada da diridir.

Türbenin kitabesine göre Ayafl Pa-

fla'n›n ölüm tarihi 946 Hicri y›l›n›n Sa-

fer ay›n›n sonlar› olarak gösterilmifltir.

Ancak biz Ayafl Pafla'n›n ölümünün

kesin tarihini de biliyoruz. Yukar›da da

belirtilen 26 Safer 946 Hicri tarihi,

Miladi olarak 13 Temmuz 1539'a teka-

bül ediyor. Ayafl Pafla'n›n en yak›n ve-

ziri ve ayn› zamanda tarihçi gözüyle
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fiekil 4 Ayafl Pafla Tür-

besinin geometrik mermer

flebeke örne¤i.

(6) Suphi Saatçi,

Mimar Sinan’›n yap›la-

r›ndaki kitabeler, ‹stanbul

Büyükflebir Belediyesi, ‹s-

tanbul 1988, s.  14-16.

fiekil 5 Kap›n›n

üzerindeki palmet

firizi ve kitabesi.
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olaylar› kendi kitab›nda kaleme alan

Lütfi Pafla da Ayafl Pafla'n›n ölüm tari-

hini do¤rulamaktad›r.(7)

Bu duruma göre Ayafl Pafla'n›n ölü-

münden sonra türbesinin yap›m›na da

baflland›¤›n› düflünüyoruz. Zira veziri-

azaml›k gibi yüksek bir mevkide bulu-

nan ve büyük servete sahip olan birinin

ölümü üzerine, türbesinin de hemen

yap›m›na bafllan›laca¤› kadar baflka bir

mant›kl› varsay›m akla gelmemektedir.

Bu bak›mdan türbenin yap›m tarihini

1539 y›l› olarak kabul etmek gerek-

mektedir.

DE⁄ERLEND‹RME
VE SONUÇ
Baz› araflt›rmac›lar Ayafl Pafla Türbe-

si'nin Sinan taraf›ndan yap›ld›¤›n› ka-

bul etmekle beraber, Sinan ad›na dü-

zenlenen eserler listesinde bu türbenin

ad›n›n geçmemesi, tereddütlere yol aç-

maktad›r. Oysa Sinan'›n yapt›¤› eserle-

rin listesini veren kaynaklardan baflka,

özellikle Veziriazam Ayafl Pafla Türbe-

si'nin Mimar Sinan taraf›ndan yap›ld›-

¤›n› gösteren baflka bir tarihi kayna¤a

da sahip bulunuyoruz. Tezkiretü'l-Bün-

yan ad› ile bilinen ve Sâ'î Mustafa Çe-

lebi taraf›ndan, bizzat Mimar Sinan'›n

anlat›m› üzerine kaleme al›nan bu yaz-

ma kaynak, ayn› zamanda Sinan'›n bi-

yografisi bak›m›ndan da çok özgün bir

belge niteli¤indedir.

Ad› geçen kayna¤›n bir yerinde Si-

nan taraf›ndan verilen bilgiler, bu ko-

nuya genifl çapta ›fl›k tutmaktad›r. Si-

nan'›n meslek hayat› ve gelece¤i aç›s›n-

dan, en önemli dönüm noktas› say›lan

bu husus flöyle ifade edilmektedir (al›n-

t› yap›lan pasaj sadelefltirilmifltir):

“...............

Allah'›n takdiri ile Mimar Acem Ali-

si göçerek, mimarl›k makam› boflal›r. O

s›ralarda merhum Vezir-i A'zâm Ayafl

Pafla da öbür dünyaya göçer. Merhu-

mun mezar›n›n yap›lmas› hususunda

dönemin ileri gelenleri:

- Mimarl›k tekni¤ine sahip olgun

usta mimar yoktur, derlerken, Lütfi Pa-

fla:

- Haseki olan Sinan Subafl›'n›n mi-

mar olmas› gerekir. Ondan baflka, bu

sanatta yetenekli kimse yoktur, deyin-

ce:
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fiekil 6 Türbenin ortas›nda yer alan mermer 

lahtin üzerindeki bafl tafl›

fiekil 7 Mermer lahit üzerine dikilen ayak tafl›

fiekil 8 Türbedeki bafl tafl›n›n kitabesi.

fiekil 9 Türbenin ayak tafl› kitabesi.



(7) Lütfi Pafla, Tarib-i Al-i

Osman, Matba'a-i Amire,

‹stanbul 1341, s. 370.

(8) SÂ'Î Mustafa Çelebi,

Haza Kitâb-› Tezkiretü'l-Bün-

yan Hasb›hâl ân Üstâd-›

Kârdan Ser Mi'marân Sinan

bin 'Abdülmennân, Sülem-

yaniye Kütüphanesi, Hac›

Mahmud Efendi, yazma no.

4911, s. 4a-4b. 

(9) TAYLA, Hüsrev, "Mimar

Sinan'›n Türbeleri", Mimar

Sinan Döneminin Türk

Mimarl›¤› ve Sanat›, yay›na

haz›rlayan: Zeki Sönmez,

Türkiye ‹fl Bankas› Yay›nlar›,

‹stanbul 1988, s. 306-307.
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Askerlik mesle¤inden vazgeçerek,

kabul eder mi? Demifller. O zaman Ye-

niçeri A¤as› bu de¤ersiz kulu ça¤›rta-

rak;

- Pafla Hazretleri seni mimar olarak

atamay› kararlaflt›rd›. Sence uygun mu-

dur? De¤ilse, bir çare düflün, dediler.

Ben de¤ersiz kul da, gerçi askerlik

mesle¤imden uzaklaflmak düflüncesi

üzüntü verecekti, ancak yine sonunda

birçok cami yaparak, dünya ve ahiret

için pek çok dile¤e ulaflmama vesile

olaca¤› düflüncesiyle, yap›lan teklifi ka-

bul ettim." (8)

Sinan'a ait bu ifadelerden de anlafl›l-

d›¤› gibi, Veziriazam Ayafl Pafla ile Mi-

marbafl› Acem Alis‹'n‹n ölümleri ayn›

tarihlerde vuku bulmufl, hem mimarba-

fl›, hem de Ayafl Pafla için türbe infla

edecek, yetenekli bir isim aran›rken, ta-

lih Sinan'dan yana gülmüfltür. Bu ba-

k›mdan Ayafl Pafla Türbesi'nin kesin bi-

çimde Sinan taraf›ndan yap›ld›¤›n›, ay-

r›ca bu türbenin Sinan'›n Mimarbafl›

olarak ilk uygulamas› say›ld›¤›n› kabul

ediyoruz.

Ayafl Pafla Türbesi'nde Sinan, mima-

rî forrn olarak, bir baldakeni uygula-

m›flt›r. Daha sonra Sinan'›n uygulad›¤›

türbelerin biri d›fl›nda, bu formu bir da-

ha denemedi¤ini izlemekteyiz. Sinan'›n

kendisi

için ta-

sarlad›¤›

bu türbe

de, yine

Sinan

eserlerini

içeren

listelerde

belirtil-

memifltir.

Ancak Si-

nan'›n

kendi vakfiyesinde, ünlü mimar›n sa¤l›-

¤›nda bizzat kendisi taraf›ndan ha-

z›rland›¤›n› biliyoruz. Ayafl Pafla için

tasarlanan dört sütunlu dörtgen plana

kar-fl›l›k Sinan, kendisi için alt› sütunlu

dik-dörtgen bir aç›k türbe biçimini ter-

cih etmifltir. (fiekil 10)

Sinan'›n kendisi için böyle bir türbe

tasarlam›fl olmas›, onun mimarî anlay›fl›

hakk›nda aç›k bir fikir vermektedir.

Hayat› boyunca k›rk›n üstünde türbe

yapan, bu türde birçok biçimi deneyen

Sinan'›n, form olarak kendisi için sade

ve aç›k bir türbe tasarlam›fl olmas›,

yal›n ve abart›s›z biçimlerle daha güçlü

bir plastik anlat›m›n sa¤land›¤›n›, alçak

gönüllü ve gösteriflsiz bir karaktere

sahip oldu¤unu vurgulam›flt›r. (9)
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fiekil 10 Mimar Sinan'a ait

türbenin plan, kesit ve görünüflü

(H. Tayla'dan)
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EYÜP 
VAKIF

KÜTÜPHANELER‹ 

NAIL BAYRAKTAR

Z

Emekli Kütüphaneler Genel Müdür Yard›mc›s›.

1932 y›l›nda Üsküb’ün ilçesi Kalkandelen’de do¤du. ‹stanbul’da

ö¤renimini müteakip Süleymaniye ve ‹l Halk Kütüphaneleri’nde çal›flt›,

yöneticilik yapt›. 1973’de Kütüphaneler Genel Müdür Yard›mc›s› oldu ve 

1985 y›l›nda bu görevden emekliye ayr›ld›.

Yay›mlanm›fl çeflitli kitaplar›, kat›ld›¤› sempozyumlar

ve seminerler bulunmaktad›r.



Hüsrev Pafla

Kütüphanesi

(Eyüp Belediyesi

Arflvi’nden)

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

Türklerin en büyük hasletlerinden

biri yerlefltikleri bölgelerde k›sa sürede

dini, kültürel ve sosyal kurulufllar mey-

dana getirmeleridir. fiehirlerden köyle-

re ve kasabalara kadar her yerde cami,

medrese ve mektep üçlüsüne mutlaka

rastlan›r. Büyük külliyelerde bunlara

imaret, hamam, kütüphane, darüflflifa

gibi yap›lar eklenir. Önemli olan hu-

susda bütün bunlar›n hay›rsever kifliler

taraf›ndan vak›f suretiyle yapt›r›lmas›-

d›r. Bilindi¤i gibi vak›f, bir insan›n

menkul veya gayrimenkulunu, Allah r›-

zas› için, kendi mülkünden ç›kar›p,

toplumun yarar›na sunmas›d›r. Büyük

bir camiden küçük bir kuflevine var›n-

caya kadar bütün vak›flar hep bu amaca

yöneliktir. 

R›za-i Bâri’yi kazanmak için yapt›r›-

lan cami, medrese ve kütüphaneler bir-

birleriyle yak›ndan alâkal›d›r. Çünkü,

kütüphaneler müstakil binalarda tesis

edildi¤i gibi cami içlerinde, medrese

dershanelerinde, hatta türbelerde dahi

kurulmufltur. 

‹stanbul’da ilk cami kütüphanelerin-

den biri Fatih Sultan Mehmed’in Eyüb

Camiinde Hz. Halid ad›na vakfetti¤i

kitaplarla kurulmufltur. Bugün Süleyma-

niye Camiine girildi¤inde sa¤ tarafta

parmakl›kla ayr›lm›fl bir bölüm görülür.

Bu, Sultan I Mahmud ve Sadrazam›

Köse Mustafa Bahir Pafla zaman›nda

kurulan bir cami kütüphanesidir. 

Ayasofya Camiinde de sa¤ tarafta

tunç parmakl›kla ayr›lm›fl bir kitap oku-

ma ve araflt›rma mekan› görülür; arka

tarafta kitap hazinesi vard›r. Buras› I

Mahmud’un yapt›rd›¤› kütüphanedir.

Fatih Camiinde ise, k›ble duvar›nda en

sa¤daki pencere kap› haline getirilmifl-

tir ve buradan Sultan I Mahmud’un

yapt›rd›¤› kütüphaneye geçilir. 

Medreselerde kurulmufl pek çok kü-

tüphane vard›r. Hatta her medresenin

bir kütüphanesi vard›r, diyebiliriz. Bir

örne¤i Fatih’deki Millet Kütüphanesi-

dir. fieyhülislâm Feyzullah Efendi’nin

1701 y›l›nda yapt›rd›¤› medresede

onun vakfetti¤i 2189 yazma kitaptan

oluflan bir kütüphane mevcut iken, Ali

Emiri Efendi (1858-1924) hayat› bo-

yunca toplad›¤› k›ymetli kitaplar› bura-

ya verince medresenin tamam› kütüp-

hane olmufltur. 

Sonradan kütüphane haline getirilen

medreselere misal olarak da Süleymani-

ye Camiinin evvel ve sani medresele-

rinden kurulan ve Türkiye’nin en zen-

gin yazma eser koleksiyonuna sahip

olan Süleymaniye Kütüphanesini gös-

terebiliriz. 

Türbe içinde kurulan kütüphanele-

rin en güzel örne¤i, Turhan Valide tür-
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besinde III Ahmed taraf›ndan tesis edi-

len, sonra türbe bitifli¤indeki müstakil

binaya tafl›nan Yeni Cami Kütüphane-

sidir. 

Kültür tarihimizde önemli bir yeri

olan vak›f kütüphaneler padiflahlardan,

sadrazamlardan ve han›m sultanlardan

bafllayarak, toplumun de¤iflik kesimle-

rinden pek çok hay›rsever insan tara-

f›ndan kurulmufl ve ilim talep edenlerin

istifadesine sunulmufltur. 

Fatih Sultan Mehmed, ‹stanbul’u al-

d›ktan sonra yapt›rd›¤› Eyüp ve Fatih

Camilerine vakfetti¤i kitaplarla flehrin

ilk iki kütüphanesinin temelini atm›flt›r.

III Ahmed’in Topkap› saray› bahçesin-

de yapt›rd›¤› kütüphane binas›, Türk

kütüphane mimarisinin güzel bir örne-

¤idir. Vakfedilen kitaplar da ilim ve sa-

nat de¤ir bak›m›ndan eflsiz eserlerdir. 

Ayasofya, Fatih ve Galatasaray kü-

tüphanelerini kuran Sultan I Mahmud,

imparatorlu¤un en uzak bölgelerindeki

kalelerde bile kütüphane kurma tefleb-

büsünde bulunmufltur. Onun saltanat›

döneminde ‹stanbul’da ve di¤er flehir-

lerde devlet adamlar›, âlimler ve baflka-

lar› taraf›ndan çok say›da kütüphane

kurulmufltur. Geçen yüzy›l›n sonlar›nda

padiflah II Abdülhamid’in Y›ld›z sara-

y›nda kurdu¤u kütüphanenin, bugün ‹s-

tanbul üniversitesi Kütüphanesinde bu-

lunan kitaplar› birer flaheserdir. 

Sadrazamlar›n tesis etti¤i kütüpha-

nelerin de say›s› çoktur. Eyüb’de Hüs-

rev Pafla’n›n yapt›rd›¤› kütüphane bun-

lardan biridir. Di¤er sadrazamlar›n

yapt›rd›¤› Köprülü Kütüphanesi, Am-

cazade Hüseyin Pafla Kütüphanesi, fie-

hit Ali Pafla Kütüphanesi, Damat ‹bra-

him Pafla Kütüphanesi, Hekimo¤lu Ali

Pafla Kütüphanesi ve Rag›b Pafla Kü-

tüphanesi ‹stanbul’un de¤iflik semtlerin-

dedir. 

Han›m sultanlar›n kurdu¤u kütüp-

hanelerden ikisi Eyübdedir. Bunlar ‹s-

mihan Sultan Kütüphanesi ile Mihriflah

Sultan Kütüphanesidir. Di¤er han›m

Sultanlardan Turhan Hatice Sultan’›n,

Pertevniyal Valide Sultan’›n, Nurbânû 

Sultan’›n ve Gülnûfl Valide Sultan’›n ca-

mi içlerinde kurduklar› kütüphaneler

bugün kendi adlar› ile Süleymaniye

Kütüphanesi’nde, Bezmiâlem Valide

Sultan’›n Ca¤alo¤lunda yapt›rd›¤› oku-

lun içindeki kütüphane ise Beyaz›t

Devlet Kütüphanesi’nde varl›¤›n› sür-

dürmektedir. 

Uleman›n kurdu¤u kütüphanelere

fleyhülislâmlardan Feyzullah Efendi’nin

Fatih’de, Veliyüddin Efendi’nin Beya-

z›t’da, Mustafa Âflir Efendi’nin Bahçe-

kap›’da bulunan kütüphanelerini misal

gösterebiliriz. 

Kütüphaneler tabii sadece ‹stan-

bul’da kurulmam›flt›r. Osmanl› ‹mpara-

torlu¤unun genifl hudutlar› içinde her

vilayette bir çok vak›f kütüphaneye

rastlan›r. Arfliv belgeleri, vakfiyeler ve

salnameler bunlar›n adlar› ile doludur.

Bugün Anadolu’da kalanlardan baz›lar›-

n›n adlar›n› flöyle s›ralayabiliriz: 

Afyon’da Gedik ahmed Pafla Kü-

tüphanesi, Yalvaç’da Hac› Ali R›za

Efendi kütüphanesi, Tire’de Necib Pafla

Kütüphanesi, Konya’da Yusuf A¤a Kü-

tüphanesi, Kütahya’da Vahid Pafla Kü-

tüphanesi, Ürgüp’de Tahsin A¤a Kü-

tüphanesi ve Ürgüb’e ba¤l› Ortahi-

sar’da Hüseyin Galib Efendi Kütüpha-

nesi. 

Bu sonuncu kütüphanenin vâk›f› Se-

ribrikdar Hüseyin Galib Efendi, saray-

da padiflah abdest ald›¤› s›rada ibrik ile

su dökmek görevini sürdürürken köyü-

nü unutmam›fl ve oraya bir kütüphane

yapt›rm›flt›r. Kütahya’da kütüphane te-

sis eden Vahid Pafla ise çeflitli devlet

memuriyetlerinde bulunmufl, büyükelçi

görevi ile Fransa’ya gönderilmifl, vezir

olarak müteaddid valiliklere tayin edil-

mifl, bir kaç defa görevden al›nm›fl,

muhtelif tarihlerde baflka baflka yerlere

sürülmüfltür. Bir ara Kütahya’da sürgün-

de iken, talebelerin ve ilim adamlar›n›n

kitap bulmakta s›k›nt› çektiklerini gör-

müfl ve orada bir kütüphane kurmufltur.

Vahid Pafla bu kütüphaneye daha sonra

görevle gitti¤i yerlerden de kitap gön-

dermifltir. 

66



*Kütüphane flu an kapal›d›r.

‹lçede Büyükflehir ve Eyüb

Belediye kütüphaneleri ile

Niflanc› Mustafa Pafla Çocuk

Kütüphanesi aç›kt›r.
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Sözü Eyüp Kütüphanelerine getir-

meden, son olarak, bugün hudutlar›m›z

d›fl›nda kalan iki kütüphaneden bahse-

delim. Bunlardan biri fieyhülislam Adrif

Hikmet Bey’in 1854 y›l›nda, Medine’de

Mescid-i Nebevi’nin k›ble taraf›nda,

Bâb-› Cibril’e çok yak›n mesafede yap-

t›rd›¤› kütüphanedir. Arif Hikmet Bey

buraya befl bin kadar kitap vakfetmifltir.

Kitaplar bugün Melik Abdülaziz Kü-

tüphanesindedir. ‹kinci kütüphane, II

Bayezid’in k›z› Selçuk Sultan’›n o¤lu

olan Gazi Hüsrev Bey’in 1537 y›l›nda

Saray-Bosna’da kurdu¤u kütüphanedir.

1991 savafl›nda kütüphane binas› hedef

olmufl ve büyük ölçüde tahrip edilmiflse

de kitaplar bilinmeyen bir yere nakle-

dilerek koruma alt›na al›nm›flt›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun do¤u-

sundan bat›s›na, kuzeyinden güneyine

genifl bir ço¤rafya alan›nda yapt›r›lan

kütüphanelerden Eyüp de nasibini al-

m›fl, hayr› ve kitab› seven insanlar bu-

rada Cami-i Kebir çevresinde, de¤iflik

mekânlarda kütüphaneler kurmufllard›r.

fiimdi onlar› s›ralayal›m: 

HÜSREV PAfiA
KÜTÜPHANES‹

Bugün Eyüb’de resmi tabelas› duran

tek vak›f kütüphane, Hüsrev Pafla Kü-

tüphanesidir. Uzun y›llar ilçede mer-

kez kütüphane durumunda kalm›flt›r.

1924 y›l›nda kabul edilen Tevhid-i

Tedrisat Kanunu ile cami ve medrese-

lerdeki kitaplar Hüsrev Pafla Kütüpha-

nesine tafl›nm›flt›r. Burada her koleksi-

yon vâk›f›n›n ad› ile korunmufltur. 

Bostan ‹skelesi soka¤›nda bulunan

kütüphane binas›, Sadrazam Hüsrev

Pafla taraf›ndan 1839 y›l›nda yapt›r›l-

m›flt›r. 714 yazma ve 445 eski harfli

basma kitab› ihtiva eden kütüphane,

çevrede nem oran›n›n yüksek olmas› ve

bunun yazma eserlere olumsuz etkisi

sebebiyle 1957 y›l›nda Süleymaniye

Kütüphanesine nakledilmifltir. 

Bina hâlen yeni harfli kitaplar›n bu-

lundu¤u bir halk kütüphanesi görevini

yapmaktad›r.* 

Hüsrev Pafla’n›n ülke maarifine bir

baflka katk›s› daha vard›r. Taflbasmac›l›-

¤› Türkiye’de 1831 y›l›nda onun gayre-

tiyle bafllam›flt›r. ‹stanbul’da matbaay›

kurmak isteyen iki Frans›za Serasker

olan Hüsrev Pafla, Harbiye Nezareti

bahçesinde bir bina tahsis etmifl ve on-

lar› himayesine alm›flt›r. Matbaan›n

bast›¤› ilk kitap da Hüsrev Pafla’›n›n

“Nuhbetü’t-talim” adl› bir eseridir. 

EYÜB CAM‹‹
KÜTÜPHANES‹ 

Fatih Sultan Mehmed ‹stanbul’un

fethinden sonra Eyüb’de cami, medre-

se, imaret, hamam ve türbeden meyda-

na gelen bir külliye yapt›rm›flt›r. Padi-

flah, cami içinde iki dolaba Hz. Halid

Ebu Eyüp el-Ensari nam›na vakfetti¤i

kitaplarla flehrin ilk kütüphanelerinden

birini kurmufltur. Devrin veziri âzâm›

Karamani Mehmed Pafla da 1480 y›l›n-

da buraya bir miktar kitap vakfetmifltir. 

Yap›lan ba¤›fllarla say›s› artarak

199’a ulaflan (188 yazma, 11 basma)

Eyüb Sultan Camii Kütüphanesi kitap-

lar›, 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Ka-

nunun ile kütüphanelerin Maarif veka-

letine devrinden sonra Hüsrev Pafla

Kütüphanesindeki di¤er kitaplarla bir-

likte Süleymaniye Kütüphanesine nak-

ledilmifltir. 

‹SM‹HAN SULTAN
KÜTÜPHANES‹ 

Bu kütüphane Sokullu Mehmed Pa-

fla taraf›ndan 1569 y›l›nda yapt›r›lan

medrese, Darülkurra, türbe ve çeflme-

den oluflan külliyenin dershanesinde ‹s-

mihan Sultan taraf›ndan tesis edilmifl-

tir. 554 yazma kitab›n bir k›sm›nda So-

kullu’nun da vak›f mührü vard›r. Kitap-

lar 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Ka-

nunundan sonra Hüsrev Pafla kütüpha-

nesine, 1957 y›l›nda da Süleymaniye

Kütüphanesine nakledilmifltir. 
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Beflir A¤a Medresesi

Kütüphanesi

(Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)
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‹smihan Sultan, Padiflah II Selim’in

k›z› ve Sokullu Mehmed Pafla’n›n zev-

cesidir. 993 H. (1585 M.) y›l›nda vefat

etmifl, babas›n›n yan›na gömülmüfltür. 

M‹HR‹fiAH SULTAN
KÜTÜPHANES‹ 

Eyüb Sultan Camii’nde iki dolapta

tesis edilen kütüphanenin 447 yazma

ve 93 basma kitab› vard›r. Mihriflah

Sultan ile kethüdas› Atâullah Efendinin

vakf› olan bu kitaplar aras›nda sonra-

dan muhtelif flah›slar taraf›ndan vakfe-

dilen de vard›r. 

Sultan III Selim’in annesi olan Mih-

riflah Valide sultan 1805 y›l›nda vefat

etmifl, Eyüb’de Bostan ‹skelesindeki tür-

besine defnolunmufltur. Vak›flar Genel

Müdürlü¤ü arflivinde dokuz vakfiyesi

vard›r. Bunlardan biri kütüphanesine

vakfetti¤i kitaplarla ilgilidir. 

Kütüphanelerin 1924 y›l›nda Maarif

vekaletine ba¤lanmas›ndan sonra Mih-

riflah Sultan kitaplar› Hüsrev Pafla kü-

tüphanesine, 1957 y›l›nda da Süleyma-

niye Kütüphanesine nakledilmifltir. 

HACI BEfi‹R A⁄A
KÜTÜPHANES‹ 

Eyüb’de Baba Haydar mahallesinde-

dir. Sultan III. Ahmed ve I Mahmud

devirlerinde Darüssaade A¤a olan Beflir

A¤a burada darülhadis, mektep ve çefl-

me de yapt›rm›flt›r.

Bugün hepsi çok harap durumdad›r.

Kütüphanenin 201 kitab› vard›r. Bunla-

r›n bir k›sm› Rabia Hatun adl› bir han›-

m›n vakf›d›r. 

1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat ka-

nunu ile kitaplar, önce Hüsrev Pafla 

kütüphanesine, daha sonra 1957 y›l›n-

da Hüsrev Pafla kitaplar› ile birlikte Sü-

leymaniye Kütüphanesine nakledilmifl-

tir. 

Beflir A¤a Bab›âli civar›nda da cami,

medrese, mektep, kütüphane ve çeflme-

den meydana gelen bir külliye yapt›r-

m›flt›r. Ayr›ca Medine’deki medresesi

yan›nda bir kütüphane kurmufltur. Zifl-

tovi’de de bir kütüphane ve medresesi

mevcut idi. 

HASAN HÜSNÜ PAfiA
KÜTÜPHANES‹ 

II Abdülhamid dönemi Bahriye na-

z›r› olan Hasan Hüsnü Pafla taraf›ndan

Eyüb’de Boyac› soka¤›nda 1896 y›l›nda

yapt›r›lm›flt›r. 1052 yazma ve 416 bas-

ma kitaptan meydana gelen koleksi-

yon, önce 1942 y›l›nda Hüsrev Pafla

Kütüphanesine, 1957 y›l›nda da oradan

Süleymaniye kütüphanesine nakledil-

mifltir. 

Haliç k›y›s›nda iki katl› ve kârgir bir

yap› olan kütüphane binas› uzun y›llar

Jandarma Dairesi olarak kullan›lm›flt›r.

fiimdi Halk sa¤l›¤› Merkezidir. Girifl

kap›s› üzerinde, ço¤u kütüphanede gö-

rülen “Fiha kütübün kayyime” âyeti bu-

lunmaktad›r. 

Hasan Hüsnü Pafla Eyüb’de bir cami

ve tekke de yapt›rm›flt›r. Ayr›ca Kad›-
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köy’de bir camii vard›r. Kendi yapt›r-

d›¤› türbede medfundur. 

MURAD BUHAR‹
TEKKES‹ KÜTÜPHANES‹ 

Eyüb’de, Niflanca’da fieyh Murad,

di¤er nam›yla Seyyid Belhi dergâh›nda

Padiflah II Mahmud devrinde kurulmufl-

tur. Murad Buhari Tekkesi, Osmanl›

döneminde havas›n›n ve manzaras›n›n

güzelli¤i ile ünlü, ba¤lar ve bahçelerle

kapl› bir mesire olan Eyüb Niflanca-

s›’n›n merkezini oluflturan tepede genifl

bir arazi içinde infla edilmifltir. 

309 yazma, 39 basma kitab› ihtiva

eden kütüphane, tekkelerin kapat›lma-

s›ndan sonra 1930 y›l›nda Süleymaniye

kütüphanesine nakledilmifltir. 

HAS‹B EFEND‹ DERGÂHI
KÜTÜPHANES‹ 

XIX. Yüzy›l›n sonunda yaflam›fl olan

Muhammed Ebu’l-Hüda Efendi taraf›n-

dan yapt›r›ld›¤› için, onun ad› ile de

an›lan kütüphane 1895 y›l›nda Hasib

Efendi Dergâh›nda infla edilmifltir.

Bugün binan›n sadece yüksek temel

kaidesi mevcuttur. 

Kütüphaneye vakfedilen yazma

kitaplarda Ebu’l-Hüda’n›n mühürüne

rastlan›r. Tekkelerin kapat›lmas›ndan

sonra, 1931 y›l›nda 535 kitap Süley-

maniye Kütüphanesine nakledilmifltir. 

D‹⁄ER KÜTÜPHANELER

Eyüb’de bu kütüphanelerden baflka

Selami Efendi tekkesinde ve Zal Mah-

mud Pafla Camii ya da medresesinde

birer kütüphane oldu¤una baz› kay›t-

larda rastlanmakta ise de, kitaplar›n

bugün nerede bulundu¤u hakk›nda bil-

gi edinmek flimdilik mümkün olama-

maktad›r. Vak›flar genel Müdürlü¤ü

Arflivi ile Baflbakanl›k arflivinde ve

kütüphanelerimizin tarihini aksettiren

eserlerde yap›lacak bir araflt›rma bun-

lar› muhtemelen ayd›nlatabilir. Sonuç

olarak flunu söyleyebiliriz ki, Eyüb

Vak›f Kütüphaneleri hakk›nda birinin

çal›flma¤a devam etmesi gerekiyor. 
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1. Abdurrahman

Pafla Türbesi, Genel

Görünüfl

2. Zal Mahmud

Pafla türbesi, Genel

Görünüfl
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Eyüp türbelerine geçmeden evvel

Türk türbe mimarisinin genel geliflimi

ile bir manevi flahsiyetin mezar› etra-

f›nda toplanan türbeler ve mezarlar ha-

lesinin oluflumu meselesine k›saca te-

mas etmek yerinde olacakt›r. 
Dünya mimarl›k tarihinin en eski ya-

p› tiplerinden biri olan mezar an›t› ve-
ya türbenin, yap›l›fl›ndaki as›l maksa-
d›n, bu yap›larda medfun bulunan flah-
s›n hat›ras›n›n ebedilefltirmek ve sonra-
ki kuflaklar›n haf›zas›nda canl› tutmak
oldu¤u kolayca kabul edilebilir. An›t
mezarl›klar›n ortaya ç›k›fl›, büyük bir
ihtimalle, ölümün do¤al bir hadise ola-
rak kabulünden sonra olmal›d›r. Zira
bütün toplumlar ölülere sayg› duyma-
m›fl ve uzun bir süre ilkel kavimler ce-
sedi basit bir flekilde b›rak›p terketmeyi
ye¤lemifllerdir. Bunlardan baz›lar›n›n
ölüleri, köpek bal›klar›na att›klar›, baz›-
lar›n›n etoburlara ikram ettikleri, baz›-
lar›n›n da beyaz kar›ncalara sunduklar›
bilinmektedir. Cesetleri gömmenin, in-
sanl›k tarihinde, daha geç bir dönemde
yayg›nlaflt›¤› anlafl›l›yor. 

‹slâm gelene¤i, vefat eden bir müslü-
man›n topra¤› verilmesini öngörür. Ha-
bil kabil hadisesiyle ilgili bir âyet, Ku-
randa, bu konuya ›fl›k tutar. Peygamber
zaman›ndaki uygulama bu tarzda oldu-
¤u gibi sahabinin peygamber için uy-
gulad›¤› yol da bu olmufltur. Kabirlerin
yap›m›nda, de¤eri haiz malzeme kulla-
n›lmas›ndan sak›n›lmas›, peygamber
buyruklar› aras›ndad›r. Bunun tabii bir
sonucu olarak mezar üzerine bina kur-
mak anlam›ndaki türbe yap›m› da uy-
gun görülmemifltir.

Ancak, özellikle hicri II. Yüzy›ldan

itibaren konuyla ilgili hadisler daha

farkl› yorumlanm›fl ve bunun sonucunda

türbe yap›m› IV/X. Yüzy›lda yayg›nl›k

kazanm›flt›r. Türklerin hakim olduklar›

bölgelerde Karahanl›lardan itibaren

Gazneliler, Harzemflahlar ve Büyük Sel-

çuklular döneminde, gerçekten de hem

çok de¤iflik tipte eserler hem de bunla-

r›n özgün ve an›tsal örnekleri vücuda

getirilmifltir. Bunlar aras›nda, zengin

cephe düzenlemesi ile X. Yüzy›l›n son

çeyre¤inden Tim’deki Arap Ata Türbe-

si, yap›ya bitiflik minareleri ile Talas’ta-

ki Ayfle Bibi Türbesi, ilginç kasnak ve

kubbesiyle fieyh Faz›l Türbesi, an›tsal

gövdesi ve zengin bezemeleri ile Sul-

tan Tekefl Türbesi, sekizgen gövdeleri,

köfle kuleleri, zengin tu¤la süslemesi ve

çift cidarl› kubbeleriyle do¤u-bat› Har-

rekan türbeleri, cenazelik kat›nda ihtica

etti¤i aya¤› ve cazip d›fl görünüflü ile

Künbed-i Surh ve nihayet olgun nis-

petleri ve zarif niflleri ile Mümine Ha-

tun Türbesini hat›rlayabiliriz. 

Özde Büyük Selçuklu türbeleriyle

birlik göstermekle beraber Anadolu

Selçuklular› döneminde türbeler tabii

ve tarihi flartlara ba¤l› olarak baz› de¤i-

flikliklere maruz kalm›fllard›r. Bu dö-

nemde gerçeklefltirilmifl olan Erzu-

rum’daki Emir Saltuk,

Divri¤i’deki Sitte Me-

lik, P›narbafl›’ndaki Me-

lik Gazi, Ahlat’taki Us-

ta filagird, Tercan’daki

Mama Hatun ve Kon-

ya’daki Gömeç Hatun

türbelerini en dikkat

çekici örneklere olarak

zikretmekle yetinelim. 

fiimdi bir manevi

flahsiyetin türbesi etra-

f›nda oluflan türbeler ve

mezarlar toplulu¤u me-

selesine geçebiliriz. 

Genel anlamda me-

zarl›k veya kabristanlar›

bir tarafa b›rakt›¤›m›zda
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3. Mirimiran

Mehmed Pafla

Türbesi, Genel

Görünüfl

4. Ferhad Pafla

Türbesi Genel

Görünüfl.
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‹slâm dünyas›n›n muhtelif merkezlerin-

de bir çok türbeler toplulu¤unun olufltu-

¤unu görmekteyiz. Bursa’daki Muradiye

türbeler toplulu¤u gibi baz› nekropoller

dikkate al›nmad›¤›nda, bunlar›n ço¤u-

nun bir sahabi, veya bir velinin türbesi-

nin etraf›nda topland›¤›n› görürüz. Se-

merkant’taki fiah Zinde türbelerinin Se-

merkant fatihi Hz. Peygamberin ye¤eni

Kussem ‹bn Abbas’›n, Konya’daki Kub-

be-i Hadran’›n etraf›ndaki türbe ve ma-

zarlar›n Mevlana’n›n, Bursa’daki Emir

Sultan Türbesi civar›ndaki kabirlerin

zikredilen velinin ve nihayet Eyüpteki

türbe ve mezarlar›n Halid bin Zeyd Ebu

Eyyub el-Ensari’nin türbeleri etraf›nda

oluflup halelendi¤i dikkati çeker. Bir sa-

habi veya velinin kabri yak›n›nda veya

civar›nda defnedilme arzusunun sebep-

leri nas›l aç›klanabilir?

Herhalde, Hz. Ebu Bekir ile Ömer’in

Hz. Peygamberin

yan›nda gömülmek

istekleri, ‹slâm de-

fin tarihinin ilk ör-

nek tutumu olarak

de¤erlendirilmifl ol-

mal›d›r. Bilindi¤i

gibi Hz. Ebu Bekir

ölüm hastal›¤›nda

k›z› Ayfle’ye vefa-

t›ndan sonra Hz.

peygamberin ya-

n›nda gömülmesini

vasiyet etmifl; Hz.

Ömer de Ebu Lü’lü

taraf›ndan hançerle

vurulduktan sonra, o¤lu Abdullah’› Hz.

Ayfle’ye göndererek, Peygamberin ya-

n›nda gömülmek istedi¤ini bildirmiflti.

Olumlu cevap gelince Hz. Ömer “Bu-

gün beni için dostlar›m›n yan›na def-

nolunmaktan baflka flayan-› ehemmiyet

hiç bir ifl ve arzu yoktur” demifltir. ‹s-

lam tarihinin bu iki güzide flahsiyetinin

bu tutumlar›, sonraki müslümanlar›n,

imkân bulduklar› takdirde, uygulamay›

arzu ettikleri bir husus olarak de¤erlen-

dirilebilir. 

Ayr›ca, Peygamberin “Kim bir sevap

kastederek Medine’de bizi ziyaret eder-

se, o benim mücavirim olur. K›yamet

gününde ona flefaat ederim” sözünün de

bu husustaki uygulamalarda etkili oldu-

¤u düflünülebilir. Nas›l peygamber mü-

cavirine flefaat edece¤ini vadetmiflse, sa-

habi ve veli gibi Tanr›n›n nezdinde

sevgili oldu¤una inan›lan kimselerin de

mücavirlerine flefaat edebilecekleri, k›-

yas› inanc› zamanla benimsemifl olmal›-

d›r. 
Bir baflka nokta-i nazardan bu uygu-

lama bir bak›ma dünyevi de¤erlerin

öbür dünyaya tafl›nmas› fleklinde yo-

rumlanabilir. Bütün bunlara, bir çok

kimse taraf›ndan ziyaret edilmek, Fati-

hadan mahrum kalmamak ve unutulma-

mak arzular›n› da ilâve edebiliriz. ‹flte

bu telakkilerin halk aras›nda benimsenip

yayg›nlaflmas›, söz konusu türbe toplu-

luklar›n›n oluflmas›nda amil olmufltur

denilebilir. 

Bu k›sa aç›klamalardan sonra flimdi

Eyüp türbelerine geçebiliriz. 

Eyüp’ün bir türbeler ve mezarlar flehri

oldu¤u, dikkatli bir gözlemci olmaya

gerek kalmaks›z›n farkedilebilecek bir

özelliktir. Semtin bu özelli¤i bir çok ya-

banc› taraf›ndan da tespit edilmifl ve bu

hat›ralarda, yaz›larda dile getirilmifltir.

Mesela Michel Ragon, XIX. Yüzy›l›n

son çeyre¤inde ‹stanbul’u gezen Lucien

Auge’nin flu tesbitlerini nakleder. “Bura-

da ölüler yaflayanlardan daha çoktur.

Duvarlarla çevrelenmifl mezarlar yollar›

s›n›rland›r›r. Mezarl›¤›n ortas›nda,

oyuncak satan dükkanlarla dolu bir yol

vard›r. Çocuklar oraya, kuklalar, bebek-

72



5. Siyavufl Pafla

Türbesi, Genel

Görünüfl

6. Mihriflah Valide

Sultan Türbesi,

Genel Görünüfl.

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

ler sat›n almaya gelir. Mezarlar aras›nda
gülüflerek kofluflurlar.” “Bir tafl üzerine

oturmufl insanlar, mezarlar› gölgeleyen

büyük servilere birkaç ad›m mesafede

kahvelerini büyük bir zevkle içerken

sohbetlerine devam ederler.” Yine ayn›

müellif, rengarenk kelebeklerin uçufltu-

¤u, ar›lar›n v›z›ldad›¤› küçük bahçelerin

mezarlarla s›k s›k hem hudut oldu¤unu

ilâve eder. Bazen bir prens veya han›m

sultana ait bir türbenin yola taflt›¤›n› ve

onun cesaretle tasarlanm›fl örtüsünün

cüretkâr sütunlarla tafl›nd›¤›n› belirtir.

Ve nihayet, baz›lar›n›n kubbe örtülü ya-

p›lar oldu¤unu belirten yazar, onlar›n

k›smen aç›k pencerelerinden, kocaman

bir sar›k tafl›yan siyah veya yeflil örtülü

sandukalar›n›n farkedilebildi¤ini anlat›r. 

Yüzy›l›m›z›n bafl›nda ‹stanbul’u ziya-

ret eden mimar Julien Gaudet de, kita-

b›nda, mezarlar›n ürkütücü olmaktan

uzak bulundu¤unu belirterek buralar›n,

flehir hakk›n›n mesireleri oldu¤unu dile

getirir. Ayr›ca, ölüler flehri ile yaflayan-

lar›n ehlinin yanyana oldu¤unu ve müs-

lümanlar›n ölümle ünsiyet peyda ettik-

lerini ifade eder. Esasen Ahmet Hamdi

Tanp›nar da Befl fiehir’inde, ölüme bafl-

ka hiç bir milletin bizde ald›¤› ehli yü-

zü veremedi¤ini, onun korkunç realite-

sini, bizim kadar yumuflatamad›¤›n› be-

lirtir. 

Eyüp’teki mezar yap›lar›n› bafll›ca üç

grupta de¤erlendirmek mümkündür.

Bunlardan ilki üzeri bir kubbeyle örtülü

etraf› duvarla kapat›lm›fl standart türbe-

ler, ikincisi Baldaken türbeler de dedi¤i-

miz aç›k türbeler ve nihayet üçüncü

olarak üzeri aç›k etraf› duvar veya flebe-

kelerle çevrilmifl bir bak›ma küçük hazi-

reler. Bu sonuncular› özellikle dikdört-

gen planl› ve büyükçe olanlar› birer aile

kabristan› olarak kabul edebiliriz. Bir

k›sm› ise Kad›zadeliler ak›m›n›n etkileri

sonucu, bilhassa aç›k b›rak›lm›fl olabilir.

Di¤er iki ana grup, geleneksel türbe mi-

marimize ba¤l› olarak vücuda getirilmifl

eserler s›n›f›na dahil edilebilir. Ancak

bunlar›n ço¤u plan flemalar›, gövde

formlar› ve süslemeleri ile ilgili çekici

denemelerdir. D›flta sekizgen içte onal-

t›gen, d›flta ve içte

onikigen, d›flta sekiz-

gen içte haçvari, d›flta

onalt›gen içte sekiz-

gen gibi poligonal

prizman›n birçok var-

yasyonlar›yla uygulan-

d›¤› örneklerin hepsi-

nin Eyüp’te mevcut

oluflu poligonal göv-

deli türbelerin zengin

çeflitlili¤i ile karfl›lafl-

mam›za imkan veri-

yor. Çeflitlilik bu tipe

de münhas›r olmay›p

dilimli gövdelilerde de

araflt›r›c› zihniyet dik-

kati çeker. Böylece

türbe mimarimizin

Eyüp’te sadece an›tsal

örneklerin de¤il ayn›

zamanda onun de¤iflik tipteki özgün

uygulamalar›n› da buluruz.

fiimdi bunlardan baz›lar›n› k›saca ta-

n›tal›m: 

Abdurrahman Pafla Türbesi (1648),

içte ve d›flta sekizgen plânl› gövdesi,

altl› üstlü pencereleri ve malzemesi ile

standart bir Osmanl› türbesi görünü-

münde olmakla beraber üst pencerele-

rin yüksekli¤i artt›r›larak alt pencerele-

re yaklaflt›r›lmas›, taflk›n saçak silmesi

ve bir yahudi takkesi gibi gövdesinin

sadece bir bölümünü örtüyormufl hissi-

ni veren kubbesi ile de¤ifliklikler arayan

bir anlay›fl›n ürünüdür. 

Yine sekizgen bir gövdeye sahip, Si-
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nan yap›s› Zal Mahmud Pafla Türbesi

(1580) Ayasofya Camii haziresindeki

fiehzadeler Türbesinde tekrarlanan, K›-

l›ç Ali pafla türbesinde küçük bir farkla

uygulanan haçvari planl› bir düzenle-

meye sahiptir. Sinan’› fiahzade Meh-

med türbesinde uygulad›¤› cephelerde

uygulanm›fl ara cephelerde ise sadece

üstte tek pencereye yer verilmifltir. De-

¤iflik cephe düzenlemesi ve olgun nis-

betleri ile bu eser standart bir Sinan ya-

p›s›d›r. 

D›flta sekizgen gövdeli Sinan’›n bir

di¤er yap›s› olan Sokullu Mehmed Pafla

Türbesi (1568-1569), iç düzenlemesi

ile al›fl›lm›fl kal›plar›n yine d›fl›na ç›kar.

Hurrem Sultan türesinde oldu¤u gibi

burada da içte onalt› kenarl› nifl ve

pencere alternatifiyle oluflan bir mekân

düzenlemesi sözkonusudur. Bu plân fle-

mas›, alt s›ra pencere al›nl›klar›n›n ajur-

lu flebekelerle zenginlefltirilmesi ve re-

vak›n›n medreseninkiyle ortak oluflu gi-

bi özellikleriyle Sokullu Mehmed Pafla

Türbesi, Sinan’›n genel çizgi d›fl›na ta-

fl›rd›¤› bir eser olma özelli¤ine sahiptir. 

‹çte ve d›flta onikigen plân›yla Miri-

miran Mehmed Pafla Türbesi (1589) de

yine ilginç bir denemedir. Özellikle,

yar›m silindir silmelerin çerçeveledi¤i

hafif derinlikli dar ve uzun cepheler ya-

p›da bir yükselifl hissi uyand›rmakta ve

bunu yukar›da palmetli saçak silmesi s›-

n›rland›rmaktad›r. Sa¤›r tutulan cepler-

le, altl› üstlü pencerelerin hafifletti¤i

cephelerin alternatif s›ralan›fl› çok den-

geli bir bütünü yakalama f›rsat› do¤ur-

maktad›r. Kubbe dar kasnak içinde

adeta kaybolur. Dilimli sahte kemerli

revak›, içte pencere nifl düzenlemesi ve

zarif endaml› gövdesiyle Mirimiran

Mehmed Pafla Türbesi Eyüp’ün en dik-

kat çekici mezar yap›lar›ndan biri olma

özelli¤ine sahiptir. 

Anadolu Selçuklular› döneminde uy-

gulad›¤›na flahit olmad›¤›m›z onalt› ke-

narl› türbe tipinin iki örne¤ini Eyüp’te

buluruz. Bunlardan içte de onalt›gen

düzenlemeye sahip Ferhad Pafla türbesi

(1595), sadece bu plan flemas› bak›m›n-

dan de¤il çok dengeli gövde kurulu ve

yine çok hareketli cepheler, nisbetli

pencerelerle hafifletilmifl ve alt s›ra

pencerelerin sivri kemerli al›nl›klar› bofl

b›rak›larak ajurlu mermer flebekelerle

kapat›lm›flt›r. Bu cephede köfeki tafl›n

yan›s›ra k›rm›z› tafllar›n kullan›lmas›

cepheye ayr› bir renk katmaktad›r. So-

kak taraf›ndaki bütün cephelerde her

iri adeta birer niyaz penceresi gibi ta-

savvur olunarak her kenarda bütün cep-

helerde her biri adeta birer niyaz pen-

ceresi gibi tasavvur olunarak her kenar-

da pencere aç›lm›flken mukabil tarafta

bunlar sa¤›r kenarlarla alternatif s›rala-

n›fl gösterirler. Girifli önünde üç gözlü

bir revaka sahip ferhad Pafla türbesi, iki

kat halindeki pencerelerinin dengeli s›-

ralan›fl›, bunlar› çerçeveleyen zarif sil-

meleri ve mukarnasl› saçak silmesi üze-

rinde yükselip yap›y› tamamlayan kub-

besi ile Eyüp’teki türbeler meflherinin

adeta bir sertac›d›r. 

D›flta yine onalt› kenarl› olarak ya-

p›lm›fl bir di¤er türbe Siyavufl Pafla Tür-

besidir (1582-84). Ancak burada iç dü-

zenleme farkl›l›k gösterir. ‹çte sekizge-

ne dönüflen Türbenin bu tertibi büyük

ölçüde Kanuni Türbesinin içteki galeri-

li flemas›n› hat›rlat›r. Onda bu flema se-

kizgenin köflelerine birer sütun yerleflti-

rilmek suretiyle gerçeklefltirilmifl bu

Türbede ise galerisiz olarak köflelerdeki

duvar payeleriyle sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca

iç mekân hem çini hem kalem ifli ile

zengince bezelidir. 

Onalt›gen gövde, nisbetleri ve kütle-
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si ile Ferhad Pafla türbesini and›r›r. An-

cak ondaki hareketlilik ve dinamizm

bunda hissedilmez. Girifl önündeki tek

kemer gözlü revak da yap›n›n büyüklü-

¤üyle uzlaflamam›fl bir eleman görünü-

mündedir. 

Nakkafl Hasan Pafla Türbesi (1623)

Eyüp’te kare plânl› türbelerin özgün bir

örne¤idir. Girifli önünde üç kemer göz-

lü revak›, cephelerde altl› üstlü ikifler

penceresi ve yüksek kasna¤› ile basit

bir formu farkl› k›lma gayretlerini yan-

s›tan bir yap›d›r. 

Kareye yak›n plan› ile bu tipin bir

di¤er örne¤i, Feridun Pafla türbesidir

(1583). D›fltan sade görünümlü eserin

giriflinin yana kayd›r›l›p bunun önüne

bir revak kurulmas› ve iç örtü sistemiy-

le bu yap› da al›fl›lm›fl›n d›fl›nda uygula-

malar sergiler. Feridun Pafla türbesi,

Eyüp türbeleri içinde, iddial› olmayan

de¤iflikliklere sahip bir yap› olarak de-

¤erlendirebiliriz. 

Oniki dilimli gövdesinin altl› üstlü

pencerelerle hafifletilmesi Mihriflah

Valide sultan Türbesini (1796) Ferhad

Pafla türbesine yaklaflt›r›r. Bu yap› göv-

denin tamamen mermerlerle kapl› ol-

mas›, dilimli kenarlar›n aralar›n›n iki

kat halinde sütuncelerle beslenmesi,

kasna¤›n›n yine dilmili olmas› ve dev-

rinin zevkini yans›tan özellikleriyle il-

ginç denemelerden biridir. 

fiah Sultan Türbesi (1800-1801) ise,

asl›nda silindirik formdaki gövdenin

muntazam bir kareye uygun düflecek

flekilde dört kuleyle bölünmesiyle

dilimli bir gövde görünüflü kazanm›flt›r.

Mekân içte silindiriktir. Bu gövde for-

mu, oval flekilli üst s›ra pencereleri ve

köfle kuleleri ile fiah Sultan Türbesi de

yenilikler sunan bir yap›d›r. 

Bu son iki yap›yla ortak olan bir

problem dikkatimizi çekmektedir. Her

iki yap› da Sultan III. Mustafa’n›n efli

olduklar› anlafl›lan Mihriflah Valide

Sultan, di¤eri III. Mustafa’n›n ikinci

kad›n› ve fiah Sultan’›n annesi olarak

gösterilirler. Bunlardan valide Sultan

olarak bilinen Mihriflah 1805 de, ikinci

kad›n olan Mihriflah

ise 1800 de vefat et-

mifltir. Bunlar iki ayr›

tarihi flahsiyet ise,

genellikle ileri sürülen

III. Selim ile fiah Sul-

tan’›n ana bir kardefl

olduklar› hususu ciddi

bir tart›flma

konusudur. 

Osmanl› sultanlar›n-

dan sadece biri

Eyüp’te medfundur.

Sultan Reflad, “ebedi
uykumu su ve çocuk
sesleri aras›nda uyu-
mak isterim” demiflti.
Bunun üzerine türbesi

kendisi hayatta iken

Halicin k›y›s›nda infla edildi (1913-

1914) ve türbesinin yan›na bir ilk okul

yapt›r›ld›. Eser, eni bir sanat anlay›fl›n›n

mezar mimarimizdeki en güzel örnek-

lerindendir. Sadece Eyüp’tekilerle de¤il

klasik dönemin önde gelen mezar

abideleri ile yar›flacak bir ihtiflamda ve

zenginliktedir. Duvarlar› tamamen

çinilerle kapl› yap›n›n içteki zenginli¤i,

köfle sütunceleri, mukarnas ve palmet

s›ralar›ndan oluflan saça¤› ve taç

kap›s›yla d›fla da yans›r. 

Ve nihayet Pertev Pafla türbesi ile

di¤er aç›k türbelerin de zikre de¤er ol-

duklar›n› belirtmekle yetinelim. 

K›saca tan›tt›¤›m›z bu yap›lar,

Eyüp’teki türbelerin ço¤unun âdeta

de¤ifliklikte yar›flan eserler olma

özelli¤ine sahip olduklar›n› ortaya

koymaktad›r. Bunlar sadece de¤iflik

formlar›, özgün cepheleri ile de¤il ayn›

zamanda iç süslemeleri, flahideli mer-

mer lahitleri ile de ilgi çekicidirler. Bu

türbelerin ço¤u, zamanlar›n›n önemli

flahsiyetlerine aittir. Bunlar›n hayat-

lar›ndaki dramlar, mutluluklar ve

baflar›lar bazen kitabelerinin sat›r

aralar›nda farkedilir. Bu kimlik bil-

gileriyle bütünlefltiklerinde bu yap›lar.

Kendi dönemlerinin daha canl› birer

flahidi olabileceklerdir.
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Osmanl› saltanat gelenekleri içinde,

padiflahlar›n tahta oturduktan sonra

Eyüp Sultan Türbesi’nde k›l›ç kuflanma-

s› ve bu vesileyle düzenlenen k›l›ç alay›

önemli bir yer tutar. Osmanl› kaynak-

lar›nda “taklîd-i seyf” olarak an›lan k›l›ç

kuflanma uygulamas›n›n, ‹stanbul’un

fethini müteakip Fatih Sultan Mehmed

taraf›ndan Eyüp Sultan Türbesi’nin ve

külliyesinin infla ettirilmesiyle (1453-

1459) bafllat›ld›¤›, Fatih’e fieyh Akflem-

seddin (ö.1459)1 taraf›ndan bu türbede

k›l›ç kuflat›ld›¤› yayg›n bir kanaattir.2

Baz› kaynaklar ise k›l›ç kuflanma adeti-

nin II. Bayezid döneminden (1481-

1512) sonra  bafllad›¤›n› ileri sürmekte-

dir.3

Ne var ki bu törenlerin tam olarak

ne zaman resmî bir niteli¤e büründü¤ü

henüz tesbit edilememifltir.4 Muhakkak

ki Fatih’ten itibaren Osmanl› padiflah-

lar› çeflitli vesilelerle Eyüp Sultan’› zi-

yaret edegelmifllerdir. Özellikle sefere

ç›kmadan önce Eyüp Sultan’›n “rûh-›

pür-fütûhlar›ndan istimdad eylemek”

önemli bir vesile oluflturmaktayd›.5 An-

cak bu ziyaretlerin, özellikle cülûsu iz-

leyen günlerde yap›lmaya bafllamas› ve

k›l›ç kuflanma töreniyle birleflerek dev-

let protokolüne girmesi için kesin bir

tarih verilememektedir.6 Ancak II. Se-

lim, III. Murad ve III. Mehmed dönem-

lerini (1566-1603) yaflam›fl olan Selâni-

kî Mustafa Efendi söz konusu padi-

flahlar›n, cülûslar›ndan (1566, 1574,

1595) sonra “kânûn-i kadîm-i Osmani-

yân üzre”, Eyüp Sultan’dan bafllayarak

“türbeler ziyaretine” ç›kt›klar›n› bildirir,

ancak üçü için de -bir vak’anüvisin aslâ

görmezlikten gelemiyece¤i- k›l›ç ku-

flanmadan söz etmez .7

fiu anda bilebildi¤imiz kadar›yla,

kendi dönemlerine ait bir k›l›ç kuflanma

törenini nakleden en eski kaynaklar

XVII. yüzy›l›n bafllar›na aittir ve 

I. Ahmed “taklîd-i seyf merasimi tesbit

edilmifl” ilk Osmanl› padiflah›d›r.8 Nite-

kim Zübtetü’t-Tevârîh’te I. Ahmed’in

cülûsunu (1603) izleyen k›l›ç kuflanma

töreni oldukça ayr›nt›l› biçimde tasvir

edilmektedir: Padiflah Eyüpsultan’a de-

niz yoluyla ulaflm›fl, o tarihte “‹mam ‹s-

kelesi” olarak an›lan Bostan ‹skele-

si’nden karaya ç›km›fl, muhtemelen, bu-

günkü ad› “Bostan ‹skelesi Soka¤›” olan

soka¤› izleyerek at üzerinde türbeye

kadar gitmifl, “hüsn-i edeble” türbeye

ziyaret ettikten sonra türbeyle cami

aras›ndaki avluya geçerek burada fiey-

hülislâm Ebû’l-Meyâmîn Mevlânâ Mus-

tafa Efendi (ö.1606)9 eliyle k›l›ç kuflan-

m›flt›r. Törenden sonra padiflah ata bi-

nerek Edirnekap›’dan flehre girmifl, ec-

dâd›n›n türbelerini ziyaret ettikten son-

ra saraya dönmüfltür10.

Tarih-i Selânikî ile Zübtetü’t-Tevâ-

rîh’teki kay›tlar, cülûsu izleyen ve mu-

hakkak Eyüp Sultan Türbesi ile Fatih

Sultan Mehmed Türbesi’ni kapsayan,

“türbeler ziyaretinin” en az›ndan II. Se-

lim’e (1566) kadar geriye gitti¤ini11, k›-

l›ç kuflanma törenlerinde Topkap› Sara-

y›-Eyüpsultan güzergâh›n›n ve Eyüp

Sultan Küliyesi içindeki “koreografinin”

de, hiç de¤ilse I. Ahmed ‘den itibaren

belirli bir çerçeveye oturdu¤unu kan›t-

lar.

Osmanl› devlet protokolündeki bu

de¤iflimlerin külliyenin yak›n çevresiyle
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(R. 2) V. Mehmed

Reflad’›n k›l›ç alay›

Bostan ‹skelesi

Soka¤›’nda (P. de

Gigord Kolleksiyonu /

P. Sar›öz, Bir Zamanlar

‹stanbul, ‹stanbul 1996,

101)
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olan iliflkisine, yerleflim düzenine ve

mimari bünyesindeki geliflmelere yans›-

d›¤› görülmektedir. Bu konudaki tesbit-

lerimizi ve varsay›mlar›m›z›, külliyenin

d›fl›ndan içine do¤ru ilerleyerek göz-

den geçirelim:

Bostan ‹skelesi Soka¤›’n›n çevresi:
K›l›ç alay› s›ras›nda deniz yoluyla

Eyüpsultan’a gelen veya buradan ayr›-

lan padiflahlar›n kulland›klar› Bostan ‹s-

kelesi’nden Eyüp Sultan Külliyesi’ne

uzanan soka¤›n, bafl›ndan beri önemli

bir ulafl›m ekseni oldu¤u, bu soka¤›n iki

yan›nda gömülmenin -Hz. Halid bin

Zeyd’e komflu olmak flerefinden baflka-

dünyevî aç›dan da  itibarl› telakki edil-

di¤i, bir tür prestij göstergesi oldu¤u

söylenebilir (Res. 1, 2, 3). Nitekim gü-

nümüzde Bostan ‹skelesi Soka¤›, Haliç

k›y›s›ndan itibaren s›rayla Âdile Sultan

(ö.1899), Sadrazam Koca Hüsrev Pafla

(ö.1855), Adliye Naz›r› Damad Mah-

mud Celâleddin Pafla (ö.1903), Kap-

tan-› Derya ve Tophane Müfliri Damad

Halil R›f’at Pafla (ö.1856), Mihriflah

Valide Sultan (ö.1805) gibi hanedan

mensubu veya devlet ricâlinden olan

kiflilerin türbeleri ve hay›r eserleriyle

adeta kuflat›lm›fl gibidir12 (Res. 4).  

Ancak flafl›rt›c› olan söz konusu ya-

p›lardan hiçbirisinin XVIII. yüzy›l son-

lar›ndan geriye gitmemesidir. Bunun

sebebini topografyada aramak yerine

olacakt›r. Zemin kotu deniz seviyesin-

den pek az yüksekte olan bu bölgenin

zaman içinde Haliç’in doldurulmas› so-

nucunda teflekkül etti¤i, Haliç k›y›s›n›n

ve bu arada Bostan ‹skelesi’nin oldukça

geç bir tarihte bugünkü konumuna ka-

vufltu¤u düflünülebilir13. Nitekim bura-

daki yap›lar içinde en eski tarihli olan

Mihriflah Valide Sultan Külliyesi Ha-

liç’e en uzak olan yap› toplulu¤udur.

Ayr›ca Mihriflah Valide Sultan’›n türbe-

si de, külliyenin bat› s›n›r›na, k›y›ya en

uzak yere, arazinin bir miktar yükseldi-

¤i bir noktaya kondurulmufltur. Di¤er

taraftan konumlar› Haliç’e yak›n olan

yap›larda, ancak dolma arazilerde bulu-

nan yo¤un nemin yaratt›¤› ciddî bir

tahribat gözlenmektedir. 

Türbe ile cami aras›ndaki avluda
girifllerin konumu:

Osmanl› mimarisinde, ilk revakl› fla-

d›rvan avlusunun gözlendi¤i, klasik üs-

lubun kap›s›n› açan Edirne’deki Üç fie-

refeli Cami’den (1447)14 bafllayarak,

flad›rvan avlusunun yan girifllerini ca-

miyle avlunun birleflme çizgisi üzerine,

baflka bir deyimle avlunun güney s›n›r›-

na yerlefltirmek bir gelenek halini al-

m›flt›r. Hattâ bu husus, Anadolu Türk

mimarisinde Edirne Üç fierefeli Ca-

mi’nin öncüsü olarak kabul edilegelen

Selçuk (Ayaslu¤) ‹sa Bey Camii’nde

(1374)15 bile gözlenmektedir.

Durum böyleyken Eyüp Sultan Kül-

liyesi’nde, camiyle türbe aras›nda bulu-
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Bostan ‹skelesi Soka¤›’nda gösteren tablosu (A. Cumal› Koleksiyonu / S. Tansu¤,
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(R. 5) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde,

caminin iç

avlusunda, d›fl

avluya (bat›ya)

aç›lan kap›dan

Bostan ‹skelesi

Soka¤›’na (do¤uya)

aç›lan kap›ya bak›fl,

solda türbenin

ziyaret bölümü ile

önündeki sak›f (M.

B. Tanman).

(R.4) Eski bir

kartpostalda Bostan

‹skelesi Soka¤› Solda

Mihriflah Valide

Sultan ‹mareti ve

Sebili, sa¤da geride

Halil R›fat Pafla,

Mahmud Celâleddin

Pafla, Hüsrev Pafla

ve Ådile Sultan

türbeleri (A. Eken,

Kartpostallarda

‹stanbul, ‹stanbul

1992, 108).
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nan, bafllang›çta flad›rvan avlusu iken

1798-1800’deki yenilemede bu özelli-

¤ini yitiren avlunun yan giriflleri kuzey

s›n›r›ndad›r (Çiz. 3; Res. 5)16 . Muhte-

melen bu düzenleme, Eyüp Sultan Tür-

besi’nin her dönemde çok kalabal›k

olan ziyaretçileri, ayr›ca padiflahlar›n

ziyaretleri ve k›l›ç kuflanma törenlerin-

den dolay›, avlunun kuzey kesimindeki

türbenin önünde, güneydeki flad›rvan›n

abdest trafi¤inden soyutlanm›fl bir sir-

külasyon alan› yaratma amac›na yöne-

liktir.

Türbe ile cami aras›ndaki avluda
bulunan Sinan Pafla Kasr›:

Bu arada Fatih Sultan Mehmed tara-

f›ndan yapt›r›lan ilk Eyüp Sultan Külli-

yesi’nde, cami ile türbe aras›nda bulu-

nan avlunun merkezinde, II. Bayezid

döneminin (1481-1512) bafllar›nda

Sadrazam Çandarl› ‹brahim Pafla’n›n

(ö.1499)17 yapt›rd›¤› flad›rvan›n üzeri-

ne, yaklafl›k yüz y›l sonra Sadrazam

Koca Sinan Pafla’n›n (ö.1596)18 fevkânî

bir kas›r infla ettirmesi dikkat çekicidir19

(Çiz. 2). Kaynaklarda “Sinan Pafla Kas-

r›” olarak an›lan, III. Selim taraf›ndan

caminin yenilenmesi 1798-1800) s›ra-

s›nda ortadan kald›r›lan bu yap›n›n

benzerine hiçbir Osmanl› camiinde

rastlamak mümkün de¤ildir20. Esasen

“normal” bir caminin fonksiyon flemas›

aç›s›ndan flad›rvan avlusunda böyle bir

kasr›n hiçbir gereklili¤i yoktur21 . Eyüp

Sultan Camii’nde bu kasr›n varl›¤› yal-

n›z bu camiye mahsus özel bir fonksi-

yon olan k›l›ç kuflanma töreniyle aç›k-

lanabilir. Di¤er taraftan s›rf Koca Sinan

Pafla’n›n flahsî arzusu, selâtin camileri-

nin en önemlilerinden olan bu yap›da

böyle istisnaî bir kasr›n yapt›r›lmas›

için yeterli de¤ildir.

Kanaatimizce Sinan Pafla Kasr›’n›n,

II. Selim’in cülûsundan (1566) sonra

gerçeklefltirdi¤i Eyüp Sultan ziyareti

ile, Osmanl› kaynaklar›nda aç›kl›kla an-

lat›lan ilk k›l›ç alay›n›n (1603) aras›n-

daki zaman diliminde, muhtemelen Si-

nan Pafla’n›n befl sadâret döneminden

birisinde (1580-1596 aras›nda) ihdas

edilmifl olmas› rastlant› de¤ildir. Avlu-

nun merkezinde yer alan ve fevkânî ko-

numuyla çevresine egemen olan -Ay-

vansarayî’nin tabiriyle- “Sinan Pafla

Kasr-› Refî’i”, XVI. yüzy›l›n son çeyre-

¤inde resmiyet kazanmaya bafllad›¤›

tahmin edilebilen Eyüp Sultan ziyaret-

leri s›ras›nda padiflah›n ve “devletlûla-

r›n” kullan›m› için düflünülmüfl olsa ge-

rektir. 

Bu arada padiflahlar›n XVIII. yüzy›l

ortalar›na kadar, k›l›ç alaylar›na hareket

veya dönüfllerinde ço¤u zaman, Top-

kap› Saray›’n›n Marmara sahilinde, yine

Koca Sinan Pafla’n›n ikinci sadareti
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(R. 6) flam Emeviyye

Camii’nin avlusunda

bulunan flad›rvan

üzerindeki fevkâni

mahfil (MMM. B.

Tanman)

(R. 7) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde,

caminin cümle

kap›s›ndan türbeye

bak›fl: Ön planda

ç›nar› kuflatan

parmakl›k üzerinde

Mevlevî sikkeleri,

arka planda ziyaret

bölümünün önündeki

sak›f (M. B.

Tanman).
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(1589-1591) s›ras›nda yapt›r›p III. Mu-

rad’a sundu¤u köflkü (Sinan Pafla Köflkü

/ ‹ncili Köflk)22 kullanmalar›  dikkat çe-

kicidir.23 Belki de bu iki yap› “k›l›ç alay›

güzergâh›n›n” ayn› y›llarda, ayn› kifli

taraf›ndan yapt›r›lm›fl bafllang›ç ve bi-

tim noktalar›n› teflkil etmekteydi. Bu

arada Eyüpsultan’daki kasr›n da, Top-

kap› Saray›’ndaki “adafl›” ve Koca Sinan

Pafla’n›n Çarfl›kap›’daki külliyesi24 gibi,

Mimar Davud A¤a (ö.1598)25 taraf›n-

dan tasarlanm›fl olmas› kuvvetle muhte-

meldir.
Eyüp Sultan Camii avlusundaki Si-

nan Pafla Kasr›’n›n ne flekilde kullan›ld›-
¤› hakk›nda kesin bir fley söylemek
mümkün de¤ildir. Ancak baz› varsa-
y›mlar ileri sürülebilir: Camilerdeki
hünkâr mahfilleriyle ba¤lant›l› hünkâr
kas›rlar›nda oldu¤u gibi, ziyaretin son-
ras›nda padiflahlar›n burada dinlenme-
leri, devlet ricâlini ve ulemân›n ileri ge-
lenlerini huzurlar›na kabul etmeleri ak-
la yak›nd›r. K›l›ç kuflanma törenlerinin
resmî teflrifatta yerini almas›ndan sonra
kasr›n öneminin daha da artm›fl bulun-
mas›, buras›n›n bir resm-i kabul mekân›
haline gelmifl olabilece¤ini düflündür-
mektedir26 .

Di¤er bir varsay›m da, Tanzimat’tan
önceki k›l›ç alaylar›nda27, deniz yoluyla
gelecek padiflah› karfl›lamak üzere kara
yoluyla Eyüpsultan’a gelen devlet ricâli
(sadrazam, kubbe vezirleri, reisülküttâb
vs.), ileri gelen ulema (fleyhülislâm, ka-
zaskerler, nakibüleflrâf, yüksek pâyeli
kad›lar vs.) ve meflâyih (tarikatlar› tem-
sil eden âsitâne fleyhleri ve di¤er nüfuz-
lu fleyhler) için düflünülmüfl olmas›d›r.
Nitekim Vak’anüvis Lütfi Efendi, Ab-
dülmecid’in k›l›ç kuflanma törenini
(1839) anlat›rken “cümle vüke-lâ ve
ümerâ ve âyan ve bendegân tür-be-i fle-
rife civar›nda bittecemmu’ teflrif-i padi-
flahîye muntaz›r” ifadesini kullanm›flt›r28

. Sinan Pafla Kasr›’n›n y›kt›r›ld›¤› 1798
y›l›na kadar bu zatlar›n, halk›n h›nca-
h›nç doldurdu¤u cami avlusunda padi-
flah› beklediklerini hayal etmek biraz
zordur. Büyük bir ihtimalle söz konusu
kas›r “teflrif-i padiflahîye muntaz›r” 
olan “ekâbire” tahsis edilmekteydi. Bu
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türbeye bak›fl: Solda ziyaret bölümünün önündeki sak›f, sa¤da 1. Ahmed Sebili

(M. B. Tanman).



(R. 9) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde, ziyaret

bölümünün önündeki

sak›f›n sütun bafll›¤› (M.

B. Tanman).

(R. 10) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde, ziyaret

bölümünün güney (avlu)

duvar›ndaki hâcet

penceresi (M. B.

Tanman).
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zevât›n k›l›ç kuflanmadan önceki/ son-
raki vakit namazlar›n› kas›rda k›ld›klar›
da düflünülebilir.

Hiçbir iz b›rakmadan ortadan kal-

kan ve flimdiye dek hakk›nda herhangi

bir görsel belgeye rastlanmayan Sinan

Pafla Kasr›’n›n mimari özellikleri karan-

l›kta kalmaktad›r. Ancak söz konusu

yap›n›n fevkânî konumunu ve bir flad›r-

van›n üzerinde bulunmas›n› dikkate

alarak, XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait

sivil mimari eserleri aras›nda, havuz

içinde yer alan iki köflkü benzer örnek-

ler olarak görebiliriz: Topkap› Sara-

y›’nda, Enderûn Meydan›’n›n ortas›nda,

günümüzde III. Ahmed Kütüphane-

si’nin bulundu¤u yeri iflgal eden Ha-

vuzlu Köflk (II. Selim dönemi: 1566-

1574) (Çiz. 4, 5) ile Küçükçekmece

yolu üzerindeki Siyavufl Pafla Köflkü

(III. Murad dönemi: 1574-1595)29

(Çiz. 6, 7, 8). Söz konusu örneklerden

birincisi çevreye aç›lan kemerleriyle

Eyüp Sultan Camii’nin avlusu için daha

uygun görünmekte ancak bu yap›y›

fevkânî olarak düflünmek gerekmekte-

dir. Ayr›ca Sinan Pafla Kasr›’n›n “zemin

kat›n›”, Edirne Selimiye Camii’nin, or-

tas›nda bir havuz bar›nd›ran müezzin

mahfilini (Çiz. 9) and›rd›¤›n› varsay-

mak, G. Ak›n’›n söz konusu mahfilin

“gizli anlam›na” iliflkin gelifltirdi¤i il-

ginç yorumlar›30 bu yap›ya da yans›t-

mak mümkündür. Bu arada fiam Eme-

viyye Camii’nin avlusunda, flad›rvan›n

üzerinde bulunan geç tarihli fevkânî

mahfil, varl›k nedeni, dönemi ve üslubu

çok farkl› olsa da, hiç de¤ilse konumu

aç›s›ndan benzer bir örnek teflkil eder

(Res. 6). Ne var ki Sinan Pafla Kasr›’na

iliflkin tutarl› bir restitüsyon teklif ede-

bilmek için elimizde henüz hiçbir so-

mut ipucu bulunmamaktad›r.

Türbe ile cami aras›ndaki avluda
infla ettirilen mahfiller:

Eski Eyüp Sultan Camii’nin flad›rvan

avlusunda, Dârüssaade A¤as› Hac› Beflir

A¤a (ö.1746)31 taraf›ndan 1732/33’te

iki mahfil yapt›r›ld›¤›, bunlar›n Sinan

Pafla Kasr›’n› yanlardan (muhtemelen

do¤u ve bat› yönlerinden) kuflatt›¤› an-

lafl›lmaktad›r32. T›pk› Sinan Pafla Kasr›

gibi, baflka hiçbir Osmanl› camiinin fla-

d›rvan avlusunda görülmeyen bu mah-

fillerin de k›l›ç alaylar› s›ras›nda özel

bir kullan›ma tahsis edildikleri, geri ka-

lan zamanlarda, hava flartlar› müsait ol-

du¤unda cemaat taraf›ndan kullan›ld›k-
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(R. 11) III. Selim’in

Topkap›

Saray›’ndaki

Bâbüssaade önünde

muayedesini

gösteren anonim

tablodan (Topkap›

Saray› Müzesi / N

Anafarta, Topkap›

Saray› Padiflah

Portreleri, ‹stanbul

1966, res. VIII)

ayr›nt›.

Bâbüssade’nin

solundaki selsebil.

(R. 12) Edirne

Saray›’ndaki

Bâbüssaade

(‹stanbul

Üniversitesi

Kütüphanesi /

Y›ld›z Saray›

Albümleri).
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lar› tahmin edilebilir. Fevkânî olduklar›

anlafl›lan bu mahfiller güneyde caminin

son cemaat revak›ndan bafllamakta ve

1732/33’te avlunun yan taraflar›nda s›-

ralanan befler medrese hücresinin ku-

zey bitimine kadar uzanmaktayd›33

(Çiz. 2).

Türbe ile cami aras›ndaki avluda,
ç›narlar›n bulundu¤u kesimi kuflatan
korkulu¤un babalar›ndaki Mevlevî
sikkeleri:

Türbenin önündeki sak›fl› bölümün

k›ble taraf›nda, içinde külliyeyle yafl›t

devâsâ bir ç›nar›n34 bulundu¤u, zemini

avluya göre yüksekte kalan, çepeçevre

tafl duvarlarla tahkim edilmifl olan bir 

bölüm vard›r. Burada Hz. Halid bin

Zeyd’in gasledildi¤i, ç›narlar›n da fieyh

Akflemseddin (ö.1459) taraf›ndan kab-

rin keflfedilmesi üzerine dikildi¤i riva-

yet olunmaktad›r35. Duvarlar›n köflele-

rinde, III. Selim’in tu¤ras›n› tafl›yan,

halk aras›nda “k›smet çeflmeleri” veya

“hacet çeflmeleri” olarak an›lan birer

çeflme bulunur36. Ancak duvarlar›n üze-

rine yerlefltirilmifl olan demir parmak-

l›klar XIX. yüzy›l›n son çeyre¤ine veya

XX. yüzy›l›n bafllar›na (muhtemelen II.

Abdülhamid dönemine) aittir. Bu par-

makl›klar›n babalar› üzerinde görülen

dökümden mamul Mevlevî sikkelerini

(Res. 7) ise büyük bir ihtimalle, Mevle-

vî muhibbi olan ve Mevlânâ neslinden

Konya Dergâh› postniflini Abdülhalim

Çelebi (ö.1926) elinden burada k›l›ç

kuflanan37 V. Mehmed Reflad koydur-

mufltur38 .

Osmanl› dünyas›nda, Bektaflîler ile

Mevlevîler aras›nda, birçok hususta

gözlenen rekabet, k›l›ç kuflanma gele-

ne¤inin kökenine -dolay›s›yla saltanat

makam› üzerindeki manevî himayenin

öncelikle hangi tarikataait oldu¤una-

iliflkin iddialara da yans›m›flt›r: Sultan

Alâeddin’in Osman Gazi’ye gönderdi¤i

rivayet edilen ve bir anlamda Osman-

l›’n›n Selçuklu’ya “yasal varis” oldu¤unu

simgeleyen k›l›ç, Bektaflîlere göre Hac›

Bektafl-› Velî (ö.1271) taraf›ndan, Mev-

levîlere göre ise Mevlânâ (ö.1273) veya

o¤lu Sultan Veled (ö.1312) taraf›ndan

taraf›ndan Osman Gazi’ye (ö.1326) ku-

flat›lm›flt›r39. 

Muhakkak ki V. Mehmed Reflad’›n

Abdülhalim Çelebi’yi tercih ediflinde,

Mevlevî muhibbi olmas›n›n yan› s›ra

tarihî gerçekli¤i çok flüpheli olan bu

sözlü geleneklerden ikincisi de rol oy-

nam›flt›r. Söz konusu sikkeler bir yan-

dan, geç dönem Osmanl› mima-risinde

ve süsleme sanatlar›nda tarikat amblemi

(alamet-i farikas›) olarak serpufllar›n

bolca kullan›lmas›na ilginç bir örnek

teflkil etmekte, di¤er taraftan Konya

Çelebileri elinden k›l›ç kuflanan ilk ve

son padiflah olan V. Mehmed Reflad’›n

hat›ras›n› yaflatmaktad›r.
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(R. 13) Alay

Köflkü ve Bâb-›

Äli (M. B.

Tanman).

(R. 14) W. H.

Bartlett’in (1809-

1854) gravüründe

Bâb-› Seraskerî.
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Türbenin önündeki ziyaret bölümü:
Eyüp Sultan Türbesi’nin önüne (k›b-

le yönüne) I. Ahmed’in 1612 y›l›nda

ekletti¤i ziyaret bölümünün de k›l›ç

kuflanma törenleriyle iliflkili oldu¤u

tahmin edilebilir (Çiz. 2, 3; Res. 8). Ne

var ki bu ba¤lamda önemli olan, k›l›ç

kuflanma eyleminin tam olarak hangi

mahalde (ziyaret bölümünün önündeki

sak›f / ziyaret bölümü / türbenin içi)

gerçekleflti¤i hususu, ayr›ca bu bu hu-

susun -ayn› törene iliflkin di¤er baz› ay-

r›nt›lar (k›l›c› kuflatan›n kimli¤i ve ku-

flan›lan k›l›c›n aidiyeti) gibi- zaman

içinde de¤iflime u¤ray›p u¤ramad›¤› ay-

d›nlat›lamam›flt›r40 . 

Yine de ziyaret bölümünün k›l›ç ku-

flanmayla ba¤lant›l› olmas› ihtimalini

güçlendiren tesbitler yapmak müm-

kündür: Bunlar›n bafl›nda söz konusu

mekân›n, Osmanl› kaynaklar›nda, bu-

rada k›l›ç kufland›¤› aç›kça tarif edilen

ilk padiflah (I. Ahmed) taraf›ndan ek-

lenmifl olmas›d›r. Di¤er bir husus da bu

bölümün Osmanl› türbe tasar›m› aç›s›n-

dan al›fl›lmad›k bir durum arz etmesi-

dir. Oldukça genifl tutulmufl ve duvarla-

r› bafltan bafla çinilerle bezenmifl olan

bu bölümün varl›¤› s›rf Eyüp Sultan

Türbesi’nin “popülaritesi” ve ziyaretçi

kitlesinin kalabal›¤›yla aç›klanamaz.

Nitekim -Konya Mevlânâ Türbesi d›-

fl›nda- ‹stanbul’da ve di¤er flehirlerde,

hat›ras› Hz. Halid kadar ya da O’na

yak›n derecede “taziz edilen” saha-

bî/velî türbelerinin hiçbirisinde bu de-

recede genifl ve süslü bir ziyaret bölü-

mü bulunmamaktad›r.

Di¤er taraftan söz konusu bölümü-

nün k›ble duvar›nda, Hz. Muham-

med’in ayak izinin muhafaza ve ziyaret

edilmesi için I. Mahmud’un 1732’de

yapt›rd›¤› “nakfl-› kadem-i peygamberî

pîfligâh›”41 da bu ba¤lamda dikkati çek-

mekte, k›l›ç kuflanma gelene¤inin köke-

ninde yatan, padiflah›n-halifenin Hz.

Muhammed’in ve Hulefâ-i Raflidîn’in

varisi oldu¤una yönelik simgeci anla-

t›mla örtüflmektedir.

Bu arada V. Mehmed Reflad’›n k›l›ç

kuflanmas›na tan›k olan M. Z. Pakal›n

konumuz aç›s›ndan çok önemli bilgiler

vermekte, tören s›ras›nda ziyaret bölü-

münde ve türbenin içinde padiflah için

birer taht kuruldu¤unu, önce ziyaret

bölümünde oturan padiflah›n Fetih Sû-

resi’nin k›raat›n› dinledikten sonra as›l

türbeye geçti¤ini, burada k›l›ç kuflan-

d›ktan sonra ziyaret bölümünde iki

rek’at namaz k›ld›¤›n› nakletmektedir42.

Bütün ayr›nt›lar›yla anlat›lan bu tertibin

V. Mehmed Reflad döneminde ihdas

edilmedi¤i, yüzy›llard›r süregelen bir

uygulama oldu¤u kolayca tahmin edile-
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(R. 15) Merkez

Efendi Tekkesi’nde

cümle kap›s›ndan

Merkez Efendi

Türbesi’ne bak›fl

Hâcet penceresi

önündeki sak›f (M.

B. Tanman).

(R. 16) Merkez

Efendi Türbesi’ndeki

sak›f›n›n tavan

göbe¤i (M. B.

Tanman).
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bilir. Bu durumda söz konusu bölümün,

k›l›ç kuflanma törenleri, hatta padiflah-

lar›n Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaretleri

s›ras›nda da bir tür hünkâr mahfili gibi

kullan›ld›¤› söylenebilir. Bu mekân›n

zengin süslemesi ve mefruflat› da bu fle-

kilde anlam kazanmaktad›r.

Ziyaret bölümünün önündeki sak›f
ve sebil:

III. Selim taraf›ndan, caminin yeni-

den infla ettirilmesi (1798-1800) s›ra-

s›nda ziyaret bölümünün önüne ekle-

nen (veya yenilenen), büyük bir ihti-

male üstyap›s› II. Mahmud’un 1819’da-

ki onar›m›nda yenilenmifl olan43 sak›f›n

da k›l›ç kuflanma töreniyle -en az›ndan

anlam aç›s›ndan- iliflkili oldu¤u ileri sü-

rülebilir. Bir kere, volütlü bafll›klarla

donat›lm›fl dört adet mermer sütunla

tafl›nan, genifl saçaklar›yla birlikte

15.00 x 5.00 m. boyutlar›nda bir alan›

örten bu sak›f, türbeyi d›flar›dan (ziya-

ret bölümünü avludan ay›ran duvardaki

hacet penceresinden ) ziyaret edenleri

ya¤murdan koruma fonksiyonu için

fazla büyük ve gösterifllidir (Çiz. 3;

Res. 7, 8, 9,10, 11). Bu arada sak›f›n ça-

d›r biçiminde, kurflun kapl› bir ça-t›yla

örtülü olmas› konumuz aç›s›ndan en

önemli mimari ayr›nt›d›r. 

Büyük bir ihtimalle alt›nda k›l›ç ku-

flanma eylemi cereyan etmese de , söz

konusu törenin gerçekleflti¤i mekân›n

önünde ve ona aç›lan hacet penceresi-

nin44 üzerinde bulunan bu iddial› sak›-

f›n benzerini hiçbir sahabî/velî türbe-

sinde görmek mümkün de¤ildir. Buna

karfl›l›k gerek tafl›y›c› sistemi gerekse

de “ota¤›” hat›rlatan üstyap›s›yla daha

ziyade Topkap› Saray›’ndaki Bâbüssa-

ade (bugünkü yap›: 1774)46 ile Edirne

Saray›’ndaki Bâbüssaade’nin (bugünkü

yap›: muhtemelen III. Mustafa döne-

mi[1757-1774])47 önlerindeki sak›flar›

hat›rlat›r (Res. 13, 14). Bu benzerli¤i

ilk bak›flta dönem üslubuyla (Osmanl›

baro¤u) aç›klamak mümkün görünmek-

tedir. Ancak Topkap› Saray› ile Edirne

Saray›’ndaki Bâbüssaade’lerle Eyüp Sul-

tan Türbesi’nin, saltanat de¤iflimlerine

iliflkin teflrifatta birbirini izleyen ve

tamamlayan iki önemli olay›n -“resm-i

biat” ile “taklîd-i seyfin”- sahnesi ol-

malar›, yukar›da de¤inilen benzerli¤in
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B. Tanman).
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tesadüfî olam›yaca¤›n› gösterir. Her üç

sak›f›n da “ota¤-› hümâyunlar›” hat›r-

latan48 biçimde tasarlanmas› da, kökleri

Orta Asya step imparatorluklar›na

kadar giden bir hükümdarl›k sim-

gesinin49 XVIII. yüzy›l sonlar›nda, Os-

manl› baro¤unun “avrupaî” görünümü

alt›nda canl› tutuldu¤unu kan›tlar50.

Ayr›ca Topkap› Saray› Müzesi’nde

bulunan, III. Selim’in Bâbüssaade önün-

de bir muayedesini tasvir eden tab-

loda51 , kap›n›n yanlar›nda görülen sel-

sebiller (Res. 13, 13a), Eyüp Sultan

Türbesi’nin önündeki (k›ble

yönündeki) ziyaret bölümüyle birlikte

I. Ahmed taraf›ndan 1613/14’te yap-

t›r›lan sebilin52 (Res. 15) de bu aç›dan

de¤erlendirilebilece¤ini düflündürmek-

tedir. Osmanl› teflrifat›nda çok “ciddi”

bir olay›n sahnelendi¤i Bâbüssaade’de,

taht›n üzerindeki küresel ask› gibi, sel-

sebillerin varl›¤›n› da, boflluk doldur-

mak veya hofl görüntü yaratmak gibi

“gayr›-ciddi” sebeplere ba¤lamak pek

akla yak›n de¤ildir. Bu selsebilleri, tah-

ta oturan yeni padiflaha,  saltanat›nda

kolayl›k, bereket ve izzet dileyen cülûs

duas›n›n mimari ifadeleri gibi görmek

mümkündür53. 

Ayn› varsay›m›, saltanat de¤iflimin-

de cülûstan sonraki en önemli olay›n

sahnelendi¤i Eyüp Sultan Türbesi’ndeki

sebil için de düflünmek pek yanl›fl ol-

masa gerek. Kald› ki söz konusu sebil,

burada k›l›ç kufland›¤›n› kesin olarak

bildi¤imiz ilk padiflah (I. Ah-med)

taraf›ndan, üstelik k›l›ç kuflanma

töreniyle iliflkili oldu¤una inand›¤›m›z

ziyaret mekân›yla birlikte yapt›r›lm›flt›r.

Di¤er taraftan ‹stanbul’da, Mevlana-

kap› d›fl›nda Halvetiyye-Sünbüliyye’ye

ba¤l› Merkez Efendi Tekkesi’nde bu

ba¤lamda kayda de¤er bir sak›f bulun-

maktad›r. XVI. yüzy›l›n büyük velî-

lerinden “Merkez Efendi” lakapl› fieyh

Musa Musliheddin Efendi’nin

(ö.1551/52) gömülü oldu¤u türbe II.

Mahmud taraf›ndan (muhtemelen

1836’da) yeniden infla ettirilmifltir. Tür-

benin bat› cephesindeki k›sa saçak, tek-

kenin cümle kap›s›n›n karfl›s›na gelen

ve Merkez Efendi’nin sandukas›na

aç›lan hacet penceresinin

hizas›nda geniflleyerek bir

sak›fa dönüflür (Res. 18).

Bu sak›f›n alt›nda 1925’e kadar,

Merkez Efendi Tek-

kesi’nin postniflini

ve derviflleriyle

yak›ndaki

Yenikap› Mevlevîhanesi’nin54 , bayram

namazlar›n› burada edâ etmeyi gelenek

haline getirmifl olan fleyhi ve dedegân›

aras›nda bir muayede merasiminin icra

edildi¤i bilinmektedir. Tarikatlar

aras›ndaki yak›nl›¤›n güzel bir örne¤ini

oluflturan bu gelenek sak›f›n ayr›n-

t›lar›na yans›m›flt›r: Tavan›n or-

tas›nda, Sünbüliyye’yi sim-

geleyen sünbül çiçekleriyle

bezeli bir göbek bulunmakta,

bunu Merkez Efendi’ye ithaf

edilmifl bir beyit55

kuflatmakta, sak›f›n

tepesinde de Mev-

levî tac› biçiminde bir

alem yükselmektedir56 (Res. 19, 20). 

Ola ki Merkez Efendi Tekkesi’ndeki

bu “muayede sak›f›”, saraylarda ve Eyüp

Sultan Türbesi’nde görülen, “dün-

yevî/zâhirî sal-

tanata” iliflkin an-

lamlarla yüklü

sak›flar›n, bir

“manevî/bât›nî sal-

tanat” sahibinin

türbesine aksetmifl

“derviflâne” bir yan-

s›mas›d›r. Ya da

tam tersi...57

Kim bilir belki de, Manisa’da bulun-

du¤u gençlik y›llar›nda Yavuz Sultan

Selim’in k›z› fiah Sultan58 ile evlenerek

“damad-› flehriyârî” olan59 , ancak daha

sonra eflinden ayr›ld›¤› anlafl›lan ve

bugün tekkesinin bulundu¤u yerde

itikâfa çekilen Merkez Efendi’ye

kaderin bir latifesidir.
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Ç. 4) Havuzlu

Köflk’ün cephe

restitüsyonu (S. H.

Eldem, KKööflflkklleerr  vvee

KKaass››rrllaarr, ‹stanbul

1968, I, 105, res.70).

Ç. 5) Siyavufl Pafla Köflkü’nün

kuzey cephesi (S. H. Eldem,

KKööflflkklleerr  vvee  KKaass››rrllaarr, ‹stanbul

1968, I, 118, res.82).

Ç. 6) Edirne Selimiye Camii
müezzin mahfilinin cephesi (G.
Ak›n, "Mimarl›k Tarihinde
Pozitivizmi Aflma Sorunu ve
Osmanl› Merkezi Mekan
‹konolojisi Ba¤lam›nda Edirne
Selimiye Camisi’ndeki Müezzin
Mahfili", TTüürrkk  KKüüllttüürrüünnddee
SSaannaatt  vvee  MMiimmaarrii  //  KKllaassiikk
DDöönneemm  SSaannaatt››  vvee  MMiimmaarrll››¤¤››
ÜÜzzeerriinnee  DDeenneemmeelleerr, ‹stanbul
1993, 1-39[38], res. 5).
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Ç. 1) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde cami-

medrese-türbe

manzumesinin

1459’daki (ilk) halini

gösteren plan

restitüsyonu (E. H.

Ayverdi, OOssmmaannll››

MMii’’mmâârriissiinnddee  FFaattiihh

DDeevvrrii,, III, ‹stanbul

1973, res. 563)
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Ç. 2) Eyüp Sultan

Külliyesi’nde cami-

medrese-türbe

manzumesinin

1723/33-1798

aras›ndaki halini

gösteren  restitüsyonu

(E. H. Ayverdi,

OOssmmaannll››  MMii’’mmâârriissiinnddee

FFaattiihh  DDeevvrrii,,  IIIIII,

‹stanbul 1973, res.

563’ten Yük. Mim. K.

Türkantoz taraf›ndan

ifllenerek).
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Ç. 3) Eyüp Sultan Külliyesi’nde

cami-medrese-türbe manzumesinin

1800’den sonraki (bugünkü) halini

gösteren plan restitüsyonu

(E.H.Ayverdi, OOssmmaannll››

MMii’’mmâârriissiinnddee  FFaattiihh  DDeevvrrii,,  IIIIII,

‹stanbul 1973, res. 564).
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sirkülasyona engel olmamalar› için bu mahfillerin

fevkânî olmalar› gerekir.

34. Evliya Çelebi, aaggee, I, 397’de burada iki ç›nar›n

varl›¤›ndan flöyle söz edilir: " Bu maksûre (Sinan

Pafla Kasr›) ile kabr-i Ebâ Eyyûb aras›nda âsumâna

ser çekmifl iki ç›nar vard›r ki cemaat sâyesinde

(gölgesinde) idadet ederler..." Bu ç›narlardan birisinin

XX. Yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yafll›l›¤› sebebiyle

y›k›ld›¤› bilinmektedir. (Bkz. Akakufl, aaggee, 147)

35. Akakufl, aaggee, 153, res. 42, Tanman, aaggmm, 241,

Haskan, aaggee, 53, 152.

36. Akakufl, aaggee, 147, Tanman, aaggmm, 239, 241;

Haskan age, 53. 

37. Baz› kaynaklarda, II. Abdülhamid’in tahttan

indirilmesi ve V. Mehmed Reflad’›n cülûsunu müteakip

yeni padiflaha k›l›ç kuflatmak üzere Konya’dan

‹stanbul’a davet edilen Abdülhalim Çelebi’nin,

padiflaha "Sen benim ecdâd›m›n takt›¤› k›l›c› tafl›maya

lay›k de¤ilsin" mealinde (!) bir telgraf çekti¤i, bunun

üzerine V. Mehmed Reflad’a fieyhülislâm Pîrîzade

Sahih Molla Beyefendi’nin (ö.1910) k›l›ç kuflatt›¤›

belirtilmektedir (Bkz. A.F. Türkgeldi, GGöörrüüpp

‹‹flfliittttiikklleerriimm, Ankara 1951 [2.bask›], 145-146; H.

fiehsuvaro¤lu, AAss››rrllaarr  BBooyyuunnccaa  ‹‹ssttaannbbuull,,  ‹‹ssttaannbbuull

[1953], 120). Ancak V. Mehmed Reflad’›n k›l›ç

alay›na bizzat tan›k olanlar›n naklettiklerinden bunun

kesinlikle do¤ru olmad›¤›, padiflah›n, Hz. Ömer’e ait

k›l›c› Abdülhalim Çelebi’nin elinden kufland›¤›

anlafl›lmaktad›r (Bkz. Mehmed Zeki [Pakal›n],

"Taklîd-i Seyf", EEddeebbiiyyaatt--››  UUmmuummiiyyee  MMeeccmmuuaass››,

76[13 Temmuz 1918], 848-853; Pakal›n, aaggee, II,

263; Baflmabeyinci Lütfi Bey, OOssmmaannll››  SSaarraayy››nn››nn

SSoonn  GGüünnlleerrii, ‹stanbul [tarihsiz], 35) Esasen, de¤il

Mevlânâ torunlar›ndan Abdülhalim Çelebi’nin

zerafetleri ve nezaketleriyle ünlü olan Mevleî

camias›ndan hiç kimsenin böyle bir küstahl›¤› yapmas›
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mümkün de¤ildir. Çelebi Efendi’nin Konya’dan

geliflinin gecikmesi ve di¤er baz› siyasî spekülasyonlar

bu tür bir dedikodunun ‹stanbul’da yay›lmas›na sebep

olmufla benzer. 

38. Akakufl, aaggee, 147’de flöyle denmektedir: "

Zaman›m›zdaki Eyüp Hz. Halid Camii’nin iç

avlusundaki ç›nar etraf›nda yer al›n demir parmakl›k

Sultan III. Selim’in eseridir. Müflarünileyh Mevlevî

tarîkat›na mensup oldu¤undan bu tarîkat›n alâmet-i

fârikas› olarak parmakl›k üzerine mevlevî sikkeleri

konmufltur". Ayn› bilgi Haskan, aaggee, 53’te de

verilmektedir. Ancak söz konusu parmakl›klar›n üslubu

III. Selim dönemine ait olmad›klar›n› gösterir. Ayr›ca

Eyüp Sultan’›n sandukas›n›, kendi türünün en güzel

örneklerkinden olan som gümüfl bir flebekeyle kuflatan

bu padiflah›n alelade görünümlü dökümden sikkeleri

yapt›rm›fl olmas› akla yak›n de¤ildir. Di¤er taraftan

III. Selim’in, mevlevîhane- ya da bir flekilde

Mevlevîlikle iliflkili- olmayan bir hay›r eserine s›rf

mensup oldu¤u tarikat› hat›rlatmak için sikkeler

koydurtmas› da Osmanl› gelene¤inde hiç görülmemifl

bir uygulamad›r. Buradaki sikkeler ancak k›l›ç

kuflanmayla ilgili bir anlam tafl›yabilir. Kald› ki III.

Selim’e k›l›ç kuflatan dönemin fleyhülislâm›d›r;

Mevlânâ neslinden bir Konya çelebisinin k›l›ç

kuflatt›rd›¤› ilk ve son Osmanl› padiflah› ise V.

Mehmed Reflad’d›r. Sonuçta, aksini kan›tlayan bir

belge bulunmad›¤› sürece bu sikkelerin V. Mehmed

Reflad taraf›ndan konmufl olduklar›n› kabul etmek

e¤ilimindeyiz.

39. fiehsuvaro¤lu, aaggee, 120; Uzunçarfl›l›, aaggee, 189,

dipnotu 1; Pakal›n, aaggee, II 259-260; Kafadar, aaggmm,

59-60.

40. Bu hususun lay›k›yla ayd›nlat›labilmesi XVI.

Yüzy›l sonlar›ndan Cumhuriyet dönemine kadar

–vekâyinameler baflta olmak üzere – konuyla ilgili

olmas› muhtemel bütün Osmanl› kaynaklar›

incelenmelidir ki bu da, ancak bir grup tarihçi

taraf›ndan gerçeklefltirilebilecek bafll› bafl›na bir

araflt›rmaya gerektirir. Do¤rudan veya dolayl› olarak

ulaflabildi¤imiz kaynaklardan ZZüübbtteettüü’’tt--  TTeevvâârriihh’de II..

AAhhmmeedd’’in türbeyi ziyaret ettikten sonra türbeyle cami

aras›ndaki avluya geçti¤i ve burada k›l›ç kufland›¤›

ifade edilmektedir. Henüz (1603’te) ad› geçen

padiflah›n 1612’de ekletti¤i ziyaret bölümü mevcut

olmad›¤›na göre "taklîd-i seyf" türbenin önünde veya

Sinan Pafla Kasr›’nda icra edilmifl olmal›d›r. Defterdar

Sar› Mehmed Pafla, ZZüübbddee--ii  VVeekkaayyiiââtt  ((OOllaayyllaarr››nn

ÖÖzzüü)), Tercüman 1001 Temel Eser, no. 115, II,

‹stanbul 1977, 110’da IIII..  SSüülleeyymmaann’’››nn (1687);

fifieemm’’ddâânnîî--zzââddee  FF››nndd››kkll››ll››  SSüülleeyymmaann  EEffeennddii  TTâârriihhii,

MMüürrii’’tt--TTeevvâârriihh, yay. M. M. Aktepe, ‹stanbul, 1976-

1981, I, 12’de. I. Mahmud’un (1730), I, 177-178’de

IIIIII..  OOssmmaann’›n (1754), IIA, 12’de IIIIII..  MMuussttaaffaa’n›n

(1757), II.B, 117’de II..  AAbbddüüllhhaammiidd’in (1774); VVaakkaa--

ii  CCeeddiidd  ((YYaayyllaa  ‹‹mmaamm››  TTaarriihhii  vvee  YYeennii  OOllaayyllaarr)). Haz.

Y. Senemo¤lu, Tercüman 1001 temel eser, no. 70,

‹stanbul [tarihsiz], 164’te IIIIII..  SSeelliimm’in (1789), 94’te

IIII..  MMaahhmmuudd’un (1808); H.Z. Uflakl›gil, SSaarraayy  vvee

ÖÖtteessii  ((SSoonn  HHaatt››rraallaarr)), ‹nk›lâp ve Aka Kitabevleri, ‹st.

1981, 231-232’de VV..  MMeehhmmeedd  RReeflflaadd’›n (1909);

Baflmabeyinci Lütfi Bey, aaggee, 35-36’da yine VV..

MMeehhmmeedd  RReeflflaadd’’›n, 399-401 VVII..  MMeehhmmeedd

VVaahhddeeddddiinn’in (1918) k›l›ç alaylar› anlat›lmakta,

ancak k›l›ç kuflanma mahalli belirtilmemektedir. Daha

önceki dipnotlar›nda zikredilen ilgili kaynaklarda,

ayr›ca Ali Seydi Bey, TTeeflflrriiffaatt  vvee  TTeeflflkkiillaatt››mm››zz

((TTeeflflrrîîffaatt  vvee  TTeeflflkkiillââtt--››  KKaaddîîmmeemmiizz)). Haz. N. A.

Bano¤lu, Tercüman 1001 temel eser, no. 17, ‹stanbul

[tarihsiz], 174’te "padiflah›n türbeye girdi¤i" ifade

edilmekte ancak girilen mekân›n ziyaret bölümümü

yoksa türbenin "derûnu" mu oldu¤u kesin olarak

belirtilmemektedir. Ayn› flekilde fiehsuvaro¤lu, aaggee,

120’de IIII..  AAbbddüüllhhaammiidd’in "yaya olarak türbe içinde

tahsisi edilen yere geldi¤i " ifadesi kullan›lm›flt›r.

Pakal›n, aaggee, II, 263’te VV..  MMeehhmmeedd  RReeflflaadd’’›n türbenin

içinde k›l›ç kufland›¤›, Türkgeldi, aaggee, 146’da ise VVII..

MMeehhmmeedd  VVaahhddeeddddiinn’in "sandukan›n arka cibetindeki

pencere önünde Hazine-i Hümâyun kethüdas›n›n

muaveneti ile fieyh ûsî taraf›ndan k›l›ç ta’lik edildi¤i"

ifade edilmifltir. Ayr›ca bkz. Akakufl, aaggee, 95, res. 18.

Sonuçta gözden geçirebildi¤imiz kaynaklarda ancak I.

Ahmed (türbenin önü), V. Mehmed Reflad (türbenin

içi) ve VI. Mehmed Vahdeddin’in (türbenin içi,

sandukan›n arkas›) tam olarak nerede k›l›ç

kufland›klar›n› tesbit edebildik.

41. Ayvansarayî, aaggee, I, 245; Akakufl, aaggee, 119-121;

M. B. Tanman, "Eyüb Sultan Külliyesi", DDüünnddeenn

BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii, III (1994), 237-243

(238); Haskan, aaggee, 154-155.

42. Pakal›n aaggee, II, 263: " ... Türbenin içindeki

sandukan›n sa¤ cihetine üzeri serâser denilen ve III.

Ahmed’den yadigâr kalan çok k›ymetli kumaflla örtülü

bir taht kurulmufl, karfl›s›ndaki ziynetli sehpa üzerinde

Hazret-i Ömer’in k›l›c› konulmufltu. Türbenin d›fl›nda

yine serâser kumaflla süslü bir yer haz›rlanm›fl, buraya

da II. Mahmud’dan kalma s›rmal› bir seccade gözler

kamaflt›ran bir bohça içinde oldu¤u halde, bir köfleye

yerlefltirilmiflti ... Sultan Reflad kendisini alk›fllayan

asker ve halka iltifat ederken bafltürbedar Haf›z Cemil

Efendi ile ikinci türbedâar Haf›z Ahmed ve di¤er yedi

türbedâr efendilen taraf›ndan tutulan buhurdanlardan

yay›lan güzel kokular aras›nda ilkin camiye, sonra

hâced penceresi yan›ndaki koltuk kap›s›ndan türbeye

girmifl, haz›rlanan yere oturmufltu. Bu s›rada birinci

imam Haf›z Hayri Efendi taraf›ndan Fetih Sûresi

okunmakta idi... Haf›z Hayri Efendi’den so6nra ikinci

ve üçüncü imam da Fetih Sûresi’ni okuyup bitirince
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Sultan Reflad türbeye girdi... Sultan Reflad sehpa

üzerinde bulunan Hazret-i Ömer’in k›l›c›n› al›p

hürmetle öptükten sonra Abdülhalim Çelebi’ye verdi, o

da hürmetle ald›¤› k›l›c› Fatiha ile duadan sonra

padiflah›n beline ba¤lad›. Bunu müteakip Sultan Reflad

iki rek’at namaz k›lm›fl, namaz bitince de Meclis-i

Meflâyih reisi Elifî Efendi taraf›ndan sakal duas›

okunmufltur."

43. Ayvansarayî, aaggee, I, 252’de II. Mahmud’un 1252

y›l›nda (1819) 13 Muharrem-5 Rebiyülâhir

aras›nda, bina emini Ahmed Efendi eliyle türbeyi tamir

ettirdi¤i belirtilmektedir.

44. "Dua penceresi", "muvacebe penceresi", "niyat

penceresi" ve "ziyaret penceresi" olarak da adland›r›lan

bu mimari unsur için bkz. M. B. Tanman, "Hâcet

penceresi", TTüürrkkiiyyee  DDiiyyaanneett  VVaakkff››  ‹‹ssllââmm

AAnnssiikkllooppeeddiissii, XIV (1996), 435-438.

45. Bkz. Not 40.

46. Bkz. E. H. Ayverdi, OOssmmaannll››  MMii’’mmâârrîîssiinnddee  FFââttiihh

DDeevvrrii, IV, ‹stanbul 1974, 714-715; D. Kuban,

"Topkap› Saray›", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull

AAnnssiikkllooppeeddiissii, VII (1994), 280-291 (286). 

47. Bkz. E.H. Ayverdi, OOssmmaannll››  MMii’’mmâârrîîssiinnddee  FFââttiihh

DDeevvrrii, III, ‹stanbul 1973, 240-241.

48. G. Necipo¤lu, AArrcchhiitteeccttuurree,,  CCeerreemmoonniiaall  aanndd  PPoowweerr

––  TThhee  TTooppkkaapp››  PPaallaaccee  iinn  tthhee  FFiifftteeeenntthh  aanndd  SSiixxtteeeenntthh

CCeennttuurriieess, New York 1991, 53-54, 56’da yukar›daki

iddiay› destekleyen ilginç tesbitler yer al›r: Topkap›

Saray›’ndaki –ve bu arada ikinci avludaki- yerleflim

düzeninin biçimlendi¤i Fatih Sultan Mehmed

döneminde, Bâbüssade’nin önünde, resmî ziyafetler

s›ras›nda pediflah›n kendisini saray halk›na gösterdi¤i

bir "sâyeban" yer almaktayd›. Padiflahlar XVI.

Yüzy›ldan itibaren, Fatih Kanunnamesi’nde tesbit

edilen teflrifat kurallar›na uyarak ancak iki büyük dinî

bayramda icra edilen muayedeler, cülûslar ve siyasi

bunal›mlar›n gerektirdi¤i ayak divanlar› d›fl›nda,

sâyeban›n yerini alan sak›f›n alt›nda görünmemeye

bafllad›lar.  ‹kinci avlu bafl aktörün (padiflah›n) pek

seyrek sahneye ç›kt›¤› görkemli bir tiyatro gibidir.

Birkaç istisna d›fl›nda, burada cereyan eden törenlerde

padiflah görsel olarak  (cismen) mevcut de¤ildir.

Bâbüssade’nin ç›k›nt›l› kitlesi padiflah›n simgesel

varl›¤›n› vurgular.

49. Necipo¤lu, aaggee, 53-54’te Edirne Saray›’n›n ve

Topkap› Saray›’n›n ikinci avlular›nda gözlenen

yerleflim düzeninin, padiflahlar›n kulland›¤› çad›r

saraylardan kaynakland›¤› belirtilmektedir.

50. Bu arada II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerine

ait Alay Köflkü (bugünkü yap›: 1819/20) (RReess..  1133),

Bâb-› Seraskerî’nin Nizamiye Kap›s› (1827) (RReess..

1144) ve Bâb›âlî (bugünkü yap›: 1843/44) (RReess..1133) de

üstyap›lar›yla bu simgeyi yaflatmaktad›r. Bkz. S.

Eyice, "Alay Köflkü", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull

AAnnssiikkllooppeeddiissii, I(1993), 177; C. Can, "Harbiye

Nezareti Binas›", aaggee, III(1994), 550-551; U.

Tanyeli, "Bâb›âlî/Mimari",ææ, I (1993), 520-523.

51. Bkz. N. Anafarta, TTooppkkaapp››  SSaarraayy››  PPaaddiiflflaahh

PPoorrttrreelleerrii, ‹stanbul 1966, res. VIII. Anonim olan söz

konusu ya¤l› boya tabloda (boyutlar›: 2.06x1.52

m.), Bâbüssaade’nin solunda, günümüzde ortadan

kalkm›fl bulunan bir selsebil dikkate çekmekte, kap›n›n

sa¤›nda da bunun bir simetri¤inin bulundu¤u

gözlenmektedir. Söz konusu selsebiller muhtemelen II.

Mahmud dönemindeki onar›mda kald›r›lm›fl, yerlerine,

Cumhuriyet dönemi onar›mlar›nda iptal edilen

manzara resimleri yap›lm›flt›r.

52. Bkz. ‹. Kumbarac›lar, ‹‹ssttaannbbuull  SSeebbiilllleerrii, ‹stanbul

1938, 17; Z. Nay›r, OOssmmaannll››  MMiimmaarrll››¤¤››nnddaa  SSuullttaann

AAhhmmeett  KKüülllliiyyeessii  vvee  SSoonnrraass››, ‹stanbul 1975, 39-44; A.

Egemen, ‹‹ssttaannbbuull’’uunn  ÇÇeeflflmmee  vvee  SSeebbiilllleerrii, ‹stanbul 1993,

70; Ö. F. fierifo¤lu, SSuu  GGüüzzeellii  //  ‹‹ssttaannbbuull  SSeebbiilllleerrii,

‹stanbul 1995, 126; Haskan, aaggee, 424-425.

53. Osmanl› döneminde gündelik hayat›n hemen her

boyutu, yolculu¤un kazas›z geçmesi için yolcunun

arkas›ndan su dökülmesi, "bir için su" iltifat› ve "su

gibi aziz ol" hay›r duas› gibi, suyun olumlu

niteliklerine yap›lan göndermelerle doludur. Su her

zaman "kolayl›k, güzellik, bereket ve izzet" simgesidir

ve bunlar teflrifattan su mimarisine kadar kültürün her

alan›nda karfl›m›za ç›kar. Bu arada çeflme, sebil,

selsebil, havuz gibi çeflitli su yap›lar›n›n kitabelerinde

suyun simgesel yönüne de¤inilmekte, ayr›ca bunlar›n

bir k›sm›n›n konumlar›nda da ayn› simgeci yaklafl›m

gözlenmektedir. Osmanl› mimarisinde suyun simgesel

kullan›m›na ilginç bir örnek için bkz. not 30’daki

kaynak.

54. Bkz. E. Ifl›n – M. B. Tanman, "Yenikap›

Mevlevîhanesi", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull

AAnnssiikkllooppeeddiissii, VII(1994), 476-485.

55. Bes tevessül sana bu türbe-i iksîr-i turâb

Bundad›r sür yüzünü Merkez-i kutbü’l-aktâb.

56. Bkz. M. B. Tanman, "Merkez Efendi Külliyesi",

DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii, V(1994),

396-400 (399).

57. Muhiddin ‹bn-i Arabî, FFuussûûss  üüll--HHiikkeemm’de flöyle

der: "Bilmelisin ki hiçbir fley baflka bir fleye nüfûz

etmedi. Ancak o fleyle perdelenmifl olarak birleflti. fiu

hale göre nüfuz ve sirayet eden fley kendisine nüfuz

edilmifl olan fleyle perdelenmifltir. Burada sirayet eden

fley bât›n ve bu sirayete mahal olan fley de zâhirdir.

Bât›n zâhir için g›dad›r".

58. Bkz. M. Ç. Uluçay, PPaaddiiflflaahhllaarr››nn  KKaadd››nnllaarr››  vvee

KK››zzllaarr››, Ankara 1980, 32-33.

59. Bkz. E. Esin, "Merkez Efendi (H. 870/1465

S›ralar›-959/1551) ile fiah Sultan Hakk›nda Bir

Hâfliye", TTüürrkkiiyyaatt  MMeeccmmuuaass››, XIX (1980), 65-92.
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edebiyat›m›zda
eyüp

BEfi‹R AYVAZO⁄LU

Z

1953 Sivas - Zara do¤umlu. Yüksek tahsilini Bursa’da tamamlad›. Çeflitli

liselerde Türkçe ve edebiyat ö¤retmeni, TRT’de uzman olarak çal›flt›. Mahalli

gazetelerde bafllad›¤› gazetecilik hayat›n› Hergün, Tercüman, Türkiye, Yeni

Ufuk ve Zaman gazeteleriyle haftal›k Aksiyon dergisinde yönetici ve köfle

yazar› olarak sürdürdü. fiehir Tiyatrolar›’nda da repertuar kurulu üyesi olan

yazar›n yirmi civar›nda yay›mlanm›fl kitab› ve çeflitli ödülleri bulunuyor.



Mehmed Akif Ersoy

(Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)
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G‹R‹fi YER‹NE

Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan

yay›n›na 1969 y›l›nda bafllanan 1000

Temel Eser dizisinin ilk kitaplar›ndan

biri de Yahya Kemal'in ‹stanbul hak-

k›ndaki yaz›lar›n›n bir araya getirildi¤i

Aziz ‹stanbul'du. ‹stanbul'a duydu¤um

büyük sevginin temelinde bu kitap ve

hemen ard›ndan ç›kan Kendi Gök

Kubbemiz  vard›r. Hiç görmedi¤im ‹s-

tanbul'a bu iki pencereden bakarak âfl›k

olmufltum; hayallerimde âdeta tayy-›

mekân ederek Yahya Kemal'in iflaret

etti¤i semtleri, Fatih'i, Kocamustapa-

fla'y›, Üsküdar'›, Eyüp'ü, Erenköy'ü,

Hisar'›, Kanl›ca'y›, istinye'yi vb. ge-

zerdim. Özellikle "Bir Rüyada Gördü-

¤ümüz Eyüp" yaz›s›n› bir baflka gözle

ve duyarl›kla okumufl olmal›y›m; yaz›da

tasvir edilen uhrevî atmosfer,

muhtemelen o tarihte Si-

vas'ta yaflad›¤›m çevre-

ye hakim olan derin

dinî ve tasavvufî

hassasiyetle

örtüflmüfltü ve

Ulucami,

Çifteminare,

Gökmedrese

gibi Selçuklu

âbideleri

hakk›nda

Yahya

Kemal'in

yazd›klar›na

benzer

denemeler

yazmaya bafl-

lam›flt›m. 

Eyüp Belediyesi

Kültür ve Turizm Müdür-

lü¤ü'nden Eyüp Sultan Sem-

pozyumu için "Edebiyat›m›zda Eyüp"

konulu bir bildiri haz›rlay›p haz›rlama-

yaca¤›m sorulunca, akl›ma ilk gelen, el-

bette Yahya Kemal'in ilk gençlik ça-

¤›mda hayal dünyam› kuflatan güzel

yaz›s›yd›. Kabul ettim, çünkü Eyüp

gibi her bak›mdan büyük önem tafl›yan

bir semtin edebiyat›m›zdaki akislerini

araflt›rmak heyecan verici olabilirdi.

Büyük bir hayal k›r›kl›¤›na u¤raya-

ca¤›m› bilseydim, hiç böyle bir ifle giri-

flir miydim? 

ESK‹ EDEB‹YATTA

Elbette öncelikle eski edebiyat›m›z›

gözden geçirmem gerekirdi. O halde

Lâtifî'nin (ö.1582) hemen elimin al-

t›ndaki Evsâf-› ‹stanbul'una bakma-

l›yd›m; evet, iflte eserin "Evsâf-› 

cânib-i hazret-i Eyyûbü'l-

Ensârî aleyhi rahmete'l-

bâri" bafll›kl› bölü-

münde "hazret-i

sultân-› enbiyân›n

ashâb-› kibâr›ndan

ve a'vân ü

ensâr›ndan" Ebâ

Eyyub'un ‹stan-

bul önlerinde

nas›l flehid ol-

du¤u anlat›l-

d›ktan sonra

hakk›ndaki baz›

rivâyetlerden ve

kabrinin nas›l

keflfedildi¤inden

söz ediliyordu. Eski

edebiyat›m›zda belki

de Eyüp Sultan hakk›n-

da ciddiye al›nmas› gere-

ken tek metin budur*. Ve bir 
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1. Tam ad› Ebu Eyyûb Hâlid b.

Zeyd b. Küleyb el-Ensârî olan

Eyüp Sultan’›n menk›beleri,

muhtemelen fetihten önce de

anlat›l›yordu. Bu menk›blere dair

birkaç eser vard›r. Abdullah b.

Sad›k’›n Menâk›b-› Ebû Eyyûb

el-Ensârî adl› Türkçe eserinin

yazma bir nüshas› Hac›

Mahmud Efendi, nr. 4692’dad›r.

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

de Seyahatname'sinin birinci cildinde

Ev-liya Çelebi'nin yazd›klar›...

Evsâf-› ‹stanbul'dan sonra flehren-

gizleri gözden geçirmek gerekirdi ve

bu ifl y›llar önce Agâh S›rr› Levend ta-

raf›ndan yap›lm›flt›: Türk Edebiyat›nda

fiehr-engizler ve fiehr-engizlerde ‹stan-

bul (1958). Bakt›m, sadece Tâcizâde

Cafer Çelebi'nin (ö.1514) Hevesnâme

adl› ‹stanbul flehrengizinin "S›fat-›

kabr-i Eyyûb-i Ensârî" bafll›kl› bölü-

münde Ebâ Eyyûb'un bilinen maceras›

manzum olarak anlat›l›yordu ve kayda

de¤er bir özelli¤i yoktu. Elbette divan-

lar› da taramak gerekirdi, ama bu alt›n-

dan kolay kalk›lacak ifl de¤ildi. En iyisi

Âsaf Hâlet Çelebi'nin Divan fiiirinde

‹stanbul Sevgisi (1953) adl› antolojisiy-

le ‹smail Hâmi Daniflmend'in "Destan

ve divan edebiyatlar›nda ‹stanbul sev-

gisi" adl› makalesine bakmakt›; bakt›m

da. BBiirrççookkllaarr››nnaa  ttuuhhaaff  ggeelleecceekk  aammaa,,  ddii--

vvaann  flflaaiirrlleerrii  iiççiinn  ssaannkkii  EEyyüüpp  ddiiyyee  bbiirr

sseemmtt  yyookk;;  kk››yy››ss››nnddaa  kkööflfleessiinnddee  ddoollaaflfl››--

yyoorr,,  ffaakkaatt  EEyyüüpp''ee  uu¤¤rraamm››yyoorrllaarrdd››.. Bu-

nun sebebini Has›rc›zâde Mehmed

A¤a'n›n (ö.1837) Kaside-i teferrüci-

ye'sindeki beyti okuduktan sonra kefl-

fettim:

Ziyâretgâhd›r Eyyûb-› Ensârî be¤im amma

Halâvet bahflider bir nesnesi yok tab'-›

insâne

Öyleyse hiç duraklamay›p t›ng›r

m›ng›r ya Sütlüce'nin, ya Ka¤›tha-

ne'nin yahut Karaa¤aç bahçesinin yo-

lunu tutmak gerekirdi:

Rehgüzâr› bir ulu kûha ç›kar

Gölü Kâ¤adhâne kurbünden akar

Hazreti Sultan Eyyûb'a bakar

Bu diraht-› mîvedâr›n sâyesi

Kand-i dilber gibi dil e¤lencesi

Gam-güsâr›m Kârea¤aç ba¤çesi

Muhlis Mustafa Efendi (ö.1728)

Çaresiz, fiair Aflkî'nin (ö.1574)

Eyüp'te kesilen adak kurbanlar›na tel-

mihte bulundu¤u

Efli¤inde can veren merdin sevab›n 

bulmad›

Hazret-i Eyyûb-› Ensârî 'de kurban eyle-

yen

Divan flairlerinin Eyüp ve benzeri

mekânlarla ilgili fikir ve duyufllar›n› an-

lamak için belki de en sa¤l›kl› yol,

çeflitli cami, medrese, sebil, ceflme vb.

âbidelere yaz›lan kitabelerdir. Mesela

Sultan III. Selim'in annesi Mihriflah Va-

lide Sultan taraf›ndan Bostan ‹skelesi

caddesinde yapt›r›lan sebilin kitabesi

fieyh Galib taraf›ndan yaz›lm›flt›r. On

beyitlik bu tarih manzumesinde Galib,

Ebâ Eyyûb el-Ensârî'den flöyle söz edi-

yor:

Bahfl etdi mâl-i bî-hisâb dünyây› etdi 

feyz-yâb

Kurb-› Ebî Eyyûba âb icrâs›na k›ld›

nigâh

Bir nev-sebil etdi binâ hem hofl-edâ

hem cân-fezâ

Nezdîk-i eshâb-› safâ r›dvan-› hulde 

flâh-râh

......

‹t'âm için âfâk› hep yapd› imâret müntehab

Ensârdan eyler taleb nasr-› livâ-y› pâdiflâh

Galib, ayn› sebile düflürdü¤ü bir baflka

tarihte de flöyle diyor:

Hayr-› cârîsinden oldu cümle âlem müstefîz

Bir de ez-cümle makaam-› hazret-i 

Hâlid'e âb

Bu arada, Eyüp'te iki önemli flaire-

nin de yatt›¤›n› belirtelim. Biri F›tnat

Han›m (ö. 1780), di¤eri ise Sultan 

II. Mahmud'un k›z› ünlü Âdile Sultan 

(ö. 1898). fiad›rvan avlusunda, cüzhane

binas›n›n hemen yan›nda yatan F›tnat

Han›m'›n mezartafl› kitabesi flöyledir:
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Yahya Kemal

Beyatl›

(Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)

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

"Sâb›ka fieyhülislam Mehmed Es'ad

Efendi merhûmun kerîme-i muhtere-

mesi ve tûtî-i flekeristân-› iffet merhûm

ve ma¤fûrlehâ fierife F›tnat Han›m

rûhiçün el-fâtiha. Fî sene 1194".  Bos-

tan ‹skelesi soka¤›n›n sonundaki Meh-

med Ali Pafla türbesinde yatan Âdile

Sultan'›n Ebâ Eyyûb el-Ensârî'ye 

büyük bir sevgi duydu¤u, divan›ndaki 

Sana bu Âdile bende 

Kapunda has-› efkende

Kerem k›l etme flermende 

Ebâ Eyyûb el-Ensârî

makta'l› fliirinden anlafl›lmakt›r.

BEKÇ‹ BABA'YA
GÖRE EYÜP

Tanzimat sonras›na geçmeden ön-

ce, ‹stanbul mahalle bekçilerinin destan

ve manilerine de göz atabiliriz. K›zku-

lesi'nden Bo¤aziçi yal›lar›na, Ayasof-

ya'dan Eyüb'e kadar ‹stanbul'nun ka-

rakteristik semtleri ve köflelerinin tasvir

edildi¤i çok say›da destan ve mani var-

d›r. Eyüp Fasl›'ndan birkaç dörtlük:

Do¤ru yollara girelim

Erenler sözün görelim

Bu gice size sultan›m

Bir güzel cevap verelim

Seyreyledim ben âlemi

fiu cihanda sürdüm demi

Hazret-i Eyyübe vard›m

Yüz sürüp defettim gam›

Seyrettim Eyyübi hele

Gezindim sa¤ ile sola

Ali Bey köyüne vard›m

Bir iki yaran ile bile

Ve Eyüp'ün Anadolu'dan görünüflü:

Afl›k Ahmet fieydâ, Sultan Aziz dev-

rinde ziyaret etti¤i ‹stanbul için yazd›¤›

üç destandan birinde flöyle diyor:

Çevre yan›n hem kuflatm›fl inhisâr-› 

kûh-i Kaf

Sahn-› dünya Kabe-vefldir kabr-i Fâtih bî-

hilaf

N›sf-› Beyt didiler (hep) türbesin iden tavaf

Eyyüb-i Ensâr gibi hûb can› var

‹stanbul'un

TANZ‹MAT'TAN
SONRA

Divan flairlerinden ümidimi kesince

Tanzimat sonras›na yöneldim. K›sa bir

sürede bütün bir edebiyat› taramak im-

kâns›z olsa da kimin hangi eserlerinde

Eyüp'ten söz etmifl olabilece¤ini tah-

min etmek zor de¤ildi. Bu gözle bak›la-

bilecek bütün eserlere gözden geçir-

dim: Sonuç daha büyük bir hayal k›r›k-

l›¤›. Sadece Halit Ziya'n›n K›rk Y›l'›n-
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2 Yahya Kemal’in Tevhîd-i

Efkâr’›n 27 Nisan 1922 tarihli

nüshas›nda ç›kan “Yâ Vedûd”

bafll›kl› yaz›s›yla 10 May›s

1922 tarihli nüshas›nda ç›kan

“Saatler ve Manzaralar” bafll›kl›

yaz›s›n›n “Eyüp’de Namaz

Saati” bölümünü de bu çerçevede

ele almak gerekir.

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

da bir paragraf buldum. Aflk-› Memnu

yazar›, Eyüp'te, Balc›lar Yokuflu'ndaki

bir evde do¤mufl. Babas› ifl adam› ol-

maktan çok tasavvufa merakl› bir fikir

ve duygu adam›ym›fl; ‹stanbul'a yer-

leflmeye karar verince, Eyüp'te oturan

Mehmet Bey ad›nda a¤›rbafll›, asil,

muhterem bir ahbab›n›n telkiniyle bu

ruhanî semti tercih etmifl. Halit Ziya'y›

do¤duktan hemen sonra onun kuca¤›na

vermifller. Mehmet Bey, bebe¤in kula-

¤›na ezan okumufl ve birini Eyüb'e ad›-

n› veren büyük sahabiden alarak üçlü

bir isim vermifl:  Mehmed Halid Ziya-

eddin. 

En iyisi Safahat'a bakmakt›; fakat

Eyüp Sultan etraf›nda oluflan efsa-

nelerin ve türbeye izafe edilen kudsiye-

tin, ‹slam'› efsanelere, türbelere, mezar-

l›klara hapseden anlay›fla karfl› düflman-

l›k hisleriyle dolu olan Mehmed Âkif'i

çok rahats›z etmifl olabilece¤i akl›ma

gelince Safahat'› ümitsizce tarad›m.

Tahminimde yan›lmam›flt›m; merhum,

sadece Mezarl›k adl› fliirinde Eyüp'ün

mezarl›klar›n› ve uhrevî atmosferini

tasvir ediyordu:

Geçen sabah idi Eyyûb'a do¤ru ç›k-
m›flt›m.

Afl›p da sûrunu flehrin at›nca birkaç 
ad›m, 

Ufuk de¤iflti, önümden çekildi eski 
cihan; 

Göründü karfl›da füshat-serâ-y› kab-
ristan.

Fakat o bir koca deryâ-y› sermediy-
yet idi,

Ki her hazîre-i sengîni mevc-i
müncemîdi!

Kenarda durm›yarak girdim en
derin yerine

Oturdum arkam› verdim de tafllar›n 
birine.

Ridâ-y› samte bürünmüfl bütün
yesâr ü yemîn,

Huzûr içinde a¤açlar, sükûn içinde 
zemîn.

Bütün o yükselen emvâc, o bî-nihâ-
ye deniz,

Derin bir uykuya dalm›flt›, her taraf
sessiz.

Yavfla yavafl aç›l›p perde-i likaa-y›
muhît;

Harîm-i rûhumu doldurdu kibriyâ-
y› muhît.

Anlafl›lan, Eyüp'ü Yahya Kemal ka-

dar derinli¤ine hisseden baflka flair yok-

tu. Mütareke devrinde Tevhîd-i Ef-

kâr'›n 5 Mart 1922 tarihli nüshas›nda

yay›mlanan "Bir Rüyada Gördü¤ümüz

Eyüp" adl› ünlü yaz›s›nda, Ebâ Eyyûb

Halid'in Hazreti Peygamber'i evinde

misafir ediflinden bafllayarak ‹stanbul

surlar› önünde flehit düflüflüne kadarki

maceras›n›, ard›ndan kabrinin Akflem-

seddin taraf›ndan keflfini ve semtin uh-

revî bir "ölüm flehri" olarak nas›l olufltu-

¤unu anlatan Yahya Kemal flöyle di-

yordu: 

"Bütün o kabirlerin aralar›ndan geç-
ti¤im bir gün sahabi Halid'in yan›nda
fetih askerlerinden birinin burma ka-
vuklu tafl›na vecdle uzun uzun bakt›m;
tiryaki bir ocak ihtiyar›n›n vücudunu
haber veren o metin tafl, ölümün orta-
s›nda kavu¤u y›km›fl, hâlâ o fetih rüya-
s›n› görüyor gibi dalg›n duruyordu. Za-
ten Eyüb, o rü'yan›n toprakta müces-
sem bir devam› de¤il mi?"2

Bu cümleleri yeniden okurken bir-

den Sezai Karakoç'un Fecir Devleti'nde

Yahya Kemal'i "bozgunda bir fetih dü-

flü" diye tarif etti¤ini hat›rlad›m. Ayn›

düflü, ayn› tarihlerde, ayn› tarzda gören

biri daha vard›: Ruflen Eflref. "Eyüp Sul-

tan" ve "Eyüp Sultan'da Ramazan Ge-

cesi" ve bafll›kl› k›sa yaz›lar›nda milleti-

mizi bütün felâketlere ra¤men ayakta

tutan de¤erleri vurguluyor ve diyordu

ki:

"Kavuklu bir tafla yaslan›p ‹stanbul'u

seyrettim. Eyüp'ten Sultahahmet'e ka-

dar yüzlerce minare ve birçok mahya!

Bütün sefalet manzaralar›n›, içindeki

bütün ac›lar›, yabanc› varl›klar› örten;
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Halid Ziya

Uflakl›gil (Eyüp

Belediyesi

Arflivi’nden)

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

yaln›z Türk'ün ve ‹slam'›n flân›n›, zafe-

rini karanl›klarda ›fl›ktan birer da¤ hey-

betinde göklere do¤ru ilan eden ‹stan-

bul! Türklerin bir ufuktan öbür ufka ka-

dar kendileri için nurlarla çizdi¤i lâye-

mut ‹stanbul! Ah o ‹stanbul'u kucakla-

yabilseydim, öpseydim, tekrar öpsey-

dim. O kavuklu tafl›n dibinde bu ‹stan-

bul için birkaç gözyafl›m kald›".

Yahya Kemal'in ve Ruflen Eflref'in

yaz›lar›, öyle san›yorum ki, Mütareke

devrinde iflgal ac›s›n› yaflayan ayd›nlar-

da ‹stanbul'a Türk kimli¤ini kazand›ran

de¤erlere yönelifl ihtiyac›n› ifade edi-

yordu. ‹stanbul'un büsbütün  kaybedi-

lebilece¤i endiflesiyle fetih devirlerine

özellikle iflaret eden ayd›nlar›n amac›,

bu yolla halk›n kendine güven duyma-

s›n› sa¤lamakt›. Fetihten hemen sonra

teflekkül etmifl bir semt olan Eyüp bu

bak›mdan çok önemliydi. Ancak yuka-

r›da da belirtti¤imiz gibi, Mehmed Âkif

ve Ahmed Naim Baban gibi baz› ayd›n-

lar farkl› düflünüyorlard›. Nitekim Yah-

ya Kemal ile Dârülfünûn’da birlikte ça-

l›flt›¤› Buharî mütercimi Ahmet Naim

Bey aras›nda "Bir Rüyada Gördü¤ümüz

Eyüb" yaz›s› yüzünden bir tart›flma ç›k-

m›flt›r. Naim Bey, flairi bu yaz›s›ndan

bahisle ‹slâm'› efsaneler üzerine kurul-

mufl bir din olarak göstermekle suçlar.

Yahya Kemal, Naim Bey'le aralar›nda

geçen ilginç tart›flmay› Siyasî ve Edebî

Portreler'inde uzun uzun anlatm›flt›r.

Ayn› nesilden bir flairin Ebâ Eyyûb

el-Ensârî ad›n› hiç duymad›¤›n› söyle-

sem inan›r m›s›n›z? Y›l 1928;  ‹kdam'da

Kemaleddin fiükrü Bey'in ‹slam tarihin-

den baz› hadiseleri anlatt›¤› yaz›lar›

ç›kmaktad›r. Bu yaz›lardan birinde Ha-

lid bin Velid'in Beni Tamim kabilesiyla

yapt›¤› savafltan ve kabilenin bütün er-

keklerini k›l›çtan geçirerek Ümmü Te-

mim'le evlenmesinden söz edilir. Ayn›

gazetenin yazarlar›ndan Ahmet Ha-

flim'in bu yaz›y› okuduktan sonra yaz-

d›¤› "Bu ne biçim veli?"(10 May›s

1928) bafll›kl› k›sac›k f›kran›n ikinci pa-

ragraf› flöyledir: 

"Fakat Eyüp'te dallar› leylek gagalar›

gibi tak›rdayan ihtiyar selvilerin gölge-

sindeki as›r-dide misafir, flu Ümmü Te-

mim'e temellük maksad›yla, bir gece

içinde bütün bir kabilenin erkeklerini

k›l›çtan geçiren ve Freudist tedkikat

için emsali bulunmaz bir numune teflkil

edecek olan azg›n erkek ise, onun kud-

siyetinden ne bafla¤r›s›n›, ne de sanc›y›

geçirmek için istimdad etmeli. O, olsa

olsa, tab ve takatten düflenlerin baflvu-

racaklar› bir flifa yeri olabilir."

F›kray› okuyanlar derhal gazeteyi

arayarak hatay› düzeltirler. Bunun üze-

rine Haflim ertesi gün flu tavzihi neflre-

der: "Dünkü yaz›da Halid bin Zeyd

Ebâ Eyyûb el-Ensârî ile Halid bin Velid

birbirine kar›flt›r›lm›flt›r. Maalitizar tas-

hih olunur".

Baz› yaz›lar›nda, mesela "Müslüman

Saati"nde eski hayat›m›za ve ‹stanbul'a

Yahya Kemal'in duyarl›¤›yla bakan

Haflim'in Eyüp Sultan hakk›nda bilgisi-

nin ve fikrinin olmamas› çok tuhaft›r.
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Eyüp'e defnedilmesi kaderin garip bir

cilvesi olmal›!

Eyüp Sultan semtini daha sonra da

Yahya Kemal gibi hissedip yazanlar ol-

mufltur. Mesela ‹smail Habib Sevük ‹s-

tanbul Fethi Derne¤i taraf›ndan yay›m-

lanan Fâtih ve ‹stanbul dergisinin 29

May›s 1953 tarihini tafl›yan birinci sa-

y›s›nda yay›mlanan "Fatih'in ‹stan-

bul'daki ilk eseri: Eyyûb Sultan Sitesi"

bafll›kl› makalesinde, Yahya Kemal gi-

bi, Medine'ye hicret eden Hazreti Pey-

gamber'in devesinin Halid'in evininden

önünde diz çökmesinden bafllay›p Ak-

flemseddin'in keflfine, ve o günden gü-

nümüze kadar Eyüp maceras›n› anlat›r.

Ahmet Hamdi Tanp›nar da Eyüp'e ve

bütün ‹stanbul'a Yahya Kemal'den dev-

rald›¤› duyarl›¤›yla yaklaflm›fl, Befl fie-

hir'in ‹stanbul bölümünde Haliç man-

zaras›na as›l üslubunu Eyüp servilikleri-

nin verdi¤ini yazm›flt›r. Samiha Ayver-

di'nin ‹stanbul Geceleri (1971)'ndeki

Eyüp'ü de Yahya Kemal'in yaz›s›n› göz

önünde bulundurarak okumak gerekir .

PEK‹, BAfiKA?

Anne taraf› Eyüplü olan ve bunu ‹s-

tanbul adl› fliirinde "Anam›n topra¤›

Eyüpsultan" m›sra›yla ifade eden Ziya

Osman Saba, çocukluk hat›ralar›nda

önemli bir yeri bulunan Eyüp Sultan'›

Yaz Gezintileri  adl› denemesinde ve

Topra¤›m adl› fliirinde anlatm›flt›r:

Ne kadar istiyorum, akflamleyin,

ezanda,

Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsul-

tan'da

Bir yandan ölmüfllerim, bir yanda

kalanlar›m.

Duyay›m: Gece, gündüz, hayat,

ölüm içiçe

Dallara konan karga, cam›m› vuran

serçe,

Toprakta yatan annem, eli dizimde

kar›m.

Ahret dolsun içime kumrular›n

"Hu..."sundan

Diyeyim, camiinin geçerken

avlusundan

fiu musalla tafl›nda bir namaz

yataca¤›m.

Bir tabutun içinde s›r vermeden

gidenler,

Orta beyaz tafllarla y›llard›r beni

bekler,

Benim de gözlerime yak›n olsun

topra¤›m.

Ziya Osman Saba Eyüp'te, aile

mezarl›¤›nda yat›yor. Eyüp'te yatan bir

baflka flair de Necip Faz›l'd›r; Can›m

‹stanbul adl› fliirinde bu semtin

öksüzlü¤ünden söz eder:
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Yedi tepe üstünde zaman bir gergef

ifller!
Yedi renk, yedi sesten say›s›z beli-

rifller...
Eyüp öksüz, Kad›köy süslü, Moda

kurumlu,
Adada rüzgâr, uçan eteklerden

sorumlu 

Eyüp, Faz›l Hüsnü Da¤larca'n›n
Haliç adl› fliirinde önemli bir yer tutar:

Eyübün oyuncaklar›, all› bebek, gül-
lü canbaz

Halicin uzunlu¤unda hepsi
.....
Haliç, a¤›rl›¤› gün artan tepsi
Eyüpte cuma, binlerce inanç, Tanr›-

s›na aç›lm›fl avuçlar
Güvercinlerle çocuklar›m›z bir ak

suda birleflmifl
Sonra pazaryeri dayanm›fl karpuz

karpuz, bal›k bal›k ulu tap›na¤a dek
Sonra ayakkab› boyac›lar›, sand›kla-

r› sar›dan pembeye, binlercesi birden
Halicin yeni ça¤›n› yarat›r hepsi.
Haliç bir uzun tepsi,
Eyübün yafll› kad›nlar park›nda dü-

flünür nurdan nineler,
S›rtlarda ölülerle birlikte, ‹stanbul'u

görmek

Geçmiflin kaç›fl› duyulur, duyulur
gelece¤in ayak sesleri titrersiniz

A¤›z a¤›z ekmek tad›nda bir savafl, 
Halicin güzelli¤inde hepsi.

‹lhan Berk'in de Haliç adl› bir fliiri

vard›r; bu fliirde Eyüp'ten flöyle söz

edilir:

Ve Eyüp'e bak›yorum. Eyüp'de su
suya benziyor

Bir ev bir eve. Bir yaprak bir
yapra¤a.

Ve incecik çiziyor geceyi bir ka¤›t
bir a¤aç

Ve eski yeflil denilen bir yeflil.
Ve bir su çark›.

Tesbit edebildi¤im kadar›yla Sunul-

lah Ar›soy ve Edip Ayel'in Eyüp, Beh-

çet Kemal Ça¤lar'›n Eyüp'te Akflam ve

‹brahim Minneto¤lu'nun Eyüp Sultan
adlar›nda birer fliiri var. Birçok flairin

‹stanbul'a dair fliirlerinde Eyüp'ten de

söz edilmifltir, aransa belki bunlar›n d›-

fl›nda da baz› metinler, m›sralar, de¤in-

meler vb. bulunabilir, ama.. asl›nda

edebiyat›m›zda Eyüp yok!  

Eyüp deyince hâlâ akl›m›za ilk ge-

len ismin Pierre Loti olmas› utanç veri-

cidir.
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1 Hans-Peter Laqueur,

‹stanbul'da Mezarl›klar ve

Mezar Tafllar›, Osmanl›,

‹stanbul 1997, s. 129'da

‹pfliro¤lu (1971),  s. 22'den

nakleder.
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Adeta bir aç›k hava mezar tafllar›

müzesi görüntüsü arz eden Eyüb Sultan

türbesi ve çevresindeki hazirelerde yer

alan mezar tafllar›, özellikle Sanat Ta-

rihçiler aç›s›ndan oldukça zengin arafl-

t›rma konular› ortaya koymaktad›r. Da-

ha önceki çal›flmalar›m›zda ele ald›¤›-

m›z, üzerinde hançer motifi görülen la-

hit ve sandukalar›n araflt›rmas› s›ras›nda

farketti¤imiz meyve tasvirli mezar tafl-

lar› oldukça dikkatimizi çekmiflti. Bu

nedenle bölgede ikinci araflt›rma konu-

muz da ortaya ç›km›flt›. Hatta mezar

tafllar› üzerinde meyve tasvirleri arar-

ken bir sonraki çal›flmam›z›n da ne ola-

ca¤› adeta flekillenmiflti. Yapt›¤›m›z bu

çal›flmalar Yrd. Doç. Dr. Yaflar ÇO-

RUHLU ile birlikte yürütülmekte olup,

konunun sembolizm k›sm› kendileri ta-

raf›ndan, örneklerin tesbiti, tasnifi, ki-

tabelerin okunmas›, katalo¤u ve genel

de¤erlendirilmesi ise taraf›mdan yap›l-

maktad›r.

‹nsanlar, geçmiflten bu güne, kendi

kültürel birikimlerine ba¤l› olarak, ölü-

mü farkl› flekillerde yorumlam›fllar ve

kabullenmifllerdir. Ölüm, öbür dünyaya

at›lan bir ad›m olarak düflünülmüfl, ba-

zen de insan›n yok oluflunu kal›c› bir

an›tla yada mezar tafl›yla vurgulamak

istemifltir. Bu an›t ve mezar tafllar› ba-

zen sade ve yal›n ifllenirken, bazen de

alabildi¤ine süslenmifltir. Ancak her ne

flekilde olursa olsun bu süslemelerin bu

dünya ile öbür dünya aras›nda kurulan

iliflkilendirmenin bir anlam›n› yüklendi-

¤i, yani süslemelerin baz› sembolik ma-

nalar üstlendi¤i anlafl›lmaktad›r.

Kur'an-› kerim putperestli¤i reddet-

mifltir. ‹slamiyet'in erken devirlerinde

tefsir ve hadislerde, tasvir etmenin ke-

sinlikle yasak oldu¤u yorumlanm›flt›r.

Canl› resmi yapmak Allah'›n yarat›c›l›-

¤›na ortak koflmak olarak görülmüfltü.

Yaln›zc› cans›z olan fleylerin resmedil-

mesine izin verilmifl, bitkiler de bu can-

s›zlar aras›nda de¤erlendirilmifltir(l). Bu

durum kuflkusuz bütün ‹slam sanat›n›

etkilemifltir.

Türklerin ‹slam'› kabulünden itiba-

ren ‹slam sanat›nda özellikle mezar mi-

marisi ve mezar süslemecili¤inde kal›c›

gelenekler oluflmaya bafllam›flt›r. Bu du-

rumun söz konusu olmas›nda Türklerin

daha önceki kültür birikimlerinin katk›-

s› büyüktür. Bu dönemde figürlü tasvi-

rin k›smen az oldu¤u, buna karfl›l›k ya-

z› (hüsn-ü hat), bitkisel ve geometrik

süslemenin alabildi¤ine yo¤unlaflt›¤› ve

çeflitli form ve üsluplar oluflturuldu¤u

dikkati çekmektedir.

Bu araflt›rman›n yap›ld›¤› mevsim

bahar aylar› ve arkas›ndan gelen s›cak

günlere rastlad›¤› için baz› s›k›nt›larla

karfl›lafl›lm›flt›r. Problemlerin en önem-

lisi, büyüyen bitki ve a¤aç dallar›ndan

dolay› istenilen mezar tafllar›na ulaflma-

n›n zorlu¤u, ulafl›lanlar›n da foto¤rafla-

r›n›n çekilmesi zor olmufltur. Di¤er s›-

k›nt› ise bafl› bofl gezen köpeklerin me-

zarl›klara adeta bekçilik yaparcas›na,

gelenleri kovalamas› oldu. Bir baflka

s›k›nt› muhtemelen adak kesilen kur-

banlar›n sakatatlar›n›n kedi, köpek gibi

hayvanlar›n a¤›zlar›nda sa¤a-sola saç›l-

mas› ve bunun yaratt›¤› koku ve çirkin

görüntü idi. Söz konusu durumlar sade-

ce bizim gibi araflt›rmac›lar› de¤il, ka-

bir ziyaretine gelenleri ve di¤er ziya-

retçileri de oldukça rahats›z ediyor ol-

mal›d›r. ..

Say›lar› kuflkusuz artt›r›labilir, ancak

biz bu çal›flma için foto¤raflad›¤›m›z,

ölçümlendirdi¤imiz, tasvir etti¤imiz

'meyve tasvirli mezar tafllar›'n›, hiçbir

ön elemeye ve s›n›rland›rmaya tabi tut-

madan, s›ra ile dolafl›rken, rastlad›¤›m›z

‹lk 29 kabir olarak s›n›rlad›k. Ele ald›¤›-

m›z bu 29 kabirden 4 tanesi erkek, 25

tanesi ise kad›n mezar› idi. Ayr›ca bu

mezarlardan 6 tanesi aç›k lahit fleklinde

olup, bunlar›n da 3 tanesi erkek mezar›

idi. Yani 25 kad›n mezar›ndan 3 tanesi

aç›k/tekne lahit fleklinde 22 tanesi ise

bafl ve ayak flahidesi olan aç›k mezar

olarak düzenlenmifltir. fiahideli aç›k

mezarlar›n üzerleri ise mermer levha

halinde tafl blok ile kapat›lm›fl ve bu

blo¤un ortas›na çeflitli ebat ve say›da (l

ile 5 aras›nda) delikler aç›lm›flt›r. Bu

deliklerin fonksiyonu ise yukar›dan ge-
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2 Araflt›rma s›ras›nda kitabeler

yerinde ve daha sonra imkanlar

dahilinde, foto¤raf üzerinden ve

taraf›m›zdan okunmufltur. Bu

nedenle hepsi tam de¤ildir. Emin

olunmayan k›s›mlar yay›na

aktar›lmam›flt›r.
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lecek ya¤mur ve kar sular›n› kabre ulafl-

t›rmakt›r. Meyve tasvirlerinin ço¤unluk

olarak kad›n mezarlar›nda yer ald›¤›,

bu mezarlar›n da büyük bir k›sm›n› fla-

hideli aç›k mezar tipinin oluflturdu¤unu

görmekteyiz.

Kabirlerin tarihlerine bakt›¤›m›zda

en erken tarih olarak 1766 tarihli kad›n

mezarlar› karfl›m›za ç›k›yor. En geç ta-

rih olarak ise 1836 tarihli yine bir ka-

d›n mezar tafl› görülüyor. Erkek mezar

tafllan ise 1787 ile 1834 tarihleri aras›na

yerlefliyor. Kad›n mezar tafllar›nda aç›k

lahit fleklinde olanlar ile erkek mezar

tafllar›ndan aç›k lahit fleklinde olanlar›n

bafl flahidelerinin üst k›s›mlar› bafll›k bi-

çimindedir. Meyve çeflitlerine bakt›¤›-

m›zda 20 mezar tafl›nda befl çeflit mey-

ve (üzüm, fleftali, nar, armut, incir), 9

mezar tafl›nda ‹se en az iki çeflit meyve

görülmektedir. Erkek mezar tafllar›ndan

üçünde birer çeflit (üzüm, üzüm, flefta-

li), birinde üç çeflit (üzüm, nar, hurma)

meyve karfl›m›za ç›kmaktad›r. Meyva-

lar›n kaselere dizilifli, her tabakta tek

çeflit ve belli bir düzende afla¤›dan yu-

kar›, çoktan aza do¤ru istiflenmifltir.

Ancak meyve say›lan konusunda sabit

bir düzen yakalanamam›flt›r. 1,3 say›la-

r› genele göre daha çok kullan›lm›flt›r.

Yan yana dizilen meyve çanaklar›nda

daima farkl› meyvalar s›ralanm›flt›r. Ya-

ni ayn› cins meyvadan yan yana iki ka-

se çok az görülür.

Üzüm ve fleftali en çok kullan›lan

meyve türüdür. 29 mezar tafl›ndan 10

tanesinde sadece üzüm tasviri, 6 tane-

sinde sadece fleftali tasviri vard›r, daha

sonraki s›ray› nar almaktad›r. Genelle-

meye devam edecek olursak, meyve ka-

selerinin formlar›nda da ortak özellik-

ler karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ço¤unlukla

kaideli, gövdeleri dikey yivli ya da di-

limli, rokoko tarz› çift kulplu, yayvan

ve kenarlar› d›fla k›vr›k a¤›zl›d›rlar. Ya-

ni gövde k›s›mlar› gondol fleklindedir.

Bu görüntüleri ile metal çanaklar› hat›r-

latmaktad›rlar. Meyvalar iki boyutlu

ancak rölyef olarak ifllendikleri için ha-

cim kazanm›flt›r. Meyvalar daima yap-

rak ve bir parça sap› ile birlikte dal›n-

dan kopar›lm›fl biçimde tasvir edilmifl-

tir. Meyve çanaklar›n›n etraf› genellikle

rokoko tarz› akantus yapraklar›, 's' ve

'c' k›vr›mlar› ile vurgulanm›flt›r.

Kitabelerde nesih, sülüs ve talik kul-

lan›lm›fl ve oldukça kaliteli hat örnekle-

ri sergilemektedirler. Kitabelerde dik-

kati çeken bir di¤er husus ise, özellikle

kad›nlara ait olanlarda, kimlik ile ilgili

bilgiler 'zevcesi, helali, kerimesi' flek-

linde geçmesidir. Yani kad›nlar eflleri

yada babalar›n›n ‹simleri ile an›lmakta-

d›r. Kad›nlar halktan kifliler olabildi¤i

gibi, sarayl› veya devlet ricalinden ola-

bildi¤i anlafl›lmaktad›r. Kabirlerin fiziki

durumlar›na ve kitabelerdeki ibarelere

bak›ld›¤›nda ise kiflilerin çocuk yaflta

de¤il, yetiflkin olduklar› düflünülmekte-

dir. Ayr›ca baz› kitabelerde 'flahide, fle-

hide' gibi ifadelerin de geçmesi, ‹slami-

yet'te önemli bir makam olan flehitlik

mertebesine iflaret etmektedir.

fiehitlerin öbür dünyadaki yeri ise

cennettir. Müslümanl›kta flehitlik ma-

kam›na Allah yolunda mücadele eder-

ken ölen kifliler eriflir. Kad›n, erkek, ço-

cuk diye bir ay›r›m yoktur,

Erkeklerden farkl› olarak, do¤um es-

nas›nda ölen kad›nlar da bu makama la-

y›k görüldü¤ünden, onlar›n da mekan-

lar›n›n cennet oldu¤u düflünülür. Belki

de bu yüzden mezar tafllar› üzerine

cennet taamlar› resm edilmifltir.

Kitabelerin üst k›s›mlar› bir kemerle

s›n›rlan›p, kemerin iki köflesine daima

birer gül, lale, karanfil benzeri tek sapl›

bir çiçek yerlefltirilmifltir.

Tüm süslemeler ve yaz›lar bazen al-

çak bazen de oldukça yüksek kabartma

olarak ifllenmifltir. Tafllar›n tasvirli yü-

zeyleri, kabrin durufl flekli ne olursa ol-

sun, daima yola bakan taraftad›r. Yani

yolun durumuna göre, tasvirler, flahide-

nin iç yada d›fl k›sm›nda bulunabilece¤i

gibi, yoldan görtilememe durumuna

karfl›l›k yola paralel gelebilecek flekilde

döndürülmüfl olarak da görülmektedir.

Bu durum, bu günkü yollar›n orijinal

yollarla ne derece çak›flabildi¤ini de or-

taya koymaktad›r.
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1.
Yeri: Feshane Caddesi, Pir

Ahmet Edirnevi (ölm.1592)

Türbesi sa¤›ndaki hazire

Kitabe : Ebubekir hazretle-

rinin kerimesi Kevser kalfa ru-

hu içün el fatiha, sene 1235

(son iki sat›r)

Tarihi: H. 1235/M. 1819

Ölçüleri: 120x43x43 (yük-

seklik) cm.-lahit, 142x48 cm-

kaide,   140cm. -flahide yüksek-

li¤i

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Kevser Kalfa

(kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, la-

hitin k›sa kenarlar›nda

Tan›m: Aç›k lahit fleklinde dü-

zenlenmifl olan mezar›n iki yan›

beton ile doldurulmufltur. Ayak ve

bafl taraf›nda sütun fleklinde sil-

melerle ayr›lm›fl bölümler içeri-

sine meyve tabaklan yerlefltirilmifl-

tir. Tabaklar ayakl›d›r, yivli gövde-

lidir ve a¤›z k›s›mlar› gondol flek-

linde olup, iki yandan d›fla k›vr›k-

t›r. Tabak içerisinde saplar›ndan

yapraklar› ile birlikte kopar›lm›fl üç

salk›m üzüm bulunmaktad›r. Kase-

nin üzeri girland motifi ile taçlan-

d›r›lm›fl olup orta k›sm›na dört

yaprakl› çiçek, köflebentlerine

ise yapraklar› ile birlikte birer

lale dal› yerlefltirilmifltir. Lahi-

tin üst k›sm›n› k›vr›k dall› çi-

çek bordürü dolan›r. Ayn›

kompozisyonun yan-uzun ka-

natlarda da devam etti¤i anla-

fl›lmaktad›r. Bafl flahidesi üze-

rinde, tafl›n iç (yola bakan ta-

rar›) k›sm›nda on befl sat›rl›k

kitabe yer almaktad›r. fiahide-

nin üst k›sm› kad›n serpuflu

fleklindedir. Ayak tafl› üzerin-

de yine ayakl›, yivli gövdeli ve çift

kulplu bir çanak içerisinden ç›kan,

üzerinde meyvalar› ile hurma dal›

tasviri yer al›r. Ayak flahidesinin

üst k›sm› istiridye kabu¤u fleklinde

tamamlanm›flt›r. Beyaz mermer

üzerine ifllenen lahit ve flahidclerin

üzerlerinde oldukça yüksek rölyef

(kabartma) tekni¤i uygulanm›flt›r.
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KATALOG (2)

2.
Yeri : Zal Pafla caddesi, Nakkafl

Hasan Pafla (ölm. 1623 Türbesinin

girifli solundaki hazire

Kitabe: Hüve'l Baki

‹slambol Efendinin kapusunda

Eyyubi taht-› cemaati

A¤an›n kerimesi

Merhume ve Ma¤fureh Emine

Menlhan›n(?) ruhuna

Resulallah el Fatiha

Sene 1190

Tarihi: 1777

Ölçüleri: 138cm. (flahide yük-

sekli¤i)

Tipi : fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Emine (kad›n)

Meyve türü ve yeri: fieftali, Bafl

flahidesinin üst k›sm›

Tan›m: Beyaz mermerden ya-

p›lm›fl olan flahidelerden, bafl taraf-

takinin üzerinde sekiz sat›r halinde

kitabe yer almaktad›r. Kitabenin

üst k›sm› yuvarlak bir silme ile çer-

çevelenip, çerçevenin devam› tüm

kitabe kufla¤›n› dolanmaktad›r. Ki-

tabenin çevresinde lotuslu k›vr›k

dal bordürü bulunur. Kitabenin üst

k›sm› sütun ve yuvarlak kemerli sil-

melerle dört panoya ayr›lm›flt›r.

Panolar›n her birini içerisine kaide-

li, dikey yivli gövdeli, a¤›z k›s›mla-

r› hafif d›fla k›vr›k çanaklar ‹çeri-

sinde alt›flar adet fleftali (3,2,1 flek-

linde üst üste dizilmifl) tasviri bu-

lunmaktad›r. Kemer silmelerin bir-

leflme yerlerinde birer lotus çiçe¤i,

üst k›sm›nda ise dendan motifli

bordür uzan›r. fiahidenin üs k›sm›

dilimli bir flekilde

taçland›r›lm›fl olup,

bu k›sm›n içine

lotus ve rumi yap-

rakl› k›vr›k dal

kompozisyonu yer-

lefltirilmifltir. Tafl›n

ifllenmifl taraf› Zal

Mahmud caddesine

bakmaktad›r. 

Ayak flahidesi-

nin de caddeye ba-

kan taraf› ‹fllenmifl-

tir. Bu tafl›n ortas›nda bir selvi tas-

viri bulunur. Selvinin üst k›sm› 'Al-

lah' yaz›s› fleklinde biçimlenmifl

kufi hatl›d›r. Selvinin üst k›sm› üç

dilimli kemer fleklinde çevrelenmifl

olup, kemerin köflebentlerinde befl

yaprakl› iri birer çiçek bulunur.

Ayak flahidesinin de üst k›sm› bafl

flahidesinde oldu¤u gibi dilimli

flekilde taçland›r›lm›fl ve içi lotus-

rumi k›vr›k dal kompozisyonu ile

doldurulmufltur.
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3.
Yeri : Zal Pafla Caddesi, nakkafl

Hasan Pafla (ölm. 1623) Türbesi-

nin girifli sa¤›ndaki hazire

Kitabe : Hüve'l Baki

Merhume ve ma¤furun l eha

fia¤anc› bafl› a¤an›n

Ocak Kethüdas›

Mehmet A¤an›n ehli

Nefiser Hatun

Ruhiyçün Fatiha

Sene 1189, Ra 19

Tarihi: 1775

Ölçüleri: 104cm. (bafl flahidesi)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Nefiser Ha-

tun(kad›n)

Meyve türü ve yeri: fieftali, bafl

flahidesinin üst k›sm›

Tan›m: Sadece bafl flahidesin-

den ibarettir. Tafl›n Zal Pafla cad-

desine bakan taraf› ifllenmifltir. fia-

hide, altta sekiz sat›r halinde kita-

be, kitabenin üst k›sm› üç dilimli

kemer fleklinde silmelerle çevrelen-

mifl ve silmelerin devam› kitabeyi

çerçevelemifltir. Kitabenin üst kö-

fleleri palmetrumi yapraklarla dol-

durulmufl. Kitabenin üzeri düz bir

silme ile tepe k›sm›ndan ayr›lm›fl

ve bu k›s›m sütun ve yuvarlak ke-

mer fleklindeki silme-

lerle dört bölüme ay-

r›lm›flt›r. Bölmelerin

içinde ayakl›, gövdesi

dikey yivli, a¤›zlan

d›fla do¤ru hafif k›v-

r›k çanaklara yerleflti-

rilmifl (4,3,2,1 fleklin-

de istiflenmifl) fleftali

(kay›s›, erik de olabi-

lir) tasvirleri bulun-

maktad›r. Silme flek-

lindeki kemerlerin

birleflme yerlerinde birer lotus çi-

çe¤i tasviri görülmektedir. Bu bö-

lüm tekrar düz bir silme ile s›n›r-

lanmakta ve muhtemelen dilimli

formda olan tepelik -k›r›kt›r- k›s-

m›na geçilmektedir. Tepeli¤in içi

rumi k›vr›k dal motifleri ile dol-

durulmufltur.

4.
Yeri:  Zal Pafla Caddesi, Nakkafl Ha-

san Paya (Ölm. 1623) Türbesi girifli-

nin sa¤›ndaki hazire 

Kitabe:  Hüve'l Baki ... kalfa ser mu-

haf›z› Mehmed Pafla merhumun ehli

Sahabede garibe merhume Ve ma¤-

furleha Ayfle Han›m ruhuna Allah

R›zas› içün el Fatiha C 19, sene 1180

Tarihi: 1766

Ölçüleri: ]80cm. (flahide yüksekli¤i)

122x80cm(mezar üzerindeki mermer

blok)

Tipi: fiahideli aç›k mezar (mezar

üzerine ortas›nda oval aç›kl›k bulu-

nan mermer blok ile kapat›lm›fl) 

Ait oldu¤u kifli: Ayfle Han›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Armut, elma,

fleftali, Bafl flahidesinin üst k›s›m 

Tan›m: Beyaz mermerden yap›lm›fl

olan bafl ve ayak flahidesinin Zal pa-

fla caddesine bakan yüzleri ifllenmifl-

tir. Bafl tafl› üzerinde sekiz sat›rl›k ki-

tabe yer almaktad›r. Kitabenin üst

k›sm› yuvarlak bir silme ile çevrelen-

mifl ve silmenin devam› tüm kitabeyi

dikdörtgen bir çerçeve içine alm›flt›r.

Kitabeyi rumi-k›vr›k dal bordürü do-

lan›r. Kitabenin üst k›sm› at nal› ke-

mer flekline bir silme ile çevrelenmifl

ve silmeler dü¤üm motifi

ile üst bordüre birleflmifltir.

At nal› kemerin içine yedi

yaprak bir 3/4'lük bir rozet

yerlefltirilmifltir. Kemerin

köflebentlerinde iri birer

gül tasviri vard›r. Bu kom-

pozisyonun üst k›sm› sü-

tunlar ve üç dilimli kemer-

ler fleklindeki silmelerle

dört eflit panoya bölün-

müfltür. Kemerleri birlefl-

me yerlerinde birer lotus

motifi ve panolar›n içlerin-

de ayakl›, gövdeleri dikey

yivli, a¤›z k›s›mlar› gondol

fleklinde yanlara k›vr›lan

çanaklar içerisinde meyvalar yer al-

maktad›r. Soldaki çanakta elma

(4,3,1 fleklinde istiflenmifl), yan›nda-

ki iki çanakta armut (2,1 fleklinde is-

tiflenmifl), sa¤dakinde ise fleftaliler

(4,3,1 fleklinde istiflenmifl) bulun-

maktad›r. Panolar›n üzerinden geçen

düz bir silme tepeli¤i gövdeden a-

y›r›r. Adeta salbekli yar›m bir flemse

fleklinde düzenlenmifl olan tepeli¤in

içi lotus-rumi motiflerinden oluflan

k›vr›k dal kompozisyonu ile taç-

land›r›lmiflt›r. Ayak tafl›n›n tepelik

k›sm› da bafl ta-

fl›nda oldu¤u gi-

bi düzenlenmifl-

tir. Bafl tafl›nda

meyve çanakla-

r›n›n yer ald›¤›

bordürün yerin-

de ayak tafl›nda

palmet-rumi

motifli k›vr›k

dal bordürü yer

al›r. Bu bordü-

rün alt k›sm›

düz bir silme ile

dikdörtgen bir

çerçeve içerisi-

ne al›nm›fl ve

üst k›sm›na üç dilimli kemer olufltu-

racak bir silme yerlefltirilmifltir. Ke-

merin köflebentlerinde, bafl tafl›nda

oldu¤u gibi iri birer çiçek konmufl-

tur. Kemerin içerisinde ise yanlarda-

kiler daha k›sa olmak üzere üç adet

selvi motifi bulunmaktad›r. Her iki

tafl üzerindeki yaz› ve süslemeler ka-

bartma tekni¤inde uygulanm›flt›r.

Kabirin üzen beyaz mermer bir lev-

ha ile örtülmüfl olup, levhan›n or-

tas›nda elips fleklinde bir aç›kl›k

bulunmaktad›r.
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5.
Yeri: Zal Pafla Caddesi, Nakkafl

Ahasan Pafla (ölm. 1623) türbesi

giriflinin sa¤›ndaki hazire

Kitabe: Hüve'l Baki

Merhum ve Ma¤furleha Sultan

na'ma ...... Rakid Hatun fiahide el-

rahimemir... (okunamad›) Mahfler-

de ...fiefaat Muhammed ... Mustafa

Sene 1181

Tarihi: 1767

Ölçüleri: 178cm. (bafl flahidesi-

nin yüksekli¤i)

Tipi: Aç›k mezar (ayak flahitesi

yok)

Ait oldu¤u kifli: Rakid (Rikkad)

Hatun (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Erik türü,

çilek(?}( fleftali, ananas(?), bafl kafl›-

n›n üst k›sm›

Tan›m: Zal Pafla caddesine ba-

kan yüzü ifllenmifl olan bafl tafl›n›n

oldukça yüzeysel kabartma olarak

yaz›lm›fl on sat›rl›k kitabesi mev-

cuttur. Kitabenin üzeri kemer for-

munda bir silme ile s›n›rlan›p, kö-

flelerine ay çiçekleri tasvirleri yer-

lefltirilmifltir. Bu k›sm›n üzerinde

alt ve üstten düz bir silme ile çev-

relenmifl bordürün içi vazo fleklin-

de tafl›y›c›lar ve bunlar› birbirine

ba¤layan üç dilimli kemer fleklinde

silmelerle belirlenmifl dört pano

bulunur. Panolar›n içinde ayakl›,

gövdesi bal›k s›rt› fleklinde dikey

yivli, yayvan çanaklar içerisinde

meyve tasvirleri bulunmaktad›r.

Sa¤dan itibaren birinci çanakta

erik benzeri

yuvarlak

meyvalar

(5,4,3,2 flek-

linde istiflen-

mifl), ikinci

çanakta çile¤e

benzetilebile-

cek bir meyve

(2, l fleklinde

istiflenmifl),

üçüncü çanak-

ta fleftali türü

bir meyve (3,2

fleklinde istiflenmifl), dördüncü ça-

nakta ananasa benzeyen tek bir

meyve bulunmaktad›r. Bu bordür-

den sonra inci dizisi ve akant yap-

rakl› bir bordur ve tepelik k›sm›na

geçilmektedir. Tepelik salbekli ya-

r›m flemse fleklinde olup, içi rumi-

palmetli k›vr›k dal kompozisyonu

ile doldurulmufltur. Kabirin üzeri

mermer blok ile kapat›lm›fl ve orta-

s›nda elips fleklinde bir aç›kl›k var-

d›r. Ayak tafl› yoktur.

6.
Yeri: Zal Pafla

Caddesi, nakkafl Ha-

san Pafla (ölm. 1623)

Türbesi giriflinin sa-

¤›ndaki hazire

Kitabe: (okunma-

d›) Son sat›rda "Zeli-

ha kad›n›n ruhu flerif-

leri içün el-Fatiha'

Tarihi: Muhteme-

len ebced ile düflül-

müfl (okunmad›)

Ölçüleri:

163cm.(bafl tafl› yük-

sekli¤i), 185x72

cm(kabir kapak tafl›)

Tîp‹: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Zaliha Kad›n

Meyve türü ve yeri: fieftali türü,

flahidenin al›nl›¤›

Tan›m:  Beyaz mermerden ya-

p›lm›fl olan flahidenin Zal Pafla cad-

desine bakan yüzü kabartma olarak

ifllenmifltir. Kitabe on sat›rdan olu-

flur. Kitabeyi inci dizisi bordürü

çevreler. Kitabenin üst k›sm› ke-

mer fleklinde bir silme ile s›n›rlan-

m›fl olup silmenin köflelik-lerinde

bîr sap üzerinde palmet fleklinde

bir çiçek, aras›nda bir istiridye ka-

bu¤u bulunur.

Bu k›sm›n üzerin-

de ayakl›, kulplar› 's'

k›vr›m› fleklinde,

üzeri akant yaprak-

lan ile dekorlu, gon-

dol fleklinde ve ke-

narlar› d›fla k›vr›k ça-

nak içerisinde fleftali

türü meyvalar (3,2, l,

fleklinde istiflen-mifl)

bulunmaktad›r.

Çana¤›n iki ya-

n›nda meyvan›n ken-

di dal› ve etraf›nda

akant yapraklar› bu-

lunur. fiahidenin te-

peli¤i istiridye kabu¤u fleklinde

sonuçlanmaktad›r. Kabrin üzeri

beyaz mermer blok ile kapat›lm›fl

olup, üzeri, bafl taraf›nda yan yana

iki yuvarlak, ortada elips, ayak

taraf›nda bir yuvarlak aç›kl›k vard›r
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7.
Yeri : Zal Fafla caddesi,

K›z›l Mescid karfl›s›nda, yolun

üst taraf›ndaki mezarl›k

Kitabe: Hüve'l Baki

Dcvlet-Giray han hazretlerinin

Divan efendisi merhum kalemi

Seyyid Mehmed Said efendinin

Kerimesi merhum ve Ma¤furu-

leha

fierife Afife Han›m ruhuna

Resul Allah hali el-Fatiha

Sene 1226

Tarihi: 18)1

Ölçüleri: 169 cm.(Bafl flahidesi)

Tipi: fiahîdeli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: fierife Afife Ha-

n›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, Bafl

flahidesi üst k›sm›

Tan›m: Kabir etraf› yabani ot

ve a¤açlarla kapl› oldu¤u için yal-

n›zca bafl tafl› zorlukla görülebil-

mifltir. Bafl tafl› beyaz mermerden

yap›lm›fl ve ifllenmifl taraf› yola ba-

kar flekilde yerlefltirilmifl. Tafl›n

gövde k›sm›nda 8 sat›rl›k kitabe

bulunmaktad›r. Kitabe düz bir sil

me ile çerçevelenmifl olup üst k›s-

m› yuvarlak kemer fleklinde s›n›r-

lanm›flt›r. Kemerin köfleliklerinde

sap› ve yapra¤› ile iri birer çiçek

bulunmaktad›r. Bu k›s›mdan düz

bir silme

ile tepe-

lik k›sm›-

na geçi-

lir. Di-

limli fle-

kilde

taçland›-

r›lm›fl

olan te-

peli¤in

ortas›nda

ayakl›,

üzeri di-

key yivli,

gondol

fleklinde bir çanak içerisinde üç

salk›m üzüm (?) ve salk›mlar›n

ucundan ç›kan meyvan›n dallar› ifl-

lenmifltir. Kasenin çevresi 'S' ve 'C

k›vr›mlar› ile tepede istiridye kabu-

¤u fleklinde süslenmifltir. Süsleme

ve yaz›lar alçak kabartma fleklinde

ifllenmifltir.

8.
Yeri : Zal Pafla Caddesi, K›z›l

Mescit haziresi

Kitabe: Hüve'l Baki

.. Mescid mahallesini

...................

Hac› Ahmed Zülfi Efendi Mer-

humun

Helalisi Hatice'nin ruhuna Fati-

ha

Sene 1251

Tarihi: 1836

Ölçüleri: 150 cm.(flahide yük-

sekli¤i)

Ait oldu¤u kifli: Hatice Han›m

(kad›n)

Tipi : fiahideli aç›k mezar

Meyve türü ve yeri: Üzüm, bafl

flahidesi üst k›sm›

Tan›m: Bafl flahidesi mevcut olan

kabirin üzeri bevaz mermer tafl bir

levha ‹le örtülmüfl olup ortas›nda

oval bir delik vard›r. Bafl tafl›n›n

üzerinde dokuz sat›r kitabe bulunur.

Kitabenin üzeri yuvarlak kemer

formunda bir silme ile s›n›rlanm›fl

ve köflelerine sil-

menin uçlar›na

ba¤l› iri birer yap-

rak yerlefltirilmifl-

tir. Kitabenin üze-

ri düz bir silme ile

tepelikten ayr›l-

m›fl olup, tepelik

k›sm› ortas›nda

ayakl›, üzeri dikey

dilimli ve gondol

fleklinde bir çanak

içerisinde üç sal-

k›m üzüm (?) tas-

viri bulunmakta-

d›r. Salk›mlar›n

uçlar›nda meyva-

n›n dal› görülür.

Çana¤›n çevresi

iri akant yaprak-

lan ile taçland›r›l-

m›flt›r. Yaz›lar ve

süslemeler kabart-

ma tekni¤i ile ifl-

lenmifltir.



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

109

9.
Yeri: Zal Pafla caddesi, K›z›l

mescid haziresi

Kitabe: Hüve'l Baki

Mehmed A¤an›n helali

Merhume Ayfle Hatun

Ruhuna el-Fatiha

Sene 1234

Tarihi: 1818

Ölçüleri: 125cm.(bafl tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Ayfle Hatun

(kad›n)

Meyve türü ve yeri: fieftali, bafl

tafl› üst k›sm›

Tan›m: Beyaz mermerden ya-

p›lm›fl olan bafl tafl›n›n üzerindedo-

kuz sat›rl›k kitabe yer al›r. Kitabe-

nin üst k›sm› rokoko tarz› k›vr›ml›

bir silme ile s›n›rlanm›fl olup, köfle-

lerine dal› ile birlikte iri birer gül

motifi yerlefltirilmifltir. Bu k›s›mdan

düz bir silme ile tepeli¤e geçilmifl-

tir.

Tepeli¤in orta-

s›nda ayakl›, göv-

desi dikey yivli,

gondol fleklinde bir

çanak içerisine yap-

rak ve dallan ile

birlikte fleftaliler

(4,3,2 fleklinde) is-

tiflenmifltir. Çana-

¤›n etraf› iri akant

yapraklar› ile taç-

land›r›lm›flt›r. Süs-

leme ve yaz›lar kabartma tekni¤in-

de ifllenmifltir. Ayak tafl› küçük ve

sadedir.

10.
Yeri: Kalenderhane

Caddesi, S. Abdülkadir

camii Haziresi

Kitabe: Hüvel'Baki

.......‹zmir Kad›s›

Merhum ve ma¤fur

Gazizade

Mehmed Arif Efendi

Ruhiçün Fatiha

Sene 1204

Tarihi: 1790

Ölçüleri: 180 cm.

(toprak seviyesinden bafl

tafl›), 190 cm.(ayak tafl›;

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Mehmed Arif

Efendi (erkek)

Meyve türü

ve yeri: fieftali,

Bafl ve ayak fla-

hidesi-nin üst

k›sm›

Tan›m:

Ayak ve bafl ta-

fl› silindirik

formda ve be-

yaz mermerden

yap›lm›flt›r. Bafl

tafl› üzerinde

talik hat ile alt›

sat›r halinde

yaz›lm›fl kitabe

bulunmaktad›r. Kitabenin üst k›sm›

's' ve 'c k›vr›mlar›ndan oluflan ro-

koko tarz› silmelerle çerçevelenmifl

ve köflelerin birer gül dal› yerleflti-

rilmifltir. Kitabenin üzerinde orta-

da ayakl› ve gondol fleklinde bir

kase içerisinde fleftaliler (4,3,2,1,

fleklinde) istiflenmifltir. Kasenin

üzeri yine 's' ve 'c' k›vr›mlar› ve ‹s-

tiridye kabu¤u fleklinde taçland›r›l-

m›fl›m Ayak tafl› gövdesinde bir

selvi a¤ac› bulunmaktad›r. Selvinin

üzerinde bafl tafl›nda oldu¤u gibi

kase içinde fleftaliler yer almakta-

d›r. Kasenin ‹ki yan›nda birer gül

dal› görülür. Selvinin ve meyve ka-

sesinin etraf›nda bafl tafl›nda oldu-

¤u gibi rokoko tarz› süslemeler yer

almaktad›r. Süslemeler ve yaz›lar

kabartma tekni¤i ile ifllenmifltir.

11
Yeri: Kalenderhane Caddesi, S.

Abdülkadir Cami haziresi
Kitabe: Hüve'l Baki
Sab›k Rum ili Kazaskeri olan
Merhum ve ma¤furleh Serdar-

za-de Mustafa Efendinin
Kerimesi Fatma Han›m ruhiçün
Fatiha, Sene 1179
Tarihi: 1766
Ölçüleri: 180 cm. (bafl tafl›)
Tipi: fiahideli aç›k mezar
Ait oldu¤u kifli:  Fatma Han›m

(kad›n)
Meyve türü ve yeri: ‹ncir ve

nar, Bafl tafl›nda kitabe-
nin üstü

Tan›m: Beyaz tafltan
yap›lm›fl flahidenin göv-
de k›sm›nda befl sat›r
halinde talik hat ‹le ya-
z›lm›fl kitabe yer almak-
tad›r. Kitabenin üzerin-
de 3/4 flekilde rozet çi-
çek üzerinde den-dan
motifli bir bordur ve
bunun üzerinde de lo-
tus bordürü bulunmak-
tad›r. Üçgen al›nl›k flek-
lindeki tepeli¤in ortas›na sehpa

fleklinde bir kaide üze-
rinde gondol fleklinde
bir çanak ve içerisinde
incirler (6,5,4,3,2,1,
fleklinde) istiflenmifltir.
Kasenin iki köflesinde
taneleri görünen birer
nar bulunur. Meyvala-
r›n çevresi damarl› ru-
mi yaprakl›  k›vr›m
dallarla yar›m flemse
oluflturacak flekilde dü-
zenlenmifltir. Yaz› ve
süslemeler kabartma

tekni¤inde ifllenmifltir.
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12.

Yeri: Kalendarhane Caddesi, S.

Abdülkadir Cami naziresi

Kitabe: Hüve'l Baki

Okuyanlar Fatiha...

Dera.. .cennet'ül makam emyan

Derreya Efendi

Kerimesi Fatma Han›m ruhiçün

fatiha

Sene 1182

Tarihi: 1768

Ölçüleri; 122 cm. (bafl tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kî§i: Fatma Han›m

(kad›n)

Meyve türü ve yeri: armut, Bafl

tafl› al›nl›k k›sm›

Tan›m: Bafl tafl›ndan ibaret olan

kabîrin, tafl› üzerinde alt› sa-t›r ki-

tabe yer al›r. Kitabenin üzeri yu-

varlak kemer formunda silme ile s›-

n›rlanm›flt›r. Kemerin iki köflesin-

de dal üzerinde birer gül motifi 

bulunur.

Üçgen al›nl›k fleklindeki tepeli-

¤in ortas›nda çift kademeli ayakl›,

gondol fleklinde bir çanak ‹çerisin

de armutlar (4 adet) görülür. Çana-

¤› etraf› istiridye kabu¤u ve akant

yapraklar› motifleri ‹le çevrelen-

mifltir. Yaz› ve süslemeler kabartma

tekni¤i ile ifllenmifltir 

13.

Yeri: Camii Kebir caddesi,

Ebu's Su'ud Efendi Mektebi Hazi-

resi

Kitabe: Hüve'l Baki

Rical-i Devlet-i Aliyeden

Hala Tophane-i Amire naz›r›

Devlet'lü hac Sa'ib efendi

Hazretlerinin Sad›k mahremleri

Merhume ve Ma¤furleha Fatma

Han›m ruhiçün el-Fatiha

Sene 1249 (3)

Tarihi: 1833

Ölçüleri: 170 cm (bafl tafl›,

142cm (ayak tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Fatma Han›m

(kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm,

hurma, bafl ve ayak tafl›

Tan›m: Bafl tafl› gövdesinde se-

kiz sat›r halinde, talik hat ile yaz›l-

m›fl kitabe bulunmaktad›r. Kitabe-

nin üst k›sm› ve tafl›n üst k›sm› isti-

ridye kabu¤u ve akant yapraklar›n-

dan oluflan, kemerlerle

taçland›r›lm›flt›r. Kita-

benin üst k›sm›nda iki

köflede birer lale dal›

bulunur.

Al›nl›k k›sm›nda or-

tada dilimli gövdeli,

çift kulplu ve gondol

fleklinde bir çanak için-

de dal›yla birlikte kopa-

r›lm›fl üç salk›m üzüm

tasviri yeral›r. Ayak tafl›

üzerinde ise hurma a¤a-

c› tasviri vard›r. Bu ta-

fl›n üst k›sm› üçgen flek-

linde sonuçlanmaktad›r.

Kabrin üzerine ortas›

beyzi delikli beyaz

mermer levha kapat›l-

m›flt›r. Bafl tafl›n›n üzeri

sar› yald›z k›rm›z› ve

yeflil renklerle boyan-

m›flt›r. Yaz› ve süsleme-

ler kabartma tekni¤inde

yap›lm›flt›r.
(3) Mehmet Nermi Haskart Eyüp Sultan Tarihi, ‹stanbul 1996,

s. 311'de kitabesi yanl›fl olarak okunmufl
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14.
Yeri: Cami Kebir Caddesi,

Ebu's Su'ud Efendi mektebi hazire-

si

Kitabe: Hüve'l Baki

Mevkufat Kaleminden 

Merhum ve Ma¤fur Mehmed

Said Efendi ruhiçün Fatiha

fiad 10 Sene 1250 (4)

Tarihi; Haziran 1834

Ölçüleri: 240xl00 cm. (oturt-

mal›k)

202x60x58cm. (lahit)

213 cm. (bafl tafl›)

206 cm. (ayak tafl›)

Tipi: Aç›k/tekne lahit

Ait oldu¤u kifli: Mehmed Said

efendi (erkek)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, nar,

hurma, lahit çevresi ve ayak tafl›

Tan›m: Bafl flahidesi üzerinde

yedi sat›rl›k kitabe bulunur ve bu

flahidenin üzerinde püsküllü fes

vard›r. Ayak tafl› üzerinde hurma

a¤ac› tasviri vard›r. Lahitin k›sa ke-

narlar› birer, uzun kenarlar› üçer

panoya ayr›lm›flt›r. Panolar›n ke-

narlar›nda silme fleklinde sütun ve

bunlar› birbirine ba¤layan perde ve

dü¤üm motifleri vard›r.

Bu panolar›n ortas›na

ayakl›, gövdesi dikey

yivli, çift kulplu kase-

ler içerisine taneleri

görülen narlar (3,2,

fleklinde) ve üzümler

(üç salk›m) dallar› ile

birlikte tasvir edilmifl-

tir. Panolarda meyve

kaseleri alternatif ola-

rak yer almaktad›r. La-

hitin üst k›sm›n› k›vr›k

dal bordürü dolan›r. Kabirin be-

yaz mermerden ifllenmifl olan taflla-

r›n›n üzerindeki yaz› ve süslemeler

kabartma tekni¤inde ifllenmifltir.

(4) M. Nenni Haskan, a.¤.e., s.

311’de geçiyor.

15.
Yeri: Camii Kebir Caddesi,

Ebu's Su'ud Efendi Mektebi Hazi-

resi

Kitabe:...... fiadiye Han›m Ruhu

içün El-Fatiha, sene 1249

Tarihi: 1833

Ölçüleri: 40x97x38cm. (lahit),

110 cm. (bafl tafl›)

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli:  fiadiye Han›m

(kad›n)

Meyve türü ve yeri:  Nar,

üzüm, fleftali, lahitin dört kenar›n-

da

Tan›m: Aç›k lahit fleklindeki

mezar›n, ayak flahidesi k›r›lm›fl ve

yoktur. Bafl flahidesinin iç k›sm›n-

da yedi sat›r halinde ve üzeri sar›

yald›z ile boyanm›fl kitabe bulu-

nur. Lahitin dar kenarlar›nda birer,

uzun kenarlar›nda üçer ol-

mak üzere, sütuncclerle bö-

lünmüfl ve üzeri perde motifi

ile ba¤lanm›fl panolar içeri-

sinde ayakl›, dilimli gövdeli,

's' k›vr›ml› çift kulplu çanak-

lar içerisinde saplar› ile bir-

likte kopar›lm›fl n›eyvalar

bulunmaktad›r.

Bafl ve ayak k›sm›nda

üzüm, yanlar›nda fleftali ve

taneleri görünen narlar görülür.

Beyaz mermerden ‹fllenmifl olan la-

hit ve flahidelerin üzeri kabartma

tekni¤i ile süslenmifltir.

16
Yeri: Mirmiran Türbesi Hazire-

sinin sol taraf›nda

Kitabe: okunamad›... Sene 1241

Tarihi: 1825

Ölçüleri: 80x200 cm. (kaide),

155 cm. (bafl tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Kad›n

Meyve türü ve yeri: Üzüm, bafl

flahidesi üst k›sm›

Tan›m: Bafl ve ayak tafl›ndan

oluflan mezar›n üzeri ortas› delikli

mermer levha ile kapal›d›r.

Bafl tafl› üzerindeki on sat›rl›k

kitabenin üzerinde ayakl› ve yivli

gövdeli çanak ‹çerisinde yaprakl›

saplar› ile birlikte tasvir edilmifl üç

salk›m üzüm bulunmaktad›r.

Çana¤›n etraf› akantus yaprak-

lar› ile taçland›r›lm›fl olup, flahide-

nin üst k›sm› istiridye kabu¤u flek-

linde sonuçlanmaktad›r.

Ayak tafl› üzerinde ise hurma

a¤ac› tas-

viri bulu-

nur. Süs-

lemeler

kabartma

tekni¤i ile

ifllenmifl-

tir.
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17.
Yeri     : Mürmiran Türbesi sol taraf›ndaki hazire

Kitabe: Okunmad›.. Merhume ve ma¤furleha Nafiye kad›n ru-

hu içün el fatiha, sene 1247

Tarihi: 1831

Ölçüleri: I00x209cm. (oturtmal›k), 142 cm. (flahide yüksekli-

¤i)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Nafiye Kad›n

Meyve türü ve yeri: Üzüm, bafl flahidcsi üst k›sm›nda

Tan›m: Beyaz mermerden ifllenmifl bafl flahidcsi üzerinde do-

kuz sat›r halinde nesih kitabe ve kitabenin üst k›sm›nda iki yanda

birer lale motifi bulunur. Bu k›s›mdan düz bir silme ile ayr›lan bö-

lümde ayakl› ve dikey yivli gövdeli çanak içerisinde yaprak ve da-

l› ile birlikte tasvir edilmifl üç salk›m üzüm yada ananas türü bir

meyve bulunmaktad›r. Çana¤›n etraf›n› 's' ve c' k›vr›mlar› dolan›r.

fiahidenin üst k›sm› istiridye kabu¤u fleklindedir. Yaz› ve süs-

lemeler kabartma olarak ifllenmifltir.

18.
Yeri: Abdurrahman Pafla Türbesi Ha-

ziresi

Kitabe: ...................

merhume ve ma¤fure Fat›ma Han›m›n

ruhi içün el fatiha.......... sene 1239

Tarihi: 1823

Ölçüleri:

86xl90cm. (oturtmal›k), 147 cm, 124

cm, (bafl ve ayak tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Fat›ma Han›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: üzüm benzen, bafl

flahidesî üst k›sm›

Tan›m: Bafl tafl› üzerinde sekiz sat›r ki-

tabe, kitabenin yuvarlak kemerle s›n›rlan-

m›fl üst iki yan›nda birer sap gül tasviri ve bu k›sm›n

üzerinde ayakl›, gövdesi dikey yivli, a¤›z k›sm› yatay

iki yivli çanak içerisinde sap ve yapraklan ile birlikte

tasvir edilmifl üzüm benzeri üç salk›m meyve bulun-

maktad›r.

Çana¤›n çevresi akant yapraklar› ile taçland›r›lm›fl

olup, flahidenin üst k›sm› üçgen fleklinde bitmektedir.

Ayak tafl› üzerinde selvi tasviri bulunmaktad›r. Beyaz

mermerden yap›lm›fl olan flahidelerin üzerleri kabartma

olarak ifllenmifltir.
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19.
Yeri: Abdurrahman Pa-

fla türbesi Hazresi

Kitabe: ... fieyh

Mustafa A¤a Efendi

hazretlerinin ba-

fl›s› Ebu bekir el-

Hac Mehmed efen-

dinin helali harimesi

Merhume ve ma¤-

furfe Havva Ka-

d›n... Sene 1238

Tarihe 1822

Ölçüleri: 67x163cm. (oturtmal›k), 172cm. (bafl ta-

fl›), 142 cm. (ayak tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Havva Han›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, bafl tafl› üst k›sm›nda

Tan›m: Ortas› delik kabir kapa¤›, bafl ve ayak flahi-

deleri mevcuttur. Bafl tafl› üzerinde sekiz sat›rl›k kitabe,

kitabenin üst iki yan›nd bi-

rer gül dal› bulunur. Bu k›-

s›mdan düz bir silme ile te-

peli¤e geçilir. Tepelik k›s-

m› ortas›nda oldukça yük-

sek kaideli, gövdesi 'c' flek-

linde, k›v-r›k çift kulplu ça-

nak ve içerisinde sap ve

yapraklar› ile birlikte üç

salk›m üzüm bulunmakta-

d›r. Çanak ve kaidenin

üzeri yuvarlak motiflerle

dekorlanm›flt›r. Çana¤›n üst k›sm› yuvarlak kemer for-

munda bir silme ile çevrelenmifl kemerin üzerine iri bîr

akant yapra¤› yerlefltirilmifltir. Tafl›n üst k›sm› yuvarlak

flekilde sonuçlanmaktad›r. Ayak tafl› ortas›nda bir selvi

motifi üst k›sm›nda ise bafl tafl›nda oldu¤u gibi iri bir

akan yapra¤› yer almaktad›r. Tafllar kabartma tekni¤i

ile ifllenmifltir.

20.
Yeri: Niflanc› Feridun Pafla

Türbesi haziresi

Kitabe: Merhum ve Ma¤-

rur Halil Nuri Bek Efendinin

ruhu içün...sene 1213

Tarihi: 1798

Ölçüleri:

72x224x64cm(lahit) 210

cm.(bafl tafl›), 208 cm(ayak ta-

fl›)

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Halil Nuri

Bek (erkek)

Meyve türü ve yeri: üzüm,

lahitin dar yüzlerinde

Tan›m: Tafl bir levha halin-

deki kaide üzerinde aç›k lahit

fleklinde olan kahirin bafl ve

ayak tafl› mevcuttur. Lahitin

uzun kenarlar›nda üçer iri ro-

zet, dar yüzlerinde iri bir ma-

dalyon içinde ayakl›, çift kulp-

lu, yivli gövdeli barok kase

içerisinde yapraklar› ile birlik-

te tek salk›m üzün bulunmak-

tad›r. Bu madalyonlar›n iki ya-

n›nda dikey olarak yerlefltiril-

mifl flemse formundaki kartufl-

lar içerisinde lale, gül ve

karanfillerden oluflan çiçek de-

metleri görülür. Ayak tafl› orta-

s›nda yine kaideli bir çanak

içerisinde afla¤›dan yukar›ya

do¤ru uzanan naturalist çi-

çekler görülür. Bafl tafl› üzerin-

de sekiz sat›rl›k kitabe ve sa-

r›k fleklinde tepelik bulunur.

Yaz› ve süslemeler alçak

kabartma olarak ifllenmifltir.
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21.
Yeri: Niflanc› Feridun Pafla Türbesi arka-

s›ndaki Hazire

Kitabe: Okunmad›. ...sene 1206

Tarihi: 1791

Ölçüleri: 176cm (bafl tafl›), 74x215 cm.

(kapak tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Kad›n

Meyve türü ve yeri: fieftali/kay›s›, armut,

üzüm. Bafl tafl› üst k›sm›

Tan›m: Bafl tafl› üzerinde on iki sat›rl›k ki-

tabe, kitabenin üzerinde 's' ve 'c' k›vr›mlar›n-

dan oluflan silme fleklide bir kemer ve iki ya-

n›nda birer çiçek dal› bulunmaktad›r. Bu k›s›mdan düz

bir silme ili tepeli¤e geçilir. Silmenin üzerine dizilmifl

üç çanak içerisinde fleftali-erik türü bir meyve (8,5,1

fleklinde), armut(3), incir(6,6 fleklinde) istiflenmifltir.

Çanaklar kaideli ve dikey dekorlu gövdeli olup

gondol fleklinde yayvan ve uçlardan d›fla k›vr›kt›r.

Çanaklar› iki yanda birer 'c' k›vr›m›, üstte istiridye

kabu¤u s›n›rlar, istiridyenin içinde adeta bir inci tasviri

izlenmektedir. Ayak tafl› sadedir. Süsleme ve yaz›lar

kabartma olarak ifllenmifltir.

22.
Yeri: Niflanc› Feridun Pafla türbesinin arkas›ndaki

Hazire

Kitabe: Hüve'l Baki ... Efendizadenin

zevcesi merhume ve ma¤furleha fiaban kad›n

ruhuna el-fatiha, sene

Tarihi: 18. Yüzy›l

Ölçüleri: 177cm.(bafl tafl›), 130cm.(ayak tafl›),

88x210 cm.(kapak tafl›

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: fiaban (Kad›n) Meyve türü ve ye-

ri.- Elma, üzüm, kavun (?), bafl tafl› üzerinde

Tan›m:   Bafl tafl› üzerinde alt› sat›rl›k kitabe, bir

kemer fleklinde silme ile s›n›rlanan kitabenin iki köfle-

sinde birer sap çiçek, kemerin üstünde bir bordur ha-

linde dizilmifl befl adet çanak içerisinde ayr› ayr› mey-

valar elma, kavun (?), üzüm, elma, kavun (?),

bu bordörün üzerinde akantus yapraklar›ndan

oluflan bir kompozisyon ve ortada adeta hilal

fleklinde ve üzeri çok yaprakl› çiçeklerle süs-

lenmifl çanak içerisinde elmalar (6,4, fleklinde

istiflenmifl) bulunmaktad›r.

Bafl tafl›n›n tepeli¤i 's' ve 'c' k›vr›mlar›ndan

oluflan o  kemer ile taçlanm›flt›r. Ayak tafl›

üzerinde naturalist bir çiçek dal› izlenmek-

tedir.

Kabir kapa¤›n›n ortas› deliklidir.
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23.
Yeri: Eyüp Sultan camiinin haziresi (güney-do¤u)

Kitabe: Hüv'el Bak'i ........Abdülrahim

efendizade Ali R›za Efendinin kerimesi merhume ve ma¤fure-

leha Hatice han›m ruhuna fatiha, sene 1220

Tarihi: 1805

Ölçüleri: 94 cm(flahide, tepesi k›r›k), 72x158cm(kapak tafl›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Hatice han›m(kad›n)

Meyve türü ve yeri: Nar, bafl tafl› üzerinde

Tan›m: Bafl tafl› üzerinde dokuz sat›r halinde kitabe, kemer

fleklinde bir silme ile s›n›rlanan kitabenin üzerinde ayakl›, üzeri

dekorlu ve gondol fleklinde bir çanak içerisinde taneleri görünen

üç adet nar tasviri yer almaktad›r. Bu k›s›mdan sonra flahidenin

bafll›k k›sm›na geçilmektedir. Ancak bu k›s›m k›r›kt›r. Ayak tafl›

üzerinde de hançer yapraklar›ndan oluflan bitkisel k›vr›k dal kom-

pozisyonu bulunmaktad›r.

24.
Yeri: Eyüp Sultan Camii haziresi (güney-do¤u)

Kitabe:.... Ali Pafla hazretlerinin helalleri....

Ummügülsüm Han›m ruhuna...., sene 1226

Tarihi: 1811

Ölçüleri: 63x213x59cm. (lahit), 107x260 cm

(oturtmal›k), 194 cm. (bafl tafl›)

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Ümmü Gülsüm Han›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, fleftali, lahitin uzun ke-

narlar›nda

Tan›m: Lahit üzeri silme fleklinde yivli sütunlarla,

dar yüzleri birer, uzun yüzleri üçer bölüme ayr›lm›fl.

Her bir bölümün ortas›na yuvarlak birer madalyon

yerlefltirilmifltir. Uzun yüzlerdeki madalyonlar›n orta-

s›na ayakl›, gövdeleri dikey yivli, a¤›z k›s›mlar› d›fla

k›vr›k çanaklar içerisinde yapraklar› ile birlikte kopar-

t›lm›fl fleftali (3,2,1 fleklinde istiflenmifl), üzüm (üç sal-

k›m) alternatif olarak yerlefltirilmifltir. Bafl tafl› üzerin-

de yedi sat›rl›k kitabe, ayak tafl› üzerinde bir vazo

içerisinden ç›kan gül a¤ac› ifllenmifltir.
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25.
Yeri: Eyüp Sultan camii

Haziresi (güney-do¤u)

Kitabe: Hüv'el Bak'i

Merhume fal›ma Han›m

Sultan zade Ahmed Bek

efendinin helalisi ve mer-

hum Resul bek sand›k emi-

ni el hac Mehmed A¤a'n›n

kerimesi merhume ve ma¤-

furleha cennet mekan flehi-

de Emine han›m ruhu içün

el-fatiha, sene 1219

Tarihi: 1804

Ölçüleri: 185cm.(flahide yüksekli¤i}

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Emine han›m (kad›n)

Meyve türü ve yeri: fieftali. Bafl flahidesi üst k›sm›

Tan›m:  Bafl flahidesi üzerinde on sat›rl›k ve iyi bir

hat ile yaz›lm›fl kitabe bu-

lunmaktad›r. Kitabenin üst

k›sm›n› girland motifi taç-

land›rm›flt›r. Girland›n iki

köflesinde birer çiçek buketi

yer almaktad›r. Kitabeyi

bordur halinde girlandlar

çevreler. Tafl›n tepelik k›s-

m› ortas›nda ayakl›, gövdesi

dikey yivli, a¤›z k›sm› d›fla

k›vr›k gondol fleklinde bir

çanak içerisinde, 3,2,1 flek-

linde istiflenmifl ve yaprakl› dallan ile birlikte tasvir

edilmifl fleftaliler bulunmaktad›r. Çana¤›n iki yan›nda

'c' k›vr›mlar› fleklinde kulplar› vard›r. Tafl›n tepelik k›s-

m› k›r›k olmas›na ra¤men akant yaprakl›, 's'  ve 'c' k›v-

r›ml› bir kemer ile taçland›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

26.
Yeri: Eyüb Sultan camii naziresi (güney-do¤u)

Kitabe:..... Ebubekir pafla zade Abdullah efendinin ruhu-

na .... sene 1202

Tarihi: 1787

Tipi: Aç›k lahit

Ait oldu¤u kifli: Abdullah Efendi (erkek)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, Lahitin k›sa kenarlar›nda

Tan›m: Beyaz mermerden yap›lm›fl oldukça büyük bo-

yutlarda aç›k lahit fleklinde flahideli kahirin k›sa kenarlar›n-

da rokoko tarz› salbekli flemse formunda madalyonlar içeri-

sinde ayakl›, çift kulplu çift kademeli gövdeli barok çanak

üzerinde dal ve yapraklar› ile birlikte üç salk›m üzüm yer

almaktad›r. Yan levhalarda dikdörtgen formunda ve uçlar›

salbekli madalyonlar bulunur. Lahitin üst k›sm›n› akant

yapraklar› ve 'c' k›vr›ml› bordürler dolan›r. Ayak tafl› sade,

bafl tafl› sekiz sat›r halinde kitabelidir. Bafl tafl›n›n üst k›sm›

kademeli sar›k fleklindedir.
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27.
Yeri: Mihriflah Sultan türbesi hazi-

resi

Kitabe: ..... devletlü kad›n

efendinin ..... kalfas› iken rihlet-i

dar...iden merhume ve ma¤fure-

ileyh Atike kalfan›n ruhu içün el fatiha,

sene 1213

Tarihi: 1798

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Atike Kalfa (kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm, bafl tafl›

üst k›sm›

Tan›m: Bafl tafl› üzerinde sekiz sat›r-

l›k talik kitabe bulunmaktad›r. Kitabe-

nin üst k›sm› kemer fleklinde bir silme

ile s›n›rlanm›fl olup, kemerin iki köfle-

sinde birer çiçek dal› yer almaktad›r.

Tepelik k›sm› rokoko tarz› 's' ve 'c'

k›vr›mlar› ile üst k›s›mda istiridye ka-

bu¤u ile taçland›r›lm›flt›r. Bu k›sm›n or-

tas›nda ayakl›, çift kademeli gövdeli ve

a¤›z k›sm› d›fla k›vr›k çanak içerisinde

yapraklar› ve sap› ile birlikte tasvir

edilmifl iki salk›m üzüm benzeri meyve

bulunmaktad›r.

29.

Yeri: Hançerli Fatma Sultan ve Mihriflah Sultan

türbeleri aras›ndaki hazire

Kitabe: ..... Osman Pafla'n›n biraderi Hac›

Mustafa Efendinin zevcesi merhume ve ma¤fur-le-

ha Tayyibe Han›m ruhu içün...sene 1251

Tarihi: 1835

Ölçüleri: I30cm.(bafl tafl›), 126cm.(ayak tafl›),

50xl66cm(kabir kapa¤›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Tayyibe Han›m (kad›n) Meyve tü-

rü ve yeri: Nar, Hurma, bafl ve ayak tafl›nda

Tan›m: Bafl tafl› üzerine dokuz sat›rl›k talik kitabe,

kitabenin üzerinde iri bir çanak içerisinde oldukça

yüksek kabartma olarak ifllenmifl ve taneleri görünen

üç nar bulunmaktad›r. Ayak tafl› üzerinde ise hurma

a¤ac› tasviri bulunmaktad›r. Di¤er mezar tafllar›nda ol-

du¤u gibi bunlarda da ifllenmifl taraflar yola bakmak-

tad›r.

28.
Yeri: Hançerli Fatma Sultan ve

Mihriflah Sultan türbeleri aras›nda

kalan hazire

Kitabe: El Hac Hüseyin efen-

dinin kerimesi ve asakir-i redifan-›

mirlivas› olan Abdi Pafla hazretle-

rinin helalleri Rikkad han›m›n ru-

hu içün....., sene 1252

Tarihi: 1836

Ölçüleri: 237cm.(bafl tafl›),

213cm.(ayak tafl›) 95x215 cm (ka-

bir kapa¤›)

Tipi: fiahideli aç›k mezar

Ait oldu¤u kifli: Rikkat Han›m

(kad›n)

Meyve türü ve yeri: Üzüm,

fleftali, bafl tafl›n›n üst k›sm›

Tan›m: Bafl tafl› üzerinde onbir sat›r kitabe, kitabeyi

üstten s›n›rlayan istiridye kabu¤u

fleklindeki kemerin köfleliklerinde

birer gül dal›, bu k›sm›n üzerinde

yatay dizilmifl çanaklar içerisinde

meyvalar görülür. Çanaklar ayak-

l›, gövdeleri dikey yivli, a¤›zlan

oldukça yayvan ve d›fla k›vr›kt›r.

Ortadaki çanakta fleftali (5,4 flek-

linde istiflenmifl), yanlardakilerde

ise ikifler salk›m üzüm yada ben-

zeri (ananas?) meyvalar bulun-

maktad›r. Bu k›sm›n üzeri akantus

yapraklar› ve istiridye kabu¤un-

dan oluflmufl bir kemer ile taçlan-

d›r›lm›flt›r. Ortas›nda ise iri bir gül

ve goncalar› görülür. Yaz› ve süs-

lemeler kabartma tekni¤i ile ifllen-

mifltir.
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EYÜP VE ÇEVRES‹NDEK‹
MEZARTAfiLARINDA

GÖRÜLEN KASE ‹Ç‹NDE
MEYVA TASV‹RLER‹N‹N

SEMBOL‹ZM‹

Yrd. Doç. Dr. YAfiAR ÇORUHLU

Z

1964 y›l›nda Trabzon’da do¤du. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve

Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora yapt›.

1986 y›l›nda M.S.Ü. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde

asistan olarak bafllad›¤› görevini 1993’den beri ö¤retim üyesi olarak

sürdürmektedir. Yay›nlanm›fl kitaplar›, 50(nin üzerinde makalesi, kat›ld›¤›

ulusal ve uluslararas› bir çok bilimsel toplant› bulunmaktad›r.



Ç.2. Kad›n ve erkek iki flahs›n

tapt›klar› Budist ilaha

yiyecek/meyve sunuflunu tasvir

eden Uygur dini bayra¤›

üzerinde resim. Koço Alpha

tap›na¤›nda bulunmufltur. 

Ç. 1. Bat› Wei (son

Tabgaç) dönemine ait

duvar resminde

meyva/yiyecek sunan

flah›slar› gösteren duvar

resmi, Tuohuang 285,

nu.l› ma¤ara tap›na¤›.

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

Eyüb Sultan’da cami çevresinde ve-

ya civardaki çeflitli mezartafllar› (veya

tafl sandukalar) aras›nda, bilhassa dik-

kati çekici özellikler gösteren mezar-

tafllar›n›n bir bölümünde, bazen yüzey-

sel bazen de yüksek kabartmalar halin-

de kaseler veya büyük çanaklar içeri-

sinde (natürmort) meyvalar görülmek-

tedir. (Resim 1-2)

Uzun süredir ilgimizi çeken bu tip

meyva tasvirleri, flüphesiz ki orada ya-

tan müslüman›n, öteki dünyadaki me-

kan›n›n cennet olmas› fleklinde; yafla-

yanlar taraf›ndan belirtilen dile¤in, ki-

tabe d›fl›nda ayn› zamanda tasvir yo-

luyla ifadesidir. 

Kanaatimizce bu tip tasvirler mezar-

tafllar›nda bat› etkesine girildi¤i gibi bir

dönemde karfl›m›za ç›kmakla birlikte,

belki tasvir tarz› ile olan iliflki d›fl›nda,

Avrupa sanat›na de¤il, bütünüyle daha

eski Türk geleneklerine dayanmaktad›r.

Burada mezartafl› veya üzerinde tas-

vir yapma gelene¤inin temeli ‹slami-

yetten evvelki devrelere kadar indi¤i

için, bu konuyu eski bir gelene¤in

mümkün oldu¤u kadar ‹slamiyetle

uyuflturulmaya çal›fl›lm›fl bir flekli olarak

alg›lamaya çal›flaca¤›z. Neticede Türk

halk› devam edegelen gelene¤e uyarak

bu flekilde meyvalarla süslenmifl mezar-

tafllar›n›n dinen sak›ncal› saymam›flt›r.

Çünkü mezartafllar›n›n flekillendirilme-

sinde ölenin ard›ndan islami terbiyenin

gere¤i olarak iyi temennide bulunma

iste¤i önemli rol oynam›flt›r.

Eyüb mezartafllar›nda bafl ve ayak

tafllar› üzerinde görülebilen (ve ço¤u

kad›n mezartafllar›nda az bir k›sm› da

erkek mezartafllar›nda bulunan) kase

içinde meyva tasvirleri nar, elma,

üzüm, armut, fleftali, incir, kay›s› gibi

meyvalard›r. Narlar aç›lm›fl taneleriyle

gösterilmifltir. Bu konuda aç›klamalar

Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu taraf›n-

dan yap›laca¤›ndan tan›mlamalar üze-

rinde detayl› durmayaca¤›z.

Ancak sembolizme geçmeden evvel
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Ç.4. Meyva (?)

sunan Uygur

Türkü, Bezeklik

20 ma¤ara

tap›na¤›. 

Ç.3. Elindeki kapta

meyva sunan Devata

figürü. Bezeklik

Ma¤ara

Tap›naklar›ndan

duvar resmi.

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

‹stanbul’da ki di¤er çeflitli mezar-

l›klarda bulunan mezartafllar›n-

da da ele ald›¤›m›z tipte kase

içinde meyva tasvirlerine rast-

land›¤›n› belirtmek durumun-

day›z.1

Çok genel olarak mey-

va sembolizmine bak-

t›¤›m›zda, onun karfl›-

m›za ç›kan en genel

anlam›n›n ölümsüzlük,

birfleyin özü olan varl›k

cevher, hakikat oldu¤unu

görüyoruz. Buna ba¤l› ola-

rak o bir durumun neticesi-

dir.2 Yap›lan bir iflin sonu-

cudur. Konumuza uyarlar-

sak yaflan›lan hayat›n so-

nucu olarak ve iyi te-

menniyle yaflan›lan ‹sla-

ma uygun hayat›n meyvas›

(cennet) d›r. Veya bir baflka

aç›dan ele al›nd›¤›nda öze, hakiki cev-

here, ‹slamiyete göre Allah’a dönüfltür.

Di¤er anlamlar› da konumuza uygun-

dur. Meyva gelece¤in tohumunu içinde

tafl›r (Çünkü o öz dür). Eski inan›fl ve

mitlerde hayat a¤ac›n›n ölümsüzlük ve-

ren meyvas›ndan söz edilir. Daha ileri-

de ele alaca¤›m›z gibi eski toplumlarda

ölüm törenlerinden çiçek ve meyvalar

verimlilik, üreme, bereket ve ulafl›lmak

istenen fleye kavuflmak için sunu (adak)

olarak kullan›l›r.

Tek tek meyvalar›n sembo-

lizmi de toplumlara göre

de¤iflik anlamlar kazan-

makla beraber genelde

yukar›da söylenen kav-

ramlar içerisine girebi-

lecek olumlu manalar›

içermektedirler.

Mesela elma cennet-

teki a¤ac›n meyvas›d›r.

Bu konuyla ilgili olarak

Hristiyanlakta biraz

olumsuz yorumlan›rsa

da (Hz. Adem ile Hav-

van›n fleytana aldan-

mas› konusuyla ilgili

olarak) ‹slamiyette olumsuz bir anlam

verilmemifltir. Alt›n elma ölümsüzlük

sembolüdür. Akdeniz mitolojilerinde

baz› ilahlar›n tan›t›c› sembolüdür. Ya-

bani elma Çin’de kad›n güzelli¤inin

iflaretidir.

Kiraz Japonya’n›n milli amblemi

olarak (Çin’de de oldu¤u gibi) bahar›n

ve kad›n güzelli¤inin sembolüdür.

Üzümler sonbahar›, eski Yunan mi-

tolojisinde flarap tanr›s› D›onysus’u ve-

ya Hristiyanl›¤a göre Hz. ‹sa’n›n kan›n›

ifade ederse de müslüman mezartaflla-

r›nda “ecel flerbetini içmek” gibi kav-

ramlarla veya hayat›n sonbahar›n› ifade

etmek üzere kullan›lm›flt›r diye yorum-

lanabilir.

Portakal bazen cennetteki elma a¤a-

c› olarak yorumlanan a¤ac›n meyvas›-

n›n yerini al›r. Çin de ve Japonya da

yeni y›l bayramlar›n›n tan›nm›fl hediye-

sidir. Yeni y›lda iyi flansa iflaret eder.

fieftali özellikle Çin de bahar›n geli-

flinin müjdecisi, uzun hayat›n ölümsüz-

lü¤ünün sembolüdür.

Nar akdeniz bölgesi ve ortado¤u,

Hindistan çevrelerinde ve hatta daha

yayg›n çevrede bereket, üreme, do-

¤ufl/do¤unun (herhalde mezartafllar›nda

öteki hayatta dirilme ile ilgili olarak

yorumlanabilir) simgesidir. Çeflitli mi-

tolojilerde do¤an›n diriliflinin ve ölüm-

süzlü¤ün sembolü olarak da görülen bu

meyva ayn› zamanda kutsal a¤ac›n

meyvalar›ndan biridir. O aç›ld›¤›nda

görülen taneler bilhassa eski Budist sa-

natlarda bereketin, do¤acak çocuklar›n

sembolü olarak düflünülmüfltür. Bu hu-

sus da yukar›da belirtti¤imiz gibi öze

dönüfl veya öldükten sonra dirilifl kav-

ram›yla da alakal› olmal›d›r.3 ‹ncirin

sembolizmi de nar gibi ele al›nabilir.

Meyvalar›n bu anlamlar› tarih içeri-

sinde Asya kültür ve çevrelerinde ve

Ortado¤u hatta Do¤u Avrupa’da yafla-

yan Türkler için genel anlamda olmak

kayd›yla geçerli olarak kabul edilmeli-

dir. Hatta Türklere özgü baz› anlamlar

da söz konusudur.

Kur’an-› Kerim’de bir çok ayette
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Ç. 6. Ziyafet

veya and içme

töreninde kaseler

veya tepsiler içinde

meyve tasvirleri.

Pencikent duvar

resimlerinden bir

örnek. 

Ç.5. Meyve

sunan Uygur.

Bezeklik 20

ma¤ara tap›na¤›. 

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

meyva sözü geçmektedir. Meyvalar da-

ha ziyade Allah’›n dünyadaki nimetle-

rinden söz edilirken, müminlere ve iyi

ameller yapanlara cennet ve cennet

meyvalar›ndan vaad edilirken ve Hz.

Adem ile Havva’n›n, fleytan›n kand›r-

mas›yla yasaklanan a¤ac›n meyvalar›n›

yemesi, sonra Allah taraf›ndan affedilip

yeryüzüne indirilmesi hususunda bah-

sedilirken söz konusu edilmektedir.

fiimdi konu ile ilgili olarak Kur’an-› Ke-

rim’deki baz› örnekleri Türkçe anla-

m›nda aktaral›m:

Bakara Suresi, 25, 34-39. Ayetler:

25- “(Habibim), mü’minlere ve iyi

ameller yapanlara müjdele: (A¤açlar›)

Alt›ndan ›rmaklar akan cennetler onlar

içindir. O cennetler ki meyvelerini ye-

dikçe “bunlar daha önce de dünyada

yedi¤imiz fleylere benziyor” diyecekler.

Orada tertemiz eflyalar bulacaklar...

Cennette de ebedi olarak kalacaklar-

d›r.”.. 34. “Hani biz meeleklere, “Adem’e

secde edin” buyurmufltu da iblisten bafl-

ka hepsi de secde etmifllerdi. fieytan

secde edinmekten kaç›nm›fl, kibre kap›-

larak kafirlerden olmufltu. 35 Ve demifl-

tik: “Ey Adem, sen ve eflin cennete otu-

run ve orada diledi¤inizden bol bol yi-

yin, yaln›z flu a¤aca yaklaflmay›n. Yak-

lafl›rsan›z (nefsinize) zulmedenlerden

olursunuz. 36-fieytan ise (hiyle ile) on-

lar›n ayaklar›n› kayd›rd› ve içinde bu-

lunduklar› nimetten onlar› ç›kard›. Biz

de: “Birbirinize düflman olarak yeryüzü-

ne inin. Yeryüzünde bir zamana (ömrü-

nüzün sonuna) kadar oturun ve r›zk›n›-

z› orada bulun” demifltik. 37-Derken

Adem, Rabbinden ö¤rendi¤i bir tak›m

kelimelerle O’na yalvar›p tevbe

etmifl o da tevbesini kabul bu-

yurmufltu. Çünkü o bütün tev-

beleri kabul edici ve

esirgeyicidir...38- Biz

buyurduk ki “Hepi-

niz cennetten ç›k›n.

Ama benden size bir

do¤ru yol gösterici geldi-

¤inde biliniz ki o klavu-

zun izinden gidenlere

asla korku ve tasa

yoktur.” 39- Küfre

sap›p ayetlerimize

“yalan” deyip

inanmayanlara ge-

lince, onlar atefle

at›lacak ve orada

ebedi olarak kalacak-

lard›r.”

Her ne kadar yukar›daki ayetlerde

meyve kelimesi geçmiflorsa da ayn› ko-

nuyu ifade eden baflka ayetlerde meyva

laf› geçmektedir. Mesela A’raf suresin-

de 20, 22. Ayetlerde: 20- “Nihayet fley-

tan, onlardan gizli b›rak›lm›fl avret yer-

lerini kendilerine göstermek için onlara

f›s›ldad›: “Bu a¤ac›n meyvas›n› yerse-

niz, mutlaka iki melek haline gelirsiniz,

yahut ebedi ömre kavuflursunuz. Rabbi-

niz onun için size yasak etti.” 22- Böy-

lece aldatarak o a¤açtan yemeye sürük-

ledi. A¤açta meyva tad›nca ay›p yerle-

rini gördüler ve cennetteki a¤açlar›n

yapraklar› ile oralar›n› örtmeye bafllad›-

lar. Rableri onlara flöyle seslendi: Ben

ikinize de bu a¤ac› yasak etmedim mi?

fieytan size apaç›k bir düflmand›r de-

medim mi?...
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7. Hamse-i Nizami

minyatürlerinden

ç›kar›lm›fl kap içinde

meyva tasvirleri. En

sa¤daki kase içinde

meyvalar Varka ve

Gülflah

minyatüründen

al›nm›flt›r. 

1. Eyüp sultan

Camii haziresinden

bir tafl sanduka

üzerinde kase içinde

meyve tasvirleri

(Foto Yaflar

Çoruhlu). 

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

Müteakip ayetlerde Allah fleytan›n

açmak istedi¤i yerlerini örtmek için in-

sanlara libas ve elbiseler indirildi¤ini,

en iyi ve hay›rl› elbisenin ise takva

(iman ve güzel ahlak) elbisesi oldu¤unu

belirtiyor (26-27. ayet).

Kur’an-› Kerim’de çeflitli konulardan

söz edilirken Allah’›n nimetlerini ifade

etmek üzere çeflitli yiyecekler yan›nda

meyvalardan da bahsediliyor. Örne¤in

En’am Suresi, 98-99, 141. ayetlerde ol-

du¤u gibi: 98- “O, sizi bir tek candan

(Adem’den) yaratand›r. Sonra sizin için

bir karar› yeri (dünya), bir de emanet

yeri (rahim ve kabir) vard›r. Biz, anla-

yan kimselere ayet ve alametleri aç›kca

bildirdik. 99- O, gökten su (ya¤mur)

indirendir. Sonra her çeflit bitkiyi biz

onunla bitirip ç›kard›k. ‹çlerinde de bir

yeflillik filizlendirdik ki ondan da birbi-

rinin üzerine binmifl (baflak olmufl) ta-

neler, hurma tomurcuklar›ndan birbiri-

ne yak›n salk›mlar, birbirine hem ben-

zeyen hem benzemeyen üzümlerden

zeytinden ve nardan ba¤lar yap›p ç›ka-

r›yoruz. Her birinin meyvas›na bir ilk

zamanlarda bir de olgunlaflt›¤› zaman

bak›n. fiüphesiz ki bütün bunlarda

iman edenler için bir çok ibretler var-

d›r.. 141- “Çardakl› ve çardaks›z üzün

ba¤lar›n›, meyveleri ve tadlar› çeflitli

hurmalar›, hububat› (tah›llar›), zeytin-

leri, narlar›, birbirine benzer, hem de

benzemez bir halde yarat›p yetifltiren

Allah’t›r..”

Öte yandan toprak, ölüm ve diril-

me, cennetteki yaflay›fltan bahsedilir-

ken de meyve veya yemifllerden söz

edilmektedir (Yasin suresi 33-35, 55-

57. ayetler): 33- “Ölü (kurumufl) top-

raklar ondan için (ölüleri diriltti¤imize

delalet eden) bir alamettir: Biz ona

(ya¤murla) hayat verdik, ondan taneler

ç›kard›k da ondan yiyip duruyorlar. 34-

Biz o toprakla hurmal›klardan, üzüm

ba¤lar›ndan nice bastonlar yapt›k, içle-

rinden nice p›narlar f›flk›rtt›k. 35- (Al-

lah’›n yaratt›¤›) mahsülden ve kendi el-

lerinin yapt›klar›ndan yemeleri için ha-

la flükretmeyecekler mi?..” Cennetteki

meyvalardan söz eden Rahman suresin-

de de flöyle denilmektedir (46-48, 52,

54, 62, 68. ayetler): 46- “(Biri insanlara,

di¤eri cinlere ait olmak üzere) Dünya-

da Allah’›n murakabas›ndan k›yamet

gününde ise hesaba çekilmesinden kor-

kanlar için iki cennet vard›r. 47- öyley-

se, Rabbinizin nimetlerinden hangisini

inkar edebilirsiniz? 48-Bu iki cennet,

türlü türlü a¤aç ve meyvelerle doludur..

122



2. Eyüp Sultan

Camii çevresindeki

hazinelerden

birindeki

mezartafl›nda kase

içinde meyvalar

(Foto Yaflar

Çoruhlu).

3. Ölüm

y›ldönümü

törenlerinde

Mani’ye ekmek ve

meyve sunuluflunu

gösteren Uygur

minyatürü. 

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

52-Bu cennetlerde (yafl ve kuru olmak

üzere) her meyveden çift çift vard›r..

54-(Rablar› huzurunda hesap vermek-

ten korkanlar) astarlar› kal›n ipekten

yataklar üzerine yaslan›p oturarak ni-

metlenirler. Zahmetsizce al›nabilecek

flekilde, her iki cennetin meyveleri yine

yak›n ve toplan›fl› da kolayd›r.. 62- “Bu

iki cennetlerden baflka (onlar için) iki

cennet daha vard›r.. 68- (O di¤er iki

cennetin) içlerinde çeflitli meyveler,

hurmal›klar, nar a¤açlar› vard›r.”

Kur’an-› Kerim’de meyva kelimesi

yaln›zca cehennemden ç›kan zakkum

a¤ac›ndan söz edilirken olumsuz an-

lamda kullan›lmaktad›r. Mesela Saffat

Suresi 63-66. Ayetlerde konu ile ilgili

olarak flunlar söyleniyor: 63- “Gerçek-

ten biz zakkum a¤ac›n› kafirler için bir

fitne (azap) yapt›k 64-fiüphesiz ki o

a¤aç, cehennemin dibinden (bitip) ç›-

kacakt›r. 65-Mevlar› (çirkin) fleytan-la-

r›n bafllar› gibidir. 66-Muhakkak ki on-

lar (kafirler) bundan yiyecekler, ka-r›n-

lar›n› bundan dolduracaklar.”4

Öte yandan Kur’an-› Kerim’de ki

baz› ayetlerde meyve ve yiyeceklerin

cennette hizmetçiler taraf›ndan gümüfl

kaplar veya billur taslarla sunuldu¤u da

belirtilmektedir. Mesela Vak›a Suresi

20-21. ayetlerde: 20-”Ayn› zamanda

seçtikleri meyvelerle, 21-Ve arzulad›k-

lar› kufl etleri ile (hizmetçiler çevrele-

rinde dolafl›rlar) ve ‹nsan, Dehr Sure-

si’nde: 15- “Onlara (hizmet için) etraf-

lar›nda gümüfl kaplar ve billur taslar

dolaflt›r›l›r. 16-Billurlar› gümüfl gibi

parlakt›r. Onlar ölçülüp da¤›t›l›r.” de-

nilmektedir.

Görüldü¤ü gibi Kur’an-› Kerim’de ki

çeflitli ayetler; Eyüb ve çevresindeki ve

baflka yerlerdeki müslüman mezartaflla-

r›nda kase ve tabak içinde meyvalar›n

hatta farkl› bir biçimde ayr›ca gösteri-

len (yar›lm›fl) meyvalar›n niçin tasvir

edildi¤ini gayet net bir biçimde aç›kla-

maktad›r. Mezartafllar›ndaki meyvalar

böylece ölen müslüman›n samimi ve is-

lamiyet uygun bir hayat yaflad›¤›n›, bu

dünyada helal k›l›nan Allah’›n yaratt›¤›

meyvalar veya yemifllerle veya insanla-

r›n bunlardan yola ç›karak üretti¤i ye-

meklerle beslenip haram yenilmedi-¤i-

ni ifade etmifl oluyor. Ayr›ca bu mey-

va tasvirleri; Kur’an-› Kerim’deki ayet-

lerin aç›klad›¤› gbi bir hayat sürüldü-

¤ünden dolay›, ölen kiflinin Allah’›n iz-

niyle beslenece¤ine ve burada dünya-

dakine benzer meyve ve yemifllerle

beslenece¤ine bu meyvalar›n bazen

zahmetsizce afla¤› e¤ilen dallardan ko-

par›l›p al›naca¤›n› ya da kaplar/ta-bak-

larla sunulaca¤›na da iflaret etmifl olu-

yor.

Öte yandan “öldükten sonra diril-

me”, “‹nsan› yaratan Allah’a yani öze

dönüfl (bilhassa çekirdekleri veya tane-

leri gösterilen meyvalardan yola ç›k›la-

rak belirtilebilir) “ölen kiflinin dün-yada

bereketli bir nesil b›rakt›¤›” gibi du-

rumlar da yerine göre ifade edilmifl ol-

mal›d›r. Ancak mezartafllar› asl›nda öle-

nin ve onu defneden yak›nlar›n›n te-
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4. Babur’›n

Bediüzzaman’›

kabulünü gösteren

minyatürde büyük

kaplar içerisinde

meyvalar dikkati

çekiyo. 

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

mennilerini ifade etmektedir. Çünkü

in-san cennet ehli oldu¤unu ancak ya-

fla-d›klar›ndan yola ç›karak kuvvetle

uma-bilir.

Görüldü¤ü gibi yukar›da kaselerdeki

meyvalar için söz konusu olan anlamlar

daha önce verdi¤imiz genel sembolik

manalarla ço¤u kere örtüflmektedir. Ya-

ni bu genel anlamlar ‹slamiyete göre

yorumlanm›flt›r. Öte yandan bunlara i-

lave olarak, mezartafllar›nda meyvalar›n

genellikle tabiattaki (yaflad›¤›) ortam›n-

dan kopar›larak yani kaselere konulmufl

flekilde tasvir edilmesi, belki (natürmort

/ölü do¤a) ayr›ca ölüme iflaret edebilir.

Ancak meyva tasvirlerinin yap›lma-

s›n› teflvik eden iki unsura dikkat etmek

laz›md›r. Bunlardan biri o dönemde et-

kili olan Bat›l› ak›md›r. Ötekisi ise za-

ten ‹slamiyetten öncesinden günümüze

gelen konu ile ilgili eski Türk gelenek-

leri, inan›fllar›d›r. Tasvir olarak da Türk

sanat tarihindeki resimler ve geç dö-

nem avrupa sanat üsluplar› etkili olmufl-

tur denilebilir.

Türklerde islamiyetten evvelki de-

virlerde ina›lan ruh veya ilahlara “saç›”

yapmaya yani yiyecek veya içecek türü

bir fleyi saçarak-dökerek sunma uygula-

mas› vard›.5 Öte yandan flamanizm ve

eski Türk dini ile ilgili olan bu uygu-

lamdan baflka, sanat eserlerinde tasvir

aç›s›ndan bak›ld›¤›nda özellikle Bu-

dizm ve Manihaizm’in etkili oldu¤unu

görüyoruz. Bilindi¤i gibi Budizm bil-

hassa Tabgaçlar (MS. 386-556) ve Uy-

gurlar (MS: 745-840/ göçden sonra en

son 14. yüzy›l) gibi bir k›s›m Türk

boylar› aras›nda yayg›n bir biçimde ta-

raftar bulmufltu. Manihaizm ise Uy-gur

ka¤an› Bö¤ü ka¤an taraf›ndan res-mi

devlet dini olarak kabul edilmiflti

(762).6

Budizm’de konumuzla ilgili en ö-

nemli husus ilahlara sunu yapmakt›r ya-

ni adakta bulunmakt›r (istenilen ga-ye-

ye ulaflmak için bir fley sunmakt›r). Pra-

nidhi deyimiyle an›lan bu olay resim

sanat›nda s›k s›k karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Asl›nda bu dini uygulaman›n veya Sa-

nat Tarihinde karfl›m›za ç›kan ko-nu ile

ilgili tasvirlerin kökeninin Bu-dizm’de

de bir flekilde kullan›lan eski Hind ina-

n›fllar› ve mitolojisinden kay-nakland›¤›

anlafl›lmaktad›r. Yani bu hu-sus Budist-

lerin Vedik geleneklerin Bu-dizme

uyarlanmas›n›n bir örne¤idir.7 Mesela

eski kitaplardan  Bhagavad Gi-ta’n›n

26. bölümünde, “E¤er insan Bana mu-

habbet ve sadakatla yaprak, gül (çi-

çek),meyva/yemifl, yahud su takdim

ederse, Ben (Krishna) bunu kabul ede-

rim.” denilmektedir.8 Görüldü¤ü gibi

tap›n›lan ilaha veya ilahlara ba¤l›l›k

göstergesi olarak veya elde edilmesi

umulan bir fley karfl›l›¤›nda adak sun-

mak (meyva, çiçek veya baflka bir fley

sunmak) çok eski bir uygulamad›r. Bu

uygulama Budizm’de de benzeri flekilde

sürdürülmüfltür.

Metinlerde meyva veya yemifl vak-

fedilmesi çiçek sunuluflu kadar yayg›n

olmasa dra bunlar›n adan›fl amac›n›n çi-

çeklerle benzer oldu¤u anlafl›l›yor.

Budha’ya ba¤l›l›k yemini esnas›nda,
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5. Saray bahçesinde

e¤lencede sultana nar

sunuluflu. ali fiir

Nevai’nin 1530

tarihli Divan’›nda

minyatür. 

6. Sultan IV.

Murad’›n sofras›n›

gösteren bir

minyatür

ayr›nt›s›nda

kaplar içinde elma

ve armutlar.

Topkap› Saray›

Küt. Albüm

sayfas›, Env. H.

2148, s. 11b.

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

onu sayma ve yüceltme iflareti olarak

çiçekler sunuluyordu. Bu ifllem Buddha

yafl›yorken yap›ld›¤› gibi öldükten son-

rada sürdürülmüfltü. Mükafatlar›n› al-

mak, sunduklar› fleyler ile düflüncele-ri-

ni temizlemek, ba¤l›l›klar›n› ifade et-

mek, özle yani mabudla bütünleflmek

için Buddha’n›n veya mezhelere göre

ilahlar›n kal›nt›lar› ya da heykel veya

resimleri karfl›s›nda bu sunular› yapt›lar.

Öte yandan çiçek ada¤› (‹htimalen di-

¤er adaklar da) endifleden kurtulma, fe-

laketlerden korunma, günahlardan töv-

be etme, nimetlerin art›fl›, baflar›, refah,

mutluluk, cinlere ve düflmanlara boyun

e¤dirme, sayg› kazanma, Sunyata’ya

dönüflüm için kullan›lm›flt›r.9

Ayr›ca bir meyvan›n içindeki tane-

ler veya çekirdeklerin öz (cevher yara-

d›l›fl›n kayna¤›, tek olan, ‹slamiyette

Allah) ile olan iliflkisini ifade eden hi-

kayeler de eski Sanskritçe metinlerde

yer al›r. Bunun ilginç bir örne¤i Upani-

fladlar’dan Chandagya Upaniflad’da bir

baba ile o¤ul aras›nda ki mülakatta gö-

rülmektedir. ‹lgili bölümden aynen al›-

yoruz: “Hat›rla ki: Bu varl›k tohumu-

dur, di¤er herfley sadece onun ifadesi-

dir. Gerçek odur. Atman (gerçek ben)

odur. Svetaketu! Sen O’sun.

Svetaketu: “Bu varl›¤› biraz daha an-

lat baba.”

Uddalaka: “Bana bir tane Bayan a¤a-

c›n›n meyvesinden getir.”

“‹flte baba getirdim.”

“Onu k›r”.

“Ne görüyorsun?”

“‹çinde çok küçütk baz› tohumlar

var.

“Onlardan birini de k›r, o¤lum.”

“K›rd›m baba.”

“fiimdi ne görüyorsun?”

“Hiç bir fley efendim.”

“Latif cevheri görmüyorsun o¤lum.

fiu koca Banyan a¤ac›, senin göremiye-

ce¤in kadar küçük olan oradaki tohum-

dan zuhur etmifltir. Bütün varl›klar›n

kayna¤› iflte o varl›kt›r. Gerçek

O’dur.”10 Söz konusu Upaniflad’da ayr›-

ca cennette, suyu ab›hayat olan bir göl

ve meyvesi ölümsüzlük olan bir a¤ac›n

bulundu¤u ve bunlar› tadan kiflinin

ölümsüz oldu¤u; ve buraya ancak nefsi-

ne hakim olan kiflilerin ulaflabildi¤i be-

lirtilmektedir. Anlafl›ld›¤› kadar›yla

Buddha’n›n simgesi olan Bodhi a¤ac›

(meyvas› incir) kayna¤›n› bu daha eski

tasavvurlardan al›r. Kutsal a¤aç ve incir
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tasavvufta da simgesel olarak kullan›l-

m›flt›r.11

Neticede Budizm’deki inan›fllara gö-

re de, dünyadaki hayat›nda dini kural-

lara uygun olarak yaflam›fl iyi insanlar,

öldükten sonre cennette yeniden do¤-

maktad›rlar (Sukhavti cenneti). Uygur

ve di¤er Budist topluluklar›n duvar re-

simlerinde cennette çocuk fleklinde lo-

tusdan do¤mufl iyi ruhlar› gösteren

kompozisyonlar vard›r.12 Meyva veya

çiçek sunma da ayn› zamanda Sukha-

vati cennetinden yeniden do¤mak için

yap›l›rd›.13

Figürlerin meyva veya yemifl (yada

yemek) tafl›d›¤› tasvirlere çeflitli resim-

lerde rastlanmaktad›r. Mesela Tun-hu-

ang Ma¤ara tap›naklar›nda yer alan

(ma¤ara no 285) Bat› Wei (son Tob-

gaç) Hanedan› (535-556) dönemine ait

bir resimde sunu yapan insan figürleri

yer al›yor. Söz konusu figürler soldaki

tabakta meyva veya yemifl baflka bir ta-

bakta da yiyecekler tafl›yorlar. Ayn› ta-

p›naklardan Ma¤ara 61de ki bir di¤er

resimde Uygur prensesleri de ayn›

amaçla ellerinde muhtemelen meyva

/yemifl tafl›d›klar› tabaklarla görülü-

yor.14 (Çizim1)

Benzeri flekilde Koço’da yap›lm›fl

Alpha tap›na¤›ndan bir dini bayrak

üzerindeki sahnede, kötü ruhlar›n flim-

fleklerinden kaçan bir kad›n ve erkek

tap›nd›klar› (Budist) ilahdan yad›m is-

temek için ona bir k›sm› meyva olabi-

lecek yiyecekleri ayakl› kaseler içinde

sunuyorlar (Çizim2)15.

Uygur klasik resim üslubunun en

güzel örneklerinin verildi¤i Benzerlik

ma¤ara tap›naklar›nda elindeki kaplar-

da meyva tafl›yan flah›slar› gösteren tas-

virleri bulunmaktad›r. Bunlara Grün-

wedel’in yay›nlad›¤› 18. ma¤ara tap›na-

¤›ndaki bir tepside tafl›yan Devata fi-

gürünün ve yine 20 numarala Bezeklik

tap›na¤›nda bulunan elinde meyva ta-

fl›yan iki Uygur türkü tasvirini örnek

olarak verebiliriz. (Çizim3-5)16.

Kase veya çanak veya tepsi gibi 

kaplar içinde tasvir edilen meyvalara

de¤iflik konularla ilgili olarak da rast-l›-

yoruz. Bunun güzel bir örne¤ini Pen-

cikent duvar resimlerinden birindeki zi-

yafet veya and içme töreni olarak ta-

n›mlanabilecek sahnede görüyoruz. Bu-

rada ba¤dafl kurmufl oturan ve içki içen

figürleri aras›nda kaselere konmufl mey-

valar görülüyor (Çizim6)17. 

Manihaist Uygur resimlerinde de

kase/tabak içinde meyva tasvirleri göre-

bilmekteyiz. Bögü Ka¤an’›n 762 tari-

hinde Manihaizm’i kabul etti¤ini gös-

terdi¤i iddia edilen minyatürün arka

sayfas›nda, Mani’nin ölüm y›l dönü-

münde yap›lan merasimlerden birini

tasvir eden minyatür konumuzu bak›-

m›ndan güzel bir örnektir. Beyaz giysili

Manihaistler bir kaç gurup halinde

kompozisyonda yer alm›flt›r. As›l

önemli olay merkezde yer al›r. Ortada

iki küçük masa üzerinde yer alan yiye-

cek (ekmek?) ve meyvalar (meyvalar›n

bulundu¤u küçük masa/sehpa Hun dev-

rine ait Paz›r›k kurganlar›ndan ç›kar›lan

üstü oval flekilde oyularak çukurlaflt›r›l-

m›fl masalara benzemektedir) bafl rahip

olan ba¤dafl kurmufl oturan rahip tara-

f›ndan, ortada kürsü üzerinde (resimde

sadece alt› k›sm› mevcut) Mani’yi tem-

sil etmesi, muhtemel resme dolay›s›yla

Mani’ye sunulmaktad›r (Resim 3)18.

Bu hususun esasen Budizm’den veya

daha eski Hind uygulamalar›ndan al›n-

d›¤› aç›kt›r. Nitekim yukar›da da belirt-

ti¤imiz gibi Budistler Buddha’ya sun-

duklar› çiçek, meyva gibi adak nesne-

lerini ölümünden sonra da kal›nt›lar›na

veya bizim fikrimize göre onu temsil

eden nesnelere (ya da resim ve heykel-

lere) sunuyorlard›.

‹slamiyetten sonraki Türk sanat›nda

ve di¤er islam sanatlar›nda kase veya

tabak içinde meyva tasvirleri daha zi-

yade minyatürlerde karfl›m›za ç›kmak-

tad›r. Gerek islamiyetten sonra Asya

Türk minyatürlerinde gerekse Osmanl›

devri sonuna kadar Anadolu Türk min-

yatürlerinde konuk kabul törenlerinde,

hükümder ve maiyetini e¤lence sahne-

lerinde, konaklama an›nda vb. durum-
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larda yine mezartafllar›nda gördü¤ümüz

gibi çini veya madeni kase, tabak/çanak

içinde ya da hepsi veya hatta sepetler-

de meyva tasvirlerine rastl›yoruz. Bun-

lar daha çok nar, üzüm, kavun, ayva,

elma, armut gibi meyvalardan oluflmak-

tad›r (Çizim 7, Resim4-6).19
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Tafl›yla Topra¤›yla
‹stanbul’dan Eski

Bir Semt: 
Eyüpsultan’da Yeni
Bulgular Üzerine(*)

Prof. Dr. HAT‹CE ÖRCÜN BARIfiTA

Z

1942 Adana do¤umlu. Liseyi Ankara T.E.D.’te bitirdi. Ankara Üniversitesi,

Sanat Tarihi bölümü mezunu. 1988’de Sanat Tarihi profesörü oldu. 1992

y›l›ndan itibaren Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fakültesi Dekan›

olarak görev yapmakta. Ulusal ve uluslararas› birçok toplant›ya kat›lan,

yay›nlanm›fl eserleri de bulunan Bar›flta, 1997’den bu yana Ankara Kültür

Varl›klar›n› Koruma Kurulu Baflkanl›¤›n› yürütmekte.



(1) Günefl saatleri konusunda

Nusret Çam Osmanl› Günefl

Saatleri (Kültür Bakanl›¤›,

1243-Bilim ve Teknoloji/1.

1990) isimli kitab›nda Eyüp

Eski Yeni Cami Günefl Saati

bafll›¤› alt›nda s. 98 Kas›m

Çavufl Camii günefl saati ile

ilgili bilgi ve bir çizim

yay›nlam›flt›r. H. Örcün

Bar›flta, Thema Larouse

Tematik Ansiklopedi-6

(Milliyet 1993-1994), s.

293; fiah Sultan Sebilini

taçlayan, sübyan mektebi ön

cephesini bezeyen kuflevinin

foto¤raf›n› yay›nlam›flt›r. 

(2) Mehmet Nermi Haskan,

Eyüpsultan Tarihi,

Eyüpsultan Belediyesi, Prestij

Matbaas›, 1996, s. önsöz.

(*) Say›n Bar›flta,

sempozyumda sundu¤u

tebli¤in daha da gelifltirerek

ayr› bir kitap halinde

yay›nlanmas›n›n isabetli

olaca¤›n› belirttiler. Bizler de

bu görüfle sayg› duyduk.

Say›n Bar›flta’n›n daha önce

Güldeste için bizlere verdi¤i

yaz›s›n› Güldeste’nin

yay›n›nda gecikmeler olmas›

sebebiyle II. Sempozyum

kitab›na (Hocam›z›n izinleri

ile) ald›k.

fiah Sultan Sübyan mektebi

cephesinden bir kuflevi.

Eyüpsultan, K›z›lmescid

caddesi çevresinde korumaya

al›nm›fl evlerden pencere 

kafesi. 
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21. yüzy›l›n efli¤ine ulaflt›¤›m›z gü-

nümüzde ‹stanbul’un eski semtlerinden

biri olan Eyüpsultan’›n Türk plastik sa-

natlar alan›ndaki varl›¤› istenilen dü-

zeyde belgelenememifl ve bir durum

belirlemesi yap›larak gelecek kuflaklara

ulaflt›r›lacak bir Eyüpsultan monografisi

henüz haz›rlanmam›flt›r. Oysa yüzy›llar

boyu yaflanm›fl bu semtte Türk-‹slâm

sanat›n›n zengin bir koleksiyonu bu-

lunmaktad›r. Bir aç›k hava ve deniz alt›

arkeoloji müzesi niteli¤inde Haliç’ten

k›y› fleridi ba¤lam›yla yamaçlara do¤ru

kat kat yükselen bu semtin mimariden

el sanatlar›na kadar çeflitli sanat dalla-

r›na yay›lan genifl bir projeksiyonu

vard›r. 

Burada amac›m›z 1996 yaz›nda

Eyüpsultan Defterdar’daki Saliha Sultan

Çeflmesi kaz›s› ve çevrede yap›lan yü-

zey araflt›rmalar›n yan›s›ra gözlemlerde

elde edilen yeni bulgular› baz› görsel

malzemeyi de sergileyerek bir sanat

tarihçesi gözüyle aktarmak böylece bir

durum tesbiti yapmak ilerde haz›rlana-

cak bir Eyüpsultan monografisine kat-

k›da bulunmak, sanat tarihçilerin ge-

nellikle iflledikleri konuya ba¤l› olarak

yay›nlar›nda e¤ildikleri baz› örnekle-

re(1) de girifl ünitesinde de¤inerek top-

lu bir bak›fl içinde sunmakt›r. 

‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n eski

semtlerinden biri olan Eyüpsultan Ha-

liç’in karaya ba¤land›¤› en uç noktada-

ki koy çevresinde kurulmufltur. Dünya

literatürüne alt›n boynuz olarak geçmifl

Haliç koyunun sahil fleridinden yamaç-

lara do¤ru yükselen Eyüpsultan güzel-

li¤i ve kültürel dokusuyla Bartlett, Al-

lom, Sebatier, Melling, Prezosi, Flan-

din vb. gibi pek çok ressama ve Par-

doe, Lecomte, Amics, Pier Loti vb. gibi

pek çok yazara konu olmufltur. 19.

yüzy›l sonlar›, 20. yüzy›l bafllar›nda ba-

s›lan ‹stanbul’u yans›tan kartpostallarla

güzelli¤i daha genifl çevrelere yay›lan

Eyüpsultan semti tafl›n›r ve tafl›nmaz

kültür varl›klar›yla Türk sanat›nda bü-

yük de¤er tafl›maktad›r. Ad›n› Hz. Mu-

hammed’in sanca¤›n› tafl›m›fl olan Ha-

lid Ebâ Eyüb di¤er bir ifadeyle Ebâ Ey-

yûb el-Ensârî’den alan ve elli sekiz ca-

mi ile mescit, yirmi iki tekke, onbir

medrese, otuz mektep, onüç namaz-

gah, on kütüphane, iki imaret, dört ka-

rakol, otuz sahilsaray, on hamam, on-

bir sebil, yüzyirmiyedi çeflme, yüzon-

dört türbe bulundu¤u ileri sürülen(2)

bu semtin maksem, terazi, ev vb. gibi

sivil mimarî örnekleri de eklenerek ta-

fl›nmaz kültür varl›klar›n›n henüz tam

dökümü yap›lamam›fl, türbelerin için-

deki, sofalardaki, hazirelerdeki ve me-

zarl›klardaki sanduka, sembolik lahit,
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(3) Mübahat, Kütüko¤lu,

Osmanl›larda narh Müessesesi ve

1640 TKarihli Narh Defteri,

Enderun Kitabevi, ‹stanbul

1983, s. 277, 328.

(4) Eremya Çelebi, Kömürciyan

‹stanbul Tarihi, XVII. As›rda

‹stanbul, Eren Yay›nevi,

‹stanbul, 1988, s. 27.

(5) P.G. ‹nciciyan, Ter. Hrand

Andreasyan, 18. As›rda

‹stanbul, ‹kinci Bask›, Baha

Matbaas›, ‹stanbul, 1976, s. 93.

(6) Haskan, a.g.e., s. 101.

(7) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 208.

(8) Pretextat, Lecomte,

Türkiye’de Sanatlar ve

Zenaatlar Ondokuzuncu

Yüzy›l›n Sonu, Tercüman, 1001

Eser, Tarihsiz, s. 60.

Korumaya al›nan

Çömlekçiler

Hamam›’ndan zengin

a¤aç ifli süslemeleriyle

ilgi çeken kepenkler. 

Kas›m Çavufl Camii

minaresini bezeyen

günefl saati. 
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flahidelerin nitelik ve nicelikleri konu-

sunda bilgiler tamamlanmam›flt›r. Bu

durumda yap›lar›n cephelerini bezeyen

kufl evleri gibi ek yap›lar, günefl saati,

ahflap konut mimarisindeki süslemeler,

baz› yap›lar› bezeyen a¤aç iflleri yan›-

s›ra yap›lar›n çevresinde avlularda be-

liren ancak detay olarak görülen ya da

gözden kaçan kuyu bilezikleri, tafl

testiler vb. gibi örneklerinde dökümen-

tasyon ifllemleri bitmemifltir. Oysa

Eyüpsultan’da tafl iflçili¤inin uzant›s›

olan günefl saati, kuyu bilezikleri, tafl

testiler, kufl evleri zengin çeflitlemeler

arzetmektedir. Benzer durum korumaya

al›nm›fl ahflap konutlar için söz konu-

sudur. K›z›l Mescid Caddesi ve çevre-

sinde Eyüpsultan Belediyesince sürdü-
rülen sahil projesinin çizilmifl röleve-

leriyle yak›n bir gelecekte buradaki ev-

ler kurtar›lacak ve semt sa¤l›kl› bir sit

dokusuna kavuflacakt›r. 

Di¤er taraftan tafl›nabilir kültür var-

l›klar› üzerinde yap›lan bilimsel çal›fl-

malar da henüz bitmemifltir. Oysa bi-

lindi¤i gibi bu semtin mimarisi gibi el

sanatlar› da önemlidir. Osmanl› ‹mpa-

ratorluk Döneminde Eyüpsultan el sa-

natlar›, artistik el sanatlar› ve endüst-

riyel el sanatlar›n›n çeflitli dallar›n›n

uyguland›¤› merkezlerden biridir. Çöm-

lekçili¤i, sedef iflçili¤i, tafl iflçili¤i yaz›l›

kaynaklara geçmifl; oyuncaklar›, porse-

lenleri ve Feshane hal›lar› müzelere

girmifl bu semtin el sanatlar› ünlüdür. 

Bu konuda bilgi veren yaz›l› kay-

naklara 1640 tarihli Narh Defteri ile

Evliya Çelebi, Kömürciyan, ‹nciciyan,

Amics ve Lecomte’un kitaplar› örnek

gösterilebilir. Nitekim Narh Defterinde

Çömlekçiler, Defterdar ve Balç›k(3)

isimli iskelelere yer verilmesi, Kömür-

ciyan,(4) ‹nciciyan’›n(5) kitaplar›nda

Eyüp çevresinde üretilen çömleklerden

söz etmeleri, Evliya Çelebi’nin bu ko-

nuda onlara kat›lmas› ve Balç›k iskele-

sine inen yolun iki taraf›nda 250 tane

çanakç›, çömlekçi dükkan› oldu¤unu is-

keleye Ka¤›thane ve Sar›yer’den getir-

dikleri çamurlar› boflaltt›klar›n› kaydet-

mesi;(6) yukarda de¤inilen 1640 Tarih-

li narh Defterinde sedefkari fleflhane

Eyyubi (Eyüp’ün büyük boy iskemlesi)

fleklinde sedef kakma bir rahle türü bu-

lunmas›,(7) ve Lecomte’un mezar tafl›

yontucular›n› anlat›rken en güzel me-

zar tafllar›na Eyüp’te rastlan›r. Türk

yontmac›lar›n ço¤unun atelyesi vard›r.

Eski ekolden Türk yontmac›lara ‹stan-

bul’da liman iskelesinde ve Eyüp’te hâlâ

rastlanmaktad›r(8) fleklindeki ifadesi

yukardaki görüflü desteklemektedir. 

Dört y›l öncesine kadar çal›, ç›rp›,

yabani ot ve a¤açlar aras›na gizlenen

ya da yar›ya kadar topra¤a gömülü ol-

du¤u, topra¤›n alt›nda kald›¤›, devril-
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(9) ‹brahim, Hilmi, Tan›fl›k,

‹stanbul Çeflmeleri, I, ‹stanbul

Ciheti, T.C. Maarif Vekaleti

Antikite ve Müzeler Genel

Müdürlü¤ü Yay›nlar›ndan, Seri

II, Say› 3, ‹stanbul Maarif

Matbaas›, ‹stanbul, 1943, s.

148.

(10) Affan, Egemen, ‹stanbul’un

Çeflme ve Sebilleri, ‹stanbul,

1993, s. ……

(11) H. Örcün Bar›flta, Saliha

Sultan Çeflmesi, Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür

Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›, 1994,

C. 6, s. 427.

(12) H. Örcün Bar›flta,

‹stanbul Çeflmeleri-Azapkap›

Saliha Sultan Çeflmesi, Kültür

Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1790,

Tan›tma Eserleri Dizisi, 65,

Türk Tarih kurumu Matbaas›,

Ankara, 1995, s. 5, 9, 10.

Köflesinde damga bulunan

bir Feshane hal›s›.

Murtaza Efendi Camii

avlusundaki es-Seyyid

Hac› Ahmet Bican

kuyusunun 1873 tarihli

bilezi¤i. 
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di¤i için görülemeyen kültür varl›klar›;

1950’li y›llardan sonra aç›lan yeni

yollara dökülen asfaltlar›n alt›nda kalan

üç ayak, çanak, çömlek k›r›klar›; 1974

y›l›nda hizmete giren Haliç köprüsü

çevresindeki düzenlemeler yap›l›rken

alt›nda ne oldu¤u bilinmeden moloz

y›¤›nlar›, beton parçalar› doldurularak

asfaltlanan çukurlar; yol yap›m› nede-

niyle tafl›nan baz› mezarlar; terkos gel-

dikten sonra suyu ba¤layan ya da ke-

silen çeflmeler; eski doku üzerine infla

edilmifl yap›lar bilim adamlar›n› zorla-

makta ve gözlenebilen mekanlarda ça-

l›flmay› gerektirmekteydi. Bugün temiz-

lenmifl, an›tsal, nekopol alanlar› olufl-

turan mezarl›klar; restore edilerek zi-

yarete aç›lm›fl türbeler; çevre temizli¤i

yap›lm›fl pek çok mimarî örne¤i ve

yaya yolu yap›l›rken kald›r›lan asfalt

tabakalar› ile ek Haliç köprüsü çevre-

sindeki yol yap›m›nda yüzeyde beliren

çanak, çömlek, yan›k, s›rlanarak pifliril-

memifl çeflitli seramik, porselen parça-

lar› Eyüb’e yeni bulgular kazand›rmakta

ve yaz›l› kaynaklardaki baz› bilgileri

do¤rulamaktad›r. Bu arada Eyübsultan

Defterdar’da T.C. Kültür Bakanl›¤›

Türk ‹slâm Eserleri Müzesi baflkanl›-

¤›nda, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö-

lümünce, Eyüpsultan Belediyesi’nin kat-
k›lar›yla sürdürülen, Saliha Sultan Çefl-

mesi kaz› ve yüzey araflt›rmalar› sonu-

cunda ortaya ç›kan veriler Türk sana-

t›nda baz› boflluklar› dolduracak, yeni

bak›fl aç›lar› kazand›racak özellikler ar-

zetmektedir. 1996 y›l› Temmuz ay›n-

dan bafllayarak Eyüpsultan Defter-

dar’daki Saliha Sultan Çeflmesi kaz›

çal›flmalar› çevresinde yürütülen yüzey

araflt›rmalar› yan›s›ra yap›n›n onar›m›

için yap›lacak restorasyon ve restitüs-

yon haz›rl›klar› aflamas›nda inceleme¤e

al›nan Eyübsultan’›n baz› çeflmeleri ve

yap›n›n kitabesini bezeyen bitkisel be-

zemelerle, orijinal ayn› tafl› konusunda

ip uçlar› elde etmek için mezarl›klarda

yap›lan gözlemler d›fl›nda kaz›da ele

geçirilen malzemenin nitelik ve nicelik-

lerine ›fl›k tutmak amac›yla Defterdar

Caddesi, Feshane Caddesi, Zal Pafla

Caddesi, Çömlekçiler Çarfl›s› ve çevre-

sinde sürdürülen yüzey taramas›nda

ulafl›lan bilgi ve bulgular baz› örnek-

lerle sergilenerek k›saca flöyle özetlene-

bilir. 

ÇEfiMELER

Tan›fl›k’ça ilk defa bilim dünyas›na

tan›t›lm›fl;(9) Egemence kitabesi okun-

mufl;(10) Bar›flta’ca ‹stanbul Ansiklope-

disi’nde(11) sanat tarihçi gözüyle tan›-

t›lm›fl, kurtarma ça¤r›s›nda bulunulmufl

ve ‹stanbul Çeflmeleri Azapkap› Saliha

Sultan Çeflmesi adl› kitapta Saliha Sul-
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Saliha Sultan

Çeflmesi’nin toprak ve

çamur alt›ndan ç›kar›lan

ön cephesinin durumu.

(13) Haskan, a.g.e., s. 390.
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tan’›n kethüdas› Mustafa A¤a taraf›n-
dan yapt›r›ld›¤› için yer verilen;(12)
ancak Haskan’ca Hatice Sultan taraf›n-
dan yap›ld›¤› ileri sürülen ve Hatice
Sultan Çeflmesi olarak isimlendiri-
len,(13) çeflme kaz›s›n›n ön çal›flmalar›
tamamlanm›flt›r. Defterdar’da Haliç
köprüsünün alt›nda karakolun önünde
yer alan kilit tafl› üzerindeki kitabesine
kadar su ve topra¤a gömülü Saliha Sul-
tan Çeflmesi T.C. Kültür Bakanl›¤›
Türk ‹slâm Eserleri Müzesi Müdürü
Nazan Ölçer Baflkanl›¤›nda Prof. Dr.
H. Örcün Bar›flta’n›n bilimsel deneti-
minde Prof. Dr. Hakk› Acun, Doç. Dr.
Halit Çal, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ‹bra-
himgil ve araflt›rma görevlileri Kamil
Biçici, Hakan Çetin, Murat Çerkez,
Muhammed Görür, Candafl keskin ve
Bakanl›k temsilcisi Cihat Soyan ile
Eyüpsultan Belediyesi’nden sa¤lanan
bir grup iflçinin kat›l›m›yla gerçeklefl-
tirilmifl kaz› sonucunda 18. yüzy›la ait
bir yap› ve çömlek, s›rl› çömlek, sera-
mik, semi porselen ve porselen parçala-
r› vb. gibi buluntular gün ›fl›¤›na ç›ka-
r›lm›flt›r. Gazi Üniversitesi’nin ilk kaz›s›
olan ve Eyüpsultan Belediyesi’nin katk›-
lar›yla gerçeklefltirilen bu etkinlikte:
Düzgün olmayan dökdörtgen planl›,
içinde köfleleri yuvarlat›lm›fl dökdört-
gen planl› üzeri tonozla örtülü bir su
haznesi yerlefltirilmifl güney köflesinde
bir terazi ve kuzeydo¤usunda dikdört-
gen planl› bir seki bulunan yap› ortaya
ç›kar›lm›flt›r. Yap›n›n kuzeydo¤u cep-
hesindeki seki d›fl›nda, kuzeybat› ve

güneydo¤u cephelerinin hareketsiz ol-
du¤u ve en hareketli cephesinin eksen-
de alt seviyede eksenin bat›daki daha
yüksek birer dinlenme tafl› ve bunlar›
birbirine ba¤layan bir tekne ile güney-
bat› cephesi oldu¤u gözlenmifltir. Bu-
rada üzengi tafllar› üzerine oturan sivri
kemerli niflin içinde eksende iki lüle
deli¤i bulunan sade bir ayna tafl› bulun-
mufltur. ‹lgili belediyeden sa¤lanan
1/1000 ölçekli Eyüpsultan ilçesi harita-
s›nda yeri belirlenerek iflaretlenen çefl-
menin yan›ndaki beton duvar üzerine
at›lan 7 Nisan 1976 tarihine bakarak
son müdahaleyi bu tarihte gördü¤ü ve
çeflitli dönemlerde baz› de¤iflikliklere
u¤rad›¤› anlafl›lm›fl ve restorasyon ya
da restitusyon projesi çal›flmalar›n ya-
n›s›ra yap›n›n orijinal konumu süsle-
meleri konusunda sa¤lam bilgilere ulafl-
mak için çevredeki baz› çeflmelere tera-
zilere baflvurmak gerekmifltir. Bu afla-
mada baz› yeni bulgulara ulafl›lm›flt›r.
Örneklersek: 

Büyükflehir Belediyesi’nce Eyüpsul-
tan çevresinde yap›lan yol çal›flmas› s›-
ras›nda Haskan’›n Eyüp Tarihi’nde sözü
geçen ancak kald›r›m alt›nda kald›¤›
için görülmeyen ve Sokollu’nun Türbe-
si önünde anlams›z bir nifl gibi duran
kör kemerin önünde yap›lan açmadan
sonra alt›ndan çeflmenin kurmas› belir-
mifltir. Kodu yükselen yolun alt›nda
kalan çeflme gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r.
Benzer bir ifllem sonucunda Defterdar
Cami Çeflmesinin kitabesinin hemen
alt›ndaki ayna tafl› bulunmufltur. 16.
yüzy›la ait bu çeflmeler d›fl›nda ilgili
Belediyece yap›lan çevre ve çöp temiz-
likleri yan›s›ra yol yap›mlar›nda bir kaç
y›ll›k geriye do¤ru bir projeksiyon için-
de su mimarisine baz› yeni bulgular ka-
zand›rm›flt›r. 

Cephelerindeki pislikten ya da ilan
tahtas› olarak kullan›ld›klar›ndan kita-
beleri okunamayan, süslemeleri görüle-
meyen ve üzerlerinde yetiflmifl yabani
incir a¤açlar›ndan (ailanthus altisima)
örtü sistemleri gözlenemeyen çeflme-
lerin yüzeyleri silinmifl boyalar ç›kar›l-
m›fl, ilanlar kald›r›lm›fl ve yap›lar otlar-
dan ar›nd›r›larak orijinal konumlar›,
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(14) Haskan, a.g.e., s. 394,

395.

(15) Edmondo De amics, çev.

Behnun, Akyavafl, ‹stanbul

Kültür ve turizm Bakanl›¤›

Yay›nlar›: 382, Tercüme Eserler

Dizisi: 55, Ankara 1986, s.

402.

Defterdar Nazl› Mahmud

Efendi Çeflmesi’nin ortaya

ç›kar›lan ayna tafl›.
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cephe düzenleri, süslemeleri ve örtü
sistemlerinin meydana ç›kt›¤› görül-
müfltür. Paralel bir yaklafl›mla teraziler
de elden geçirilmifl bu arada sur dibin-
de almafl›k duvarl› bir terazi temizlene-
rek çevresi park olarak düzenlenmifltir. 

Silahtara¤a Caddesiyle Bostan ‹ske-
lesi Soka¤›n kesiflti¤i köflede Haskan’›n
Kanuni Sultan Süleyman Çeflmesi ola-
rak isimlendirilen(14) ön cephesinde
yer alan çift kemer gözünün birinde
bulunan, çok derin ve pislik dolu kuyu-
nun temizli¤i yap›lm›fl ve 1873 tarihli
Ahmet Bican kuyusu ile en güzel yu-
varlak kuyu bileziklerinden birine sahip
olan Eyüpsultan’a 16. yüzy›ldan bir ku-
yuluçeflme kazand›r›lm›flt›r. 

Zal Pafla Caddesindeki Sokollu Çefl-
mesinin kurnas› üzerindeki pislik kal-
d›r›l›nca alt›ndan rozetlerle bezenmifl
bir kurna ç›kar›lm›fl ve bölece ‹stan-
bul’n nak›fll› kurnalar›na bir yenisi ek-
lenmifltir. 

Bir baflka yap› Rami’de Çeflme soka-
¤›nda bulunmufltur. Serasker Hasan R›-
za Pafla Çeflmesi önündeki dökdörtgen
platformdan moloz ve pislikler at›l›nca
birbirine ba¤lant›l› sekiz kurnadan olu-
flan, Anadolu yunaklar›n› akla getiren
özgün bir su yap›s› gündeme gelmifltir. 

Yusuf Muhlis Pafla Caddesi üzerin-
deki Kap› A¤as› Mustafa A¤a Çeflme-
sinin okunamayan ayna tafl› okunabilir
duruma gelmifl; Çömlekçiler Çarfl›s›n-
daki Çeflmenin yeflil boyas› silinince
yap› kufeki tafl›ndan orijinal dokusuna
kavuflmufl; üzerindeki yabani otlar ve
a¤açlardan örtü sistemi ve gövdesine
yap›flt›r›lan ilanlardan cepheleri temiz-
lenen Çömlekçiler Caddesindeki Sad-
razam Ali pafla Çeflmesiyle iki yüzlü
birbirine dik aç› ile ba¤lanan çatal çefl-
melere, iki korumaya al›nm›fl bir yenisi
kat›lm›flt›r. 

Di¤er taraftan K›r›m› Çeflme Soka¤›
ile Otakç›lar Mescidi Soka¤›n›n kesifl-
ti¤i köfledeki K›r›m› Mehmet Efendi
Çeflmesinin üzerindeki bir çift kufl fi-
gürü belirginleflmifl ve Eyüpsultan ca-
minin çeflitli ünitelerine oturtulmufl kufl
evleriyle kufllara olan sevginin çeflme-

ler üzerinde ilginç bir görsel daha ka-
zan›lmas› sa¤lanm›flt›r. Münzevi cad-
desinde Süleyman Subafl› Çeflmesinde
ise yap›n›n kemer gözü içindeki küçük
selsebil temizlenerek ‹stanbul çeflme-
lerine selsebilli bir çeflme eklenmifltir.
Benzer bir temizlikle ifllevini yitirmifl
olan Cezeri Kas›m Camii flad›rvan›n-
daki suluk elden geçirilmifl ve Eyüpsul-
tan Murtaza Efendi Cami flad›rvan›n-
dan baflka orijinal bir suluk daha kazan-
m›flt›r. Kufl evlerinden sonra kufllar için
haz›rlanm›fl bu suluklar ve küçük selse-
bille su mimarisinde hayvanlarla ilgili
örnekler ço¤alm›flt›r. 

MEZARLIKLAR

Amics’in kitab›nda “‹stanbul’un bafl-

ka hiçbir yerinde ölüm tavsirini güzel-

lefltiren ve korkmadan seyrettiren müs-

lüman sanat› bu kadar zarafetle gözler

önüne serilmifl. Dudaklarda hem dua,

hem tebessüm uyand›ran hüzün ve ze-

rafet dolu bir kabristan, bir saray, bir

bahçe, bir mabeddir bu”(15) fleklinde

cümleleri aktard›¤› mezarl›klar gerçek-

ten Türk tafl iflçili¤inin zengin bir aç›k

hava müzesi niteli¤indedir. Buradaki

zengin görsel kaynak oluflturan tafl iflçi-

li¤inin de sanat tarihinde çözülmemifl

problemleri bulunmaktad›r. Sokullu

Mehmet Pafla’dan Maraflal Fevzi Çak-

ma¤a kadar Türk tarihinin pek çok gü-

zide simas›n›n gömülü oldu¤u mezar-

l›klar kültür tarihi aç›s›ndan da tam
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(16) Filiz Yeniflehirlio¤lu,

Çömlekçilik, Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür

Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›, 1994,

c. 3, s. 530.

Sadrazam Ali Pafla

Çeflmesi’nin 1996 yaz›ndaki

görünümü.

K›r›m› Mehmet Efendi

Çeflmesinin kufl igürleriyle

bezenmifl kurnas›.
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anlam›yla taranm›fl de¤ildir. Oysa Ne-

dim’in “Gül goncas›n›n ey gülü rana -

Güfle-i dester senindir” beytini görsel-

lefltiren destarl› flahidelerden oyalarla

bezenmifl kad›n feslerine kadar pek çok

anlam yüklü örnek çözümlenmeyi, bel-

gelenmeyi beklemektedir. 

‹lgili Belediyece Mezarl›klarda ya-

p›lan çevre temizli¤inden sonra pek

çok sembolik lahit, flahidenin süsleme-

leri gözlenebilir duruma gelmifltir. Bu

duruma Kültür Bakanl›¤› Türbeler Ge-

nel Müdürlü¤ünün restorasyon ve kon-

servasyon etkinlikleri de eklenince pek

çok türbe ziyarete aç›lm›fl ve Türk tafl

iflçili¤i süsleme konular›na yenileri ek-

lenmifltir. böylece Eyüpsultan’da günefl-

saati, kuflevi, çeflme aynas›, müsenna

kurnas›ndan mezar tafllar›na kadar çe-

flitli türler üzerinde tafl süslemelerini

15. yüzy›ldan bafllayarak evre evre in-

celeme olana¤›na kavuflulmufl ve çok

zengin konu repertuvar› belirmifltir.

Vazoda çiçekler, selvi a¤açlar›, üzüm

sarmafl›klar›, çintemani, hançer vb. gibi

motiflerle 16. yüzy›ldan bafllayarak tafl

iflçili¤ine yenilikler eklenmifltir. Özel-

likle çocuk mezarlar›n›n flahidelerinde

fes, kavuk fleklinde beliren bafll›klar üç

boyutlu çal›flmalar aç›s›ndan tafl iflçili-

¤ine büyük de¤er kazand›rm›flt›r. 

BULGULAR

Saliha Sultan Çeflmesi kaz›s›nda ele

geçirilen s›rs›z çömlek, künk, s›rl› çöm-

lek, seramik niteli¤i arzeden örnekler,

semi porselen ve porselen parçalar›n›n

sa¤l›kl› bir de¤erlendirilmesi amac›yla

yak›n çevrede yüzey araflt›r›lmas›na yö-

nelinmifltir. Bu aflamada balç›k ya da

Defterdar iskelesi çevresi ve Çömlek-

çiler de yüzey taranm›flt›r. Özellikle

Defterdar Caddesi, Feshane Caddesi

Zal Pafla Caddesi üzerinde sürülen ya-

ya yolu yap›m› nedeniyle kald›r›lan as-

falt tabakalar›n›n alt›nda çok say›da bu-

luntuya rastlanm›flt›r. Bu buluntulara ek

Haliç Köprüsü çevresinde yeni aç›lan

yollar kaz›l›rken yüzeye ulaflan veriler

de eklenince sürdürülen kaz›dan çok

malzeme ortaya ç›kt›¤› görülmüfltür.

T.C. Kültür Bakanl›¤› Türk ‹slâm Eser-

leri Müzesine etüdlük malzeme olarak

verilen bu k›r›k parçalar Eyüpsultan’›n

bir üretim merkezi oldu¤unu ortaya

koymakta ve 1993 y›l›nda Filiz Yenifle-

hirlio¤lu’nun ‹stabul Ansiklopedisi’nde

yay›nlad›¤› “Çömlekçilik” maddesine

eklemeler getirmektedir. Bilindi¤i gibi

Yeniflehirlio¤lu “Haziran 1993’te Çöm-

lekçiler mahallesinde yap›lan yüzey

araflt›rmalar› s›ras›nda Çömlekçiler

134



(17) Yeniflehirlio¤lu, a.g.m., s.

530.

(18) Filiz Yeniflehirlio¤lu, Eser-i

‹stanbul, Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür

Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›, 1994,

C. 3, s. 200.

(19) Yeniflehirlio¤lu, a.g.m., s.

200.

(20) Renate Schiele-Wolfgang,

Müller Wiener, 19. Yüzy›lda

‹stanbul’da Hayat, Roche,

‹stanbul, 1988, s. 34, 35.

Süleyman Subafl›

Çeflmesinin kemer gözü

içindeki sersebili.

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

Soka¤›, Arpac› Hayrettin Soka¤›,

Künkçü Ç›kmaz› ve Çömlekçiler Ar-

kas› Soka¤›nda yer alan baz› evlerin

bahçelerinde çok say›da s›rl› ve s›rs›z

çömlek parças› ele geçirildi¤ini; yeni

inflaatlar›n temel kaz›l›rken aç›lan çu-

kurlar›nda bol miktarda çaydanl›k ka-

pa¤›, kulplar, sürahi ve ibriklere ait ola-

bilecek emzikler ve künk parçalar› bu-

lundu¤unu”(16) söylemektedir. Ayn›

yazar ayn› maddede “Bu imalat Evliya

Çelebi ile Eremya Çelebi’nin bahsetti¤i

beyaz hamurlu ince ifllerden farkl›d›r.

Günlük halk›n kullan›m› için imal edil-

mifl k›rm›z› veya pembe hamurlu, nis-

peten kal›n cidarl› örneklerdir. 19. yüz-

y›l sonu ile 20. yüzy›la tarihlenen bu

parçalar›n bölgedeki yayg›nl›¤› imalat

hakk›nda bilgi verir”(17) demekte son

çömlekçi oldu¤unu ileri sürdü¤ü R›fat

Özkil’den ald›¤› bilgileri aktarmaktad›r.

Yeniflehirlio¤lu ayn› Ansiklopedi için

haz›rlad›¤› Eser-i ‹stanbul maddesinde

ise bunlar›n 19. yüzy›lda ‹stabul’da üre-

tilen bir cins porselen oldu¤unu ve bu

tür parçalar›n ‹stanbul’da nerede imal

edildi¤inin kesinlik kazanmad›¤›n› bir

grup araflt›rmac›n›n Beykoz ‹ncirköy’de

1845’te kurulan bir fabrikada imal edil-

diklerini, bir grup araflt›rmac›n›n ise

Eyüp-Balat bölgesinde yap›ld›klar›n›

yazd›klar›n› belirtmektedir.(18) Eser-i

‹stanbul imalat›n›n parçalar›n dibinde

siyah, k›rm›z› veya mavi renkte yaz›l-

m›fl veya bask› olarak ç›kar›lm›fl çerçe-

ve içinde veya çerçevesiz Osmanl›ca

“Eser-i ‹stanbul” damgas› tafl›d›¤›n› an-

cak “Eser-i ‹stanbul tipinde damgas›z

örneklerin de bulundu¤unu kaydetmek-

tedir.(19) 1996 Temmuz’unda Eyüpsul-

tan’da yap›lan yüzey araflt›rmalar›

Eyüpsultan imalat› konusunda buluntu-

lar›yla yeni ipuçlar› vermekte ve günü-

müze de¤in Çanakkale’ye verilen bir

grup serami¤in Eyüpsultan’da yap›ld›¤›-

n› düflündürmekte ve baz› porselen bu-

luntular›yla her iki konuya da yeniden

e¤ilme ve üzerinde çal›flmalar yap›lmas›

gere¤ini ortaya koymaktad›r.

1966 y›l› Temmuz ay›nda gerek kaz›

ve gerekse yüzey araflt›rmalar›nda

Eyüpsultan’da bulunan k›r›k parçalara

bakarak toprak iflleri buluntular› s›rs›z

ve s›rl› çömlek olarak iki bafll›k alt›nda

kümelenebilir. 

Çömlek olarak isimlendirilen s›rs›z

parçalar k›rm›z› hamurludur. Bunlar ya

kiremit rengi ya da aç›k kiremit renk-

lidir. Her iki rengin bir gözenekli gev-

flek hamurlu bir de gözeneksiz s›k ha-

murlu türüvard›r. Hamur kal›nl›klar› 3

mm. ile 18 mm. aras›nda ed¤iflmekte

bazen bu kal›nl›k kulpta daha da ar-

tamktad›r. Bir grubu su, flerbet vb. gibi

içecek bir gurubu yiyecek için tasar-

lanm›fl çömlekler: Turflu tuzlama, yo-

¤urt, güveç, kiremitte köfte-bal›k, testi

kebab› ve f›r›nda sütlaç vb. gibi türk

mutfa¤›n›n zenginli¤ine paralel olarak

çeflitlemeler gelifltirilmifl ve çömleklerin

ifllevi kahve kavurmaktan nargile içme-

¤e kadar zengin bir yelpazeye yay›l-

m›flt›r. Bulgular eskiden kalan foto¤-

raflarla tamamland›¤› zaman çömlekler

konusunda daha detayl› bilgiler elde

edilmektedir. Nitekim Schiele ve We-

ner’in yay›nlad›¤› 19. yüzy›lda ‹stanbul

Hayat› isimli kitab›n iki foto¤raf›n-

da(20) kulplu güveçler, çeflitli formda

testiler, kaseler aç›kça görülmektedir.

1640 tarihli narh Defterinde Es’ar-›

Çömlekçiyan bafll›¤› alt›nda küp, top-
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(21) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 266,

267.

Vezir Pertev Mehmet Pafla aile

kabrinden bir sembolik

lahit/16.yy.

Murtaza

Efendi Camii

flad›rvan›n›

bezeyen suluk.

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

rak tencere, midye çömle¤i, bardak

yo¤urd çana¤›, flerbet çana¤›(21) vb.

gibi türler Osmanl› topraklar›nda üreti-

lençömlek olarak s›ralanmakta ve fo-

to¤raflarda gözlenen baz› cinslerin

isimlerini vermekte, alan terminolojisi

aç›s›ndan yarar sa¤lamaktad›r. 

Saliha sultan Çeflmesi kaz›s›nda ve

Eyüpsultan Belediye binas› önündeki
Defterdar Caddesinde kodu indirilen

yolun balç›k Tekkesi yönünde yap›lan

yüzey araflt›rmalar›nda bulunan tes,it

küp, kase, çanak, tabak, nargile vb. gibi

türlere ait olabilecek kaide, flap, kulp,

boyun gövde ve a¤›z vb. gibi örnekler

ve üç ayak parçalar› bu çevrede çeflitli

türlerde çömlek üretildi¤ini ortaya

koymaktad›r. Baz›lar› kal›pla biçimlen-

dirilmifl örneklerde süsleme ikinci

plandad›r ve objenin ünitelerine ba¤l›

olarak yer yer ya iple bo¤arak ya da

keskiyle düzelterek parçalara baz› prö-

filler yerlefltirilmifltir. Biçimlemelerde

a¤›rl›k üç boyutlu parçalar›n bütününe

verilmifltir. Objenin boyutuna göre ta-

sarlanan kompozisyonlarda kaide, göv-

de, a¤›z, boyun, kulplar de¤ifliklik gös-

termektedir. Nitekim çok say›da farkl›

boyuttaki bulgu bunu kan›tlamaktad›r.

Bu konuda güzel bir örnek griye çalan

pembe hamurlu bir düdüklü çocuk tes-

tisine ait olan parçalard›r. Bu örnekte

zarif bir kaide üzerinde yükselen gövde

ve k›r›k boyun ile imbik üniteleri ve

kapak parças› ustalar›n üst düzeydeki

becerisine iflaret etmektedir. Ayn› yer-

de bulunan ikinci bir kapak küçük tes-

tilerin bir grubunun kapakl›

tasarland›r›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. 

Ayn› mahalde bulunan k›r›k tabak

parçalar› ise baz› örneklerde süslemeler

de yap›ld›¤›n› göstermektedir. Bunlarda

ucu sivri bir kalemle tersine kabartma

tekni¤i uygulanm›flt›r. Birincisi 11 mm.

kal›nl›¤›nda yavrua¤z›na çalan pembe

hamurlu olan parçan›n kenarlar›nda 35

mm. eninde birbiriyle kesiflen baklava

biçimlerinden oluflan bir bordür vard›r.

13 mm. Kal›nl›¤›nda aç›k kiremit rengi

hamurla kaplanm›fl, griye çalan beyaz

hamurlu ikincisinde ise birbiriyle alter-

natif yerlefltirilmifl üçgenbiçimlerinden

meydana gelmifl 42 mm. eninde bir

bordür bulunmaktad›r. Üçüncü parça

k›r›k bir a¤›z parças›d›r. Di¤erlerinden

griye çalan kirli beyaz hamuruyla ayr›-

lan bu parça çok ince süslemeleriyle de

di¤erlerinden farkl›d›r. Burada çok ince

uçlu bir kalemle dik ve yuvarlak hatl›

çizgilerle geometrik süslemeler yap›l-

m›flt›r. 

Ayn› mahalde bulunan k›r›k tabak

parçalar› ise baz› örneklerde süslemeler

de yap›ld›¤›n› göstermektedir. Bunlarda

ucu sivri bir kalemle tersine kabartma

tekni¤i uygulanm›flt›r. Birincisi 11 mm.

kal›nl›¤›nda yavrua¤z›na çalan pembe

hamurlu olan parçan›n kenarlar›nda 35
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sembolik lahit/16. yy. 

(22) Kömürciyan, a.g.e., s. 27.

(23) Kömürciyan, a.g.e., s. 27.

(24) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 267.

Defterdar Caddesi yaya

yolu yap›m› s›ras›nda

kald›r›lan asfalt

katlar›n›n› alt›ndan

yüzeyde beliren seramik ve

çömlek parçalar›. 
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mm. eninde birbiriyle kesiflen baklava

biçimlerinden oluflan bir bordür vard›r.

13 mm. kal›nl›¤›nda aç›k kiremit rengi

hamurla kaplanm›fl, griye çalan beyaz

hamurlu ikincisinde ise birbiriyle alter-

natif yerlefltirilmifl üçgen biçiminden

meydana gelmifl 10 mm. eninde bir

bordür bulunmaktad›r. 

Bir grubu tu¤la, künk vb. gibi mima-

riye ba¤lant›l› ürünler bir grubu ise

günlük gereksinmeler için tasarlanm›fl

seramiklere gelince bunlarda kullan›lan

hamur beyaz ve k›rm›z› olarak iki ana

bafll›k alt›nda kümelenmektedir. Kü-

mürciyan’›n söz etti¤i beyaz topra¤›

akla getiren(22) beyaz hamurlu parça-

lar aras›nda kirli beyaz ve griye çalan

kirli beyaz; k›rm›z› hamurlularda ise

kiremit rengi, pembeye çalan yavru-

a¤z›, aç›k kiremit rengi ve sar›ya çalan

yavrua¤z› renkleri seçilmektedir. Her

iki grupta da ya gözeneksiz s›k hamur

ya da gözenekli gevflek hamurlu örnek-

ler bulunmaktad›r. Hamur kal›nl›klar›

2.5 mm. ile 25 mm. aras›nda de¤iflmek-

tedir. Bu kal›nl›k yavrua¤z›na çalan

pembe hamurlu tu¤lalarda de¤iflmekte

ve 11 mm. ulaflmaktad›r. Bu konuda üç

taraf› yeflil s›rla kaplanm›fl bir tu¤la par-

ças› ile k›r›k bir tu¤la ucu güzel örnek

oluflturmaktad›r. Hamur kal›nl›klar›

künklerde de farkl›l›k göstermektedir.

Kiremit rengi künklerin kal›nl›¤› 12-15

mm. aras›ndad›r. Bunlar›n genellikle iç

yüzeyleri fleffaf d›fl yüzeyleri mat s›rl›-

d›r. Baz›lar›n›n topra¤a de¤en d›fl yüz-

lerinde yan yana dizilmifl paralel çizgi-

lerden oluflan tersine kabartma izlenimi

veren bordürler vard›r. Bu dar bordür-

ler ustalar›n kal›p kulland›¤›na iflaret

etmektedir. Özellikle Künkçü Ç›kmaz›

çevresinde yüzeyde beliren ve söz ko-

nusu kaz›da da görülen k›r›k künk par-

çalar› bu tür künklerin de Eyüpsultan’da

beton büzler yayg›nlaflana kadar üretil-

di¤ini düflündürmektedir. 

Kaz› ve yüzey araflt›rmalar›nda ele

geçirilen s›rl› seramikler testi, küp, ça-

nak, kase, tabak, mumluk, mangal vb.

objelere ait olabilecek küçük k›r›k par-

çalardan oluflmaktad›r. Ancak bu bu-

luntular yukarda söz edilen foto¤raf-

larla karfl›laflt›r›ld›¤› zaman zevrak ola-

rak isimlendirilen flerbet testileri de

bunlara eklenmektedir. Eyüpsultan

çömleklerinden sözeden Kömürci-

yan’›n “Çömlekçiler denilen mahalde

çömlek f›r›nlar› ve kerhanesi (atelyesi)

vard›r. burada çanak, çömlek, testi, ta-

bak, bodoc testi ve her türlü ya¤, bal,

flarap ve su kaplar› imal edilir. Bundan

baflka, emzikli çocuklar için ve daha

büyükler için yap›lm›fl her türlü oyun-

caklar vad›r.”(23) fleklindeki cümleleri

türleraç›s›ndan bilgilerimizi tamamla-

maktad›r. Eflya türleri konusunda bilgi

veren baflka bir kaynak 1640 Tarihli

Narh Defteridir. Burada Esar-› Çömlek-

çiyan bafll›¤› alt›nda di¤erlerinde yer

bildirilmesine ra¤men yer bildirilme-

den verilen yeflil s›rçal› çanak, sar› ça-

nak;(24) kutu fiatlar› s›ralan›rken çöm-

çe-i kapakl›, kutu-› tabak, kutu-› kase,
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(25) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 304,

305.

(26) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 305.

(27) Kütüko¤lu, a.g.e., s. 311.

(28) Kömürciyan, a.g.e., s. 27.

(29) ‹nciciyan, a.g.e., s. 93.

Saliha Sultan kaz›s›nda

ortaya ç›kan

buluntulardan baz›lar›.

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

çömçe-i hamam, çömçe-i sa¤›r, çöm-

çak-› bozaci,(25) çömçe-i sade,(26)

kavanos, fincan› alaca, fincan-› yeflil

(27) vb. gibi hammaddesi toprak olan

ürünlerle ilgili ipuçlar› vermektedir.

Kömürciyan’›n “Bu kaplar yadigar ve

arma¤an olarak uzak memleketlere gö-

türülür”(28) fleklindeki cümlesi ise üre-

timin boyutlar›n› gözler önüne sermek-

tedir. ‹nciciyan ise “Eyüp’ten ‹stanbul’a

do¤ru gelirken sa¤ tarafta Zal Pafla Ca-

mii vard›r. Bunu medrese ve çeflmesiyle

beraber Sultan III. Murat’›n vezirlerin-

den Zal Mahmut Pafla yapt›rm›flt›r. Ca-

mini daha ötesinde Çömlekçiler denen

yerdeki 40 imalathanede ‹stinye ve Bü-

yükdere tepelerinden getirilen kille her

türlü ömlek imal edilir(29) fleklindeki

aç›klamas›yla 18. yüzy›ldaki durumu

aktarmaktad›r. 

S›rl› parçalar, objenin baz› üniteleri

s›rl›, tek yüzü s›rl› ve objenin iki yüzü

s›rl› olmak üzere üç grupta kümelen-

mektedir. S›rs›z örneklerden griye ça-

lan kirli beyaz hamurla da yap›lm›fl ör-

neklere sahip olmas›yla ayr›lan bu

grupta bir yüzü s›rl› parçalarda objenin

bir yüzü s›rl› di¤er yüzü s›rs›zd›r. Ya iç

yüzü ya d›fl yüzü s›rl› olan bu parçalar-

dan iki yüzü s›rl› olan parçalar farkl›l›k

göstermektedir. Bir grubu beyaz astar

üzerine çekilmifl s›rl› parçalar›n bir gru-

bu yeza astars›zd›r. Genellikle astar

üzerine s›ralanm›fl parçalar›n büyük bir

grubunda zemin harelidir. Bir grubunda

ise zeminin haresiz oldu¤u gözlenmek-

tedir. Kab›n belli ünitelerinde yatay,

dikey, diagonal eksende beliren hareler

s›r›n belli yerlerde y›¤›lmas›ndan, birik-

mesinden kaynaklanm›fl izlenimi ver-

mektedir. ‹ki tür s›r dikkat çekmekte-

dir. Bunlardan birincisi berrak ikincisi

ise di¤erine k›yasla matt›r. Berrak türde

yüzey düzgün di¤erinde ise pütürlüdür. 

S›rl› örneklerde en çok kullan›lan

renk yeflildir. Yeflilin yaprak yeflili, f›s-

t›k yeflili, ya¤ yeflili, avakoda yeflili, sa-

bun yeflili vb. gibi çeflitli tonlar› görül-

mektedir. Bu arada kahverengi, tur-

kuaz, sar› ve renksiz transperant s›r›n

da seçildi¤i fark edilmektedir. Renklen-

dirme sistemi aç›s›ndan örnekler tek

renkli ve birden fazla renkli olarak iki

ana bafll›k alt›nda kümelenmektedir.

Tek renkli örneklerde yaln›z s›r›n rengi

söz konusudur. Birden fazla renkli ör-

neklerde zeminin rengi de kat›larak be-

yaz astar ve bazen baflka renk bazen

birden fazla renk eklenerek yap›lm›fl

renklendirmelere rastlanmaktad›r. Bir

grup iki taraf› s›rl› parçada ya bir ya

birden fazla renkli zemin söz konusu-

dur. Birgrupta örne¤in bir yüzü di¤e-

rinden farkl› bir s›rla renklendirilmifltir.

‹lgi çeken bir baflka grupta astar, mat

ve fleffaf s›r beraber kullan›larak süsle-

me yap›lm›flt›r. 

Günümüze ulaflan örneklerde göz-

lenen süsleme teknikleri s›rlama, s›r alt›

boyama, kaz›ma, bo¤ma ve pres olarak

s›ralanabilir. Ürünün kullan›fl biçimine

göre oluflturulmufl parçalar›n süsleme-

lerinde de paralel bir sistem izlenmifltir.

En yayg›n teknik s›rlama tekni¤idir.

Örnekler ustalar›n s›r kullanmada üstün

beceriye sahip olduklar›n› ortaya koy-

maktad›r. Nitekim pek çok parçada ya

yüzeye kesintisiz s›vanan ya bir flerit

biçiminde ya da lekeler biçiminde yü-

zeye serpifltirilen süslemeler bu konuda

tan›kl›k etmektedir. Örneklersek bir

grup d›fl k›sma yeflile s›rlanm›fl küp,

kase vb. gibi derin kap›lar›n a¤›zlar›nda

iç k›s›mda bilezik biçiminde linear bir

sistemle düzenlenmifl 30 mm. civar›nda

bordürler; bir grup iç yüzü yeflil s›rla
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Defterdar Caddesinde

bulunan çeflitli tabak,

testi ve ibrik parçalar›.

Türk-‹slâm Eserleri

Müzesi etüdlük malzeme.
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s›rlanm›fl yayvan taba¤›n kenar›n›n d›fl

k›sm›nda beliren 3 mm. ile 13 mm. ara-

s›nda de¤iflen yuvarlak bir kuflak biçi-

minde bordürler çeflitlemeler arzetmek-

tedir. Di¤er taraftan bir grupta iki ye-

flille s›ralanm›fl, yüksek gövdeli kasele-

rin d›fl yüzlerine yeflil s›rla serpme geo-

metrik süslemeler de dikkat çekmekte-

dir. Bir grup örnekte ise d›fl› yeflille s›-

ralanm›fl derin kab›n a¤z›nda bir bant

biçiminde yeflil rengin devam ettikten

sonra kahverengis›rdan ikinci bir bile-

zikle süslendi¤i fark edilmektedir. Ge-

nellikle astars›z yap›lan s›rla süslemeler

aras›nda bir örnekte zemine çekilmifl

çok ince yeflil s›r›n üstüne parmak dar-

beleriyle daha koyu bir yeflil renkle

süslemeye de rastlanm›flt›r. Özgün bir

örnek gövdesi 11 mm. a¤z› 25 mm. ile

15 mm. aras›nda de¤iflen kal›nl›kta ki-

remit rengi hamurlu büyük bir olas›l›k-

la bir mangala ait olabilecek parçad›r.

‹ki k›r›k üniteden oluflan beyaz astarl›

bir parçan›n içi transperant s›rla s›rlan-

m›flt›r. A¤z›n›n d›fl kenar› bir flerit biçi-

minde sar›; aç›k yeflilve sar› bileflimi s›r-

la, gövdeye ba¤land›¤› ünite ise yeflil

ve sar› s›r lekeleriyle bezenmifltir. 

S›rlama yan›s›ra s›r alt› tekni¤i ile

yap›lm›fl bezemeler de ustalar›n taflar›l›

uygulamalar sergiledi¤i bir tekniktir.

Nitekim beyaz ve krem rengi astar üze-

rine kiremit ve koyu kiremit yan›s›ra

aç›k ve koyu kahverengi ile yap›lm›fl

süslemeler bu konuda tan›kl›k etmek-

tedir. Ya serbest f›rça hareketleri ya da

ebru sanat›n› akla getiren renk lekele-

riyle bezenmifl parçalar zengin bir geo-

metrik konu repertuvar› sergilemekte-

dir. Bir grubu s›ralanarak piflirilmemifl

bir parçalar aras›nda bir grup beyaz as-

tar üzerine yap›lm›fl kiremit, koyu kire-

mit rengi süslemeleriyle, bir grup ise

fleffaf s›r alt›nda benzer bezemeleriyle

bir baflka grupsa krem astar üzerine

aç›k ve koyu kahverengi ebrulu ve geo-

metrik bezemeleriyle baflka bir grupsa

sar› s›r alt›nda kiremit, kahverengi eb-

rulu süslemeleriyle ilgili çekmektedir.

Bir örnekse sar› s›r alt›nda geometrik 

bezemeli kaz›ma tekni¤i ile di¤erlerin-

den ay›rt edilmektedir. Yeflille s›ralan-

m›fl parçalar›n bir grubunda ise krem ve

koyu siyaha çalan yeflil renkte serpme

geometrik biçimler seçilmektedir. 

S›r alt›nda yap›lm›fl süslemeler ara-

s›nda bir grupta zeminde bordürler

gözlenmektedir. Ya daireler oluflturan

yatay bir veya birden fazla çizgi ya di-

key ya da diagonal paralel çizgilerden

oluflan flerit ve fleritler biçimindeki bu

süslemelerin s›rlar kayd›r›larak yap›lm›fl

çeflitlemelerine de rastlanmaktad›r.

Tersine kabartma izlenimi veren bu tür

süslemelerin bazen presle yap›lm›fl çe-

flitlemeleri de görülmektedir. ‹p yan›-

s›ra de¤iflik formlu zincirlerle bo¤ula-

rak yap›lm›fl bordürler bu konuda ilginç

örnekler oluflturmaktad›r. 

Sonuç olarak denilebilir ki, k›sa bir

tebli¤ çerçevesinde dikkat çekilme¤e

çaba harcanan Eyüpsultan semti befl

yüz y›ll›k geçmiflten günümüze ulaflan

mimarî ve el sanatlar›yla önemli mer-

kezlerden biridir. Yeni çal›flmalar

Eyüpsultan ve çevresine yeni boyutlar

kazand›racakt›r. Yak›n bir gelecekte

müzelerde bulunan Eyüpsultan’a ait

kültür varl›klar› daha da zenginlefle-

cektir. Eyüpsultan Belediyesi’nin eski

eser ve kültür varl›klar›na gösterdi¤i

yak›n ilgiyle bu semt eski görkemine

kavuflacak, birbirine plazalarla ba¤-

lanan, zamanla kendili¤inden oluflmufl,

an›tsal, do¤al bir aç›khava müzesine

dönüflecektir. 
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I. Baflbakanl›k arflivinde bulunan Ey-
yüb Vakf› Muhasebe defterleri: 

– 981-982 (01/03/1574-01/03/1575)

Haremeyn Muhasebesi Kalemi (Dosya

2, n.16)

‹cmâl muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâ-

cât-› evkâf-› imâret Hazret-i Abâ Ey-yüb

Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-bârî be-

ma‘rifet-i ‘Ali el-mütevelli an evvel Mart

el-vâki fi 8 Zi’lka’de 981 ale evvel Mart

el-vâki fi 18 zi’lka’de 982 bermu-ceb

muhâsebe-i hôd.

– 982-983 (01/03/1575-01/03/1576)

Maliyeden Müdevver, n 5133 (s. 16 vd.) 

Muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâcât-›

evkâf-› câmî’i flerif ve türbe-i münevve-

re ve ‘imâret-i ‘âmire merhûm ve ma¤-

fûrunleh Hazret-i Ebâ Eyyüb el-Ensârî

‘aleyh ül-rahmet ül-bârî der kurb-›

mahrûse-i ‹stanbul der tahvîl-i merhûm

‘Ali Çelebi el-mütevelli be-mübâfleret-i

a’lam ül-’ulemâ ve’l-mütebahhirîn efza-

lü’l-füzelâ ve’l-müteverri’yîn câmî-i fe-

zâil ül-evvelîn ve’l-âhirîn el-mahfûf be-

sunûf-u letâif-i avatif ül-melikü’l-’ilmiy-

ye, mahrûse-i Edirne’de binâ olunan

merhûm ve ma¤fûrunleh Sultan Selim

Han aleyh ül rahmet ür-rezvân medre-

sesine müderris olan Mevlânâ Pir Meh-

med Efendi üfl-flehîr be-Hemflîre-zâde

Efendi zîde fezâilehu ve be-mari-fet-i

fahr ül-emâsil ve’l akrân Pîrî Çavufl der

çavuflân-› Dergâh-› ‘Alî ve be-kalem el-

fakîr Ahmed b. Hûseyîn el-kâtib ‘an ev-

vel Mart el-vâki’ fi 18 flehr-i Zi’lka’de

sene 982 ale evvel Mart el-vâki’ fi selh

flehr-i Zi’lka’de sene 983 fi sene-i kâmi-

le. 

– 982-983 (01/03/1575-01/03/1576)

‹cmâl, Maliyeden Müdevver n 5636

(s.2-4) 

‹cmâl-› muhâsebe-i mahsûlât ve ih-

râcât evkâf ‘imâret-i Hazret-i Ebâ Ey-

yüb Ensârî Zi’lka’de sene 982 ale evvel

Mart el-vâki’ fi 29 Zi’lka’de sene 983 be-

mûceb-i muhâsebe-i Mevlânâ Muh-

yiddin müderris medrese-i Sultan Selim

Hân tâbe serahu der mahmiyye-i Edir-

ne el-müfettifl. 

– 983-984 (01/03/1576-06/05/1576)

Maliyeden Müdevver, n 5133 (s. 5 vd.) 

Muhâsebe-i makbûzât ve mahsûlât

ve ihrâcât-› evkâf-› câmî’i flerîf ve tür-be-

i münevvere ve ‘imâret-i ‘âmire mer-hûm

ve ma¤fûrunleh Hazret-i Ebâ Ey-yüb el-

Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-bârî der kurb-›

mahrûse-i ‹stanbul der tah-vîl-i merhûm

‘Ali Çelebi el-mütevelli be-mübâfleret-i

a’lam ül-’ulemâ ve’l-mü-tebahhirîn

efzalü’l-füzelâ ve’l-mütever-ri’yîn yenbu’

ül-fazl ve’l-yakîn vâris-i ‘ulûm ül-enbiyâ

ve’l mürsilîn el-muhtass be-mezîd-i

‘inâyet el-melikü’l-müdey-yen, mahrûse-i

Edirne’de müceddeden binâ olunan

merhûm ve ma¤fûrunleh Sultan Selim

Han aleyh ül-rahmet ür-rezvân medre-

sesine hâlâ müderris olan Mevlânâ Pîrî

(Mehmed) Efendi damet fezâilehu üfl-

flehîr be-Hemflîre-zâde Efendi ve be-

marifet-i fahr ül-emâsil ve’l akrân Pîrî

Çavufl der çavuflân-› Der-gâh-› ‘Alî ve

be-kalem bende-i hakîr Ahmed b. Hü-

seyîn el-kâtib ‘an evvel Mart el-vâki’ fi

selh flehr-i Zi’lka’de se-ne 983 ale 7

flehr-i Safer el-muzaffer sene 984. 

– 983-984 (01/03/1576-06/05/1576)

‹cmâl, Maliyeden Müdevver n 5636

(s.6-7)

‹cmâl-› muhâsebe-i makbûzât ve ih-

râcât evkâf ‘imâret-i mezbûre be-ma’ri-

fet-i ‘Ali be-mûceb-i muhâsebe-i Mev-

lânâ Muhyiddin müderris medrese-i

merhûm ve ma¤furunleh Sultan Selim

Hân tâbe serahu der mahmiyye-i Edir-

ne. 

– 1000—1001 (01/03/1592-

01/03/1593), Maliyeden Müdevver, n

5133 (s. 40 vd.)

Muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâcât ev-

kâf câmî’-i flerîf ve medrese-i ma’mûre ve

türbe-i münevvere ve ‘imâret-i ‘âmi-re-i

Hazret-i Ebâ Eyyüb Ensârî ‘aleyh ül-

rahmet ül-bârî der kurb-i mahruse-i

‹stanbul ‘an zamân fahr-ül emâcid ve’l-

ekârim ‘Ali A¤a zide kadruhu el-müte-

velli-i evkâf-› mezbure ‘an evvel Mart el-

vâki’ fi 17 mâh Cemâzi ül-evvel sene alf

ale evvel Mart el-vâki’ fi 7 mâh Ce-mâzi

ül-âhire sene ahdi ve alf (11.03.1593)
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– 1005-1006 (01/03/1597-
01/03/1598) Maliyeden Müdevver, n
5132 (8 s.)

Muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâcât ev-
kâf-› câmî’-i flerîf ve medrese-i ma’mûre
ve türbe-i münevvere ve ‘imâret-i ‘âmire-
i Hazret-i Ebâ Eyyüb Ensârî ‘aleyh ül-
rezvân el-bârî ‘an zamân fahr ül-akrân
‘Ali Be¤ Efendi zîde kadruhu el-müte-
velli-i evkâf-› mezbure ‘an evvel Mart el-
vâki’ fi 23 mâh Receb el-mücerreb sene
hams ve alf ale evvel Mart el-vâki’ fi 4
mâh fia’bân el-mu’azzam sene sitte ve
alf.

– 1006-1007 (01/03/1598-
01/03/1599), Maliyeden Müdevver, n
5108 (28 s.) çürük

Hemflire-zâde Pîrî Mehmed Efendi
981 Muharremine kadar, ‹stanbul Semiz
Ali pafla medresesi müderrisi (fiakay›k
zeyli, s. 418), 983 Receb’ine kadar Üç
fierefeli müderrisi (a.y., s. 309), 984
fia’ban›na kadar Semâniye müderrisi
(a.y. s. 282), 984 fia’ban›nda Selimiye
müderrisli¤ine ta’yin (a.y., s. 435), 987
Rebi’ ül-ahîrinde Selimiye medresesi
müderrisi olarak vefât (a.y. s. 292)

Ayr›ca Ömer Lütfü Barkan
taraf›ndan yay›nlanan: 

894-895 (04/03/1489-21/02/1490) ve 
895-896 (22/02/1490-12/02/1491)

muhâsebeleri
(“Muhâsebe-i Evkaaf-› Hazret-i

Eyyüb’ül-Ensârî ‘Aleyhirrahmet’il-Bârî”,
‹ktisad Fakültesi Mecmuas›, 23/1-2, s.
373-379)

II. Vakf›n gelirleri
894-895: 117 855 a.
895-896: 120 212 a. 

981-982
– Asl-› mal fi sene-i kâmile ma’a

bakiye-i muhâsebe-i sene-i mâziye: 567
660

–’an bakiye-i muhâsebe-i sene-i
mâziye: 84 914

– ‘an mahsûlât: 482 746

982-983
— Asl-› mâl fi sene-i kâmile ma’a ba-

kiye-i muhhasebe-i mâziye-i hôd ve
ma’a bakiye-i muhâsebe-i mâziye mer-
hum Hüsrev Be¤ mütevelli-i sâb›k tahsil
flüdde ve makbuz ‘an hizâne-i ‘âmire:
772 891

– ‘an tahrir muhâsebe-i bakiye-i hôd
‘an vâcib sene 981 ve ma’a bakiye-i mu-
hâsebe-i mâziye-i merhum Hüsrev Be¤
mütevelli-i sâb›k ‘an vâcib-i sene 977: 18
116 nisfi dokuz bin elli sekiz akça ider

– ‘an yedd-i merhûm Hüsrev Be¤
mütevelli-i sâb›k ‘ab vâcib-i sene 977 ki
‘an yedd-i Topal ‘Ali hammâmi-i ‘atîk ‘an
k›st-› hammâm-› köhne der d…fl bâkî
mânde bud ve tahsîl flüdde: 4 000

– ‘an yedd-i merhûm ‘Ali Çelebi
mütevelli-i ‘atîk ‘an vâcib sene 981: 12
978

– ‘an makbûz Mehmed Çelebi Erenci
(?)-zâde câbi-i ba¤ât ‘an mahsûl mukâ-
ta’ât ki ‘an zamân-› merhûm ‘Ali Çelebi
‘an vâcib sene 981 der dehum bafl› (?)
bâkî mânde-bûd ve câbi-i mezkûr kabz-
kerde be-kavl-› câbi-i mezbur: 1 138

– ‘an makbuz ‘an hizâne-i ‘âmire el-
vâki’ fi 27 flehr-i fia’bân el-mu’azzam
sene 983: 151 156

– ‘an mahsûlât-› evkâf der pifl kasaba-
i Hazret Ebâ Eyyüb el,Ensâri ‘aleyh ül-
rahmet ül bârî ve der vilâyet-i Rum ili ve
Anatoli ‘an vâcib-i sene 983: 603 619

983-984
– Asl-› mâl-› makbuz ma’a bakiye-i

muhâsebe-i mâziye-i hôd: 274 948
– ‘an bakiye-i muhâsebe-i mâziye-i

hôd ‘an vâcib sene 982: 243 104
– ‘an el-makbûzât merhûm ‘Ali

Çelebi mütevelli-i sâb›k der nefs-i …-i
Hazret-i ebâ Eyyüb ensârî ‘aleyh ül-
rahmet el-bârî ‘an vâcib sene 983 ma’a
k›st-› hammâmeyn ve müflahere: 31 844

1000-1001
– Asl-› mâl-› mahsûlât ma’a bakiye-i

muhâsebe-i mâziye ve istikrâz: 879 698
– ‘an bakiye muhâsebe-i mâziye za-

mân-› fahr ül-akrân Hâc› Ferruh ve fahr
ül-emâcid ve’l-ekârim ‘Ali A¤a zîde
kadruhu el-mütevelliyân-› evkâf: 235
298

– ‘an zamân-› Hâc› Ferruh Efendi
mütevelli-i sâb›k: 151 783
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– ‘an zamân-› fahr ül-akrân ‘Ali A¤a
zîde kadruhu el-mütevelli fi el-târîh el-
mezbûr: 83 115

– ‘an mahsûl-u evkâf: 63 515

– istikrâz ‘an yedd-i Derzi Mahmud:

20 000

– ‘an el-mahsûlât: 644 000

1005-1006
– Asl-› mâl-› mahsûlât fi el-târîh el-

mezbûr ma’a istikrâz kerde bûd: 787 161

– ‘an el-istikrâz ‘an mâl-› eytâm mer-

hûm Mehmed Çavufl ‘an çavuflân-› Der-

gâh-› ‘âli ‘an yedd-i ‘Ali Be¤ vasi-i ey-

tâm-› mezbure: 77 929

– ‘an el-mahsûlât: 709 23

Eyyüb vakf› geliri bir sadrazam vakf›
düzeyindedir. Niflanc› Mehmed Pafla
vakf›n›n bu y›llarda y›ll›k mahsûlât›
550.000 a. (MM 6044)

Ayasofya ve Fatih vak›flar› gelirleri
y›lda 3 milyon a. civar›nda (Mm 5973,
4664, 5835, 7807), Defterdâr Ebu’l Fazl
Efendi vakf›n›n geliri ise yine bu y›llarda
200.000 akça civar›ndad›r. 

Yüz y›lda vakf›n gelirleri befl misli
art›yor. Genel gelirler içinde Rumeli
gelirleri dört misli, Anadolu gelirleri ise
birbuçuk misli art›yor. Bu süre içinde
akçe de¤eri alt›na göre yar› yar›ya düfl-
tü¤üne göre Anadolu gelirleri sabit
fiyatlarla azalm›fl oluyor. Sonuç olarak
en büyük art›fl Eyüp kasabas›na aittir ve
bu yüz y›l içinde kasaban›n geliflmifl
oldu¤unu gösteriyor. 16. yüzy›l›n son
çeyre¤inde de vakf›n gelirleri 482.000
akçadan 709.000 akçaya geçiyor.

Hâc› Ferruh bin Abdüsselâm Eyüb

vakfiyesi 999 Zi’lka’desinin evâhirinde

yeniden düzenlendi¤inde mütevellidir. 

III. Gelir kaynaklar›
1) Türbe’de yak›lan mumlardanelde

edilen gelir

981-982

–’an mahshul-› çera¤ türbe-i

münevvere: 81 958

982-983
– ‘an mahsûl-› çera¤ türbe-i

münevvere ‘an hidemât-› müslimîn ‘an

yedd-i türbedârân ‘an evvel Mart el-vâki’

fi 18 Zilka’de sene 982 ale evvel Mart

el-vâki’ fi selh flehr-i Zilka’de sene 983 fi

sene-i kâmile ma’a bahâ-i flem’i ‘asel: 70

485

mahsûl-› mezbûrun müfredât defter-

leri vereseden ve vekilden taleb oldukda

müfredât›m›z bu kadar diyüb mahsûl-›

çera¤ bu kadard›r diyü haber virdikleri

sebebden tahkike mecâl olm›yub ikrâr-

lar› kayd oldu. 

983-984
– ‘an mahsûl-› çera¤ türbe-i münev-

vere ‘an hidemât-› müslimîn ‘an yedd-i

türbedârân ‘an evvel Mart el-vâki’ fi selh

Zilka’de sene 983 ale 7 flehr-i Safer el-

muzaffer sene 984: 11 865

1000-1001
–’an mahsûl çera¤-› kebîr ve küçük

‘an yedd-i türbedârân ‘an gurre-i Cemâzi

ül-evvel sene alf ale gaye-i Cemâzî ül-

evvel sene ahdi ve alf be-muceb-i müf-

redât, fi 13 eflhür: 123 400

1005-1006
–’an mahsûl çera¤-› kebir ve çera¤-›

küçük ‘an yedd-i türbedârân ki …vakt-›

rûz vazife be-mûceb-i rûznâme ‘an gur-

re-i Receb el-mürecceb sene hams ve alf

ale gaye-i mâh Receb el-mürecceb sene

sitte ve alf: 231 000

çok önemli bir art›fl
2) Eyüp kasabas› ve Alibeyköyü rü-

sumlar› geliri

981-982
–’an mahsûl mukâta’at-› ze’âmet ve

ihtisâb ve beyt ül-mâl der kasaba-i Ebâ

Eyyüb Ensârî: 3 279

982-983
–’an mahsûl mukâta’a-i ze’âmet ve

ihtisâb ve bâd-› heva ve ‘âdet ma’a öflr-›

galât karye-i ‘Ali Be¤ der nefs-i kasaba-i

Hazret-i Ebâ Eyyüb el-Ensârî der ‘uhde-i

Hüseyin za’im mültezim ‘an evvel Mart

el-vâki’ fi 18 flehr-i Zi’lka’de sene 982 ale

evvel Mart elvâki’ fi selh Zi’lka’de sene

983 fi sene-i kâmile: 62 000
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983-984
–’an mahsûl mukâta’a-i ze’âmet ve

ihtisâb ve bâd-› hevâ ve ‘âdet ma’a öflr-›

galât karye-i ‘Ali Be¤ der nefs-i kasaba-i

Hazret-i Ebâ Eyyûb el-Ensârî der ‘uhde-i

Hüseyin za’im-i kasaba-i Hazret-i mez-

bure ki ber vech-i iltizâm zabt kerde ‘an

evvel Mart el-vâki’ fi selh flehr-i Zi’lka’de

sene 983 ‘ale gâye-i flehr-i Muharrem el-

harâm sene 984.

–fi el-asl: 62.000

–el-müflahire: 10 334

1000-1001
–’an mahsûl mukâta’a-i ze’âmet ve

ihtisâb ve bac-› ganem ve resm-i kan-

tariyye bezabt-› Hasan Be¤ ve Nasuh

Be¤ ve ‘Ali Be¤ g›lmân-› flâhi zu’emâ-i

ze’âmet-i mezbhure be-muveb-i defter-i

ruznâme-i evkâf fi el-târih el-mezbûr; 54

370

1005-1006
–’an mahsûl mukâta’a-i ze’âmet ve

ihtisâb ve bâc-› ganem ve resm-i kan-

tariyye ve gayruhu der ‘uhdegân zu’emâ-

i ze’âmet-i mezbûre ‘an gurre-i Receb el-

mürecceb sene hams ve alf ale gayet

mâh-› Receb el-mürecceb sene sitte ve

alf

fi 13 eflhür: 65 000

3) Eski Hamam›n geliri

999 Vakfiyesi: “ve yine mezbûr câmî’

kurbünde baflç› dükkân› ve Molla Çelebi

ve Molle Kutbüddin ve ‘Ali Çelebi va-

k›flar› ve tarik-› ‘âm ile mahdûd bitiflik

dükkânlarla beraber erkek ve kad›nlara

mahsus, atîk iki hamam›n temam›” (Fatih

Mehmet II Vakfiyeleri, Ankara, 1938, s.

317) (bk. Mehmet Nermi Haskan, Eyüp

Tarihi, C.II, s. 86)

894-895: 3 333 a.

895-896: 3 334 a.

982-983
–’an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

‘atîk der nefs-i kasaba-i Hazret-i Ebâ

Eyyüb el-Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-bârî

der ‘uhde-i mezbûrîn ‘an gurre-i flehr-i

Zi’lka’de sene 982 ale gâye-i fler-i Zil-

ka’de sene 983 fi 13 eflhür be-mûceb-i

k›st el-yevm: 25 873

–der ‘uhde-i Hâc› Bilâl el-hammâmî

‘an gurre-i flehr-i Za sene 982 ale gaye-i

Cemâzî ül-âhir sene 983 fi semân eflhür

be-mûceb-i k›st el-yevm, fi ell-asl: 

fi sene: 26 000

el-müflahire: 17 332 

–der ‘uhde-i Mehmed b. Memduh el-

hammâmî ‘an gurre-i flehr-i Receb el-

mürecceb sene 983 ale gâye-i flehr-i

Zi’lka’de sene-i m. fi hams eflhür be-

mûceb-i yevm el-k›st, fi el-asl: 

fi sene: 20 500

el-müflahire: 8 541

983-984
–’an mahshul mukâta’a-i hammâm-›

‘atîk der nefs-i kasaba-i Hazret-i Eyyüb

der ‘uhde-i Mehmed ma’cûni el-ham-

mâmî ki ber-vech-i iltizâm zabt kerde

‘an gurre-i flehr-i Zi’lhicce sene 983 ale

gâye-i flehr-i muharrem el-harâm sene

984 fi esnâ eflhür be-mûceb-i k›st el-

yevm

fi el-asl, fi sene: 20 500

el-müflahire: 3 416

1000-1001
–’an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

‘atîk der ‘uhde-i Hâc› Mehmed el-ham-

mâmî ber vech-i iltizâm kerde ‘an gurre-

i Cemâzî ül-evvel sene alf ale gaye-i

Cemâzî ül-evvel sene ahdi ve alf, beher

mâh fi 2 500

fi 13 eflhür: 32 500

1005-1006
– ‘an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

‘atîk der ‘uhde-i Hâcc Mehmed el-ham-

mâmî ber-vech-i iltizâm kerde-bûd ‘an

gurre-i Receb el-mürecceb sene hams ve

alf ale gâyet mâh-› Receb el-mürecceb

sene sitte ve alf, beher mâh fi 2 500

fi 13 eflhür: 32 500

Yüz y›l içinde gelir on ile çarp›l›yor.
Nüfus art›fl› göstergesi

4) Yeni hamam›n geliri

999 vakfiyesi “ve yine taraflar› Pi-

yâde Mahmud, Taflç› Ahmed ve Taflç›

Keflkek mülkleri ve tarik-i ‘âm ile mah-

dûd kendine bitiflik dükkânlarla beraber

yeni hamam›n temam›” (a.y.)
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982-983
– ‘an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

cedîd der nefs-i kasaba-i Hazret-i Ebâ

Eyyüb el-Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-bârî

der ‘uhde-i Osmân Çelebi el-hammâmî

ki ber-vech-i iltizâm zabt kerde ‘an gur-

re-i flehr-i Zi’lka’de sene 982 ale gâye-i

flehr-i Zi’lka’de sene 983 fi 13 eflhür be-

mûceb-i k›st el-yevm, fi el-asl: 

fi sene: 14 000 

el-müflahire fi sene ve flehr: 15 167

983-984
–’an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

cedîd der nefs-i kasaba-i Hazret-i Ebâ

eyyüb el-Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-bârî

der ‘uhde-i Ömer Be¤ el-râcil ki ber-

vech-i iltizâm zabt kerde ‘an gurre-i fleh-

i Zi’lhicce sene 983 ale gâyet flehr-i Mu-

harrem el-harâm sene 984 be-mûcebi

k›st el-yevm

fi el-asl, fi sene: 12 000

el-müflahire, fi esnâ eflhür: 2 000

1000-1001
–’an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

cedîd der ‘uhde-i (…) Be¤ el-hammâmî

‘an gurre-i Cemâzî ü-evvel sene alf ale

gayet Cemâzî ül-evvel sene ahdi ve alf,

fi 13 eflhür: 45 180

1005-1006
–’an mahsûl mukâta’a-i hammâm-›

cedîd der ‘uhde-i Dervifl Beg el-râcil el-

hammâmî iltizâm kerde-bud ‘an gurre-i

Receb el-mürecceb sene hams ve alf ale

gâyet mâh Receb el-mürecceb sene sitte

ve alf

beher mâh fi 750

fi 13 eflhür: 9 750

5) Ba¤, bostan ve çay›r geliri
999 vakfiyesi “ve câmî’i flerif kurbün-

de Süleyman Çelebi bostan›, deniz, kab-

ristan ve tarik-i ‘âm ile mahdûd bostan›n

tamam› ve mu’allim-i sultaniye âid

flem’ci dükkân› kurbünde Zal Pafla meza-

r› ve Ahmed Be¤ mülki ve kabristan ve

tarik-i ‘âm ile mahdûd di¤er bir bostan›

ve târik-i ‘âm ve kabristan ile mahdûd

bostan›n temam›” (a.y.)

982-983
–’an mahsûl mukâta’ât-› bagât ve

besâtîn ve hânhâ ve çây›rhâ vegayruhu

der nefs-i kasaba-i Ebâ Eyyüb el-Ensârî

‘aleyh ül-rahet ül-bârî der tahvil Meh-

med b. ‹brahim el-câbi ve Ahmed b.

Haydar el-kâtib ki ber vech-i emânet

cem’ ve tahsîl kerdend ‘an evvel Mart el-

vâki’ fi selh flehr-i Zi’lka’de sene 983 fi

sene-i kâmile be-mûceb-i defter-i müf-

redât-› Ahmed el-mezbûr kâtib-i

cibâyet-i mezbûre: 38 717

mahsûl-› mezbûrun nisfi on dokuz

bin üç yüz elli sekiz buçuk akça olur. 

mezbur Mehmed otuz bin bin otuz

dokuz akça mahsûl gösterüb bir defter

ibrâz idüb hesab› an›n üzerine virmifl

iken ba’de yerine kâtib olan Mustafa bin

Dervifl otuz sekiz bin yedi yüz on yedi

akça mahsûl gösterüb mezbûr câbi Meh-

med kâtib defteriyle defterin tatbik idüb

yedi bin alt› yüz seksen alt› akça ziyâde

bulup ve ziyâde-i mezbûrun dokuz yüz

iki akça temti’ ül-mahsûl olub bâkî alt›

bin yedi yüz seksen dört akça mukâta’a

ahali-i Eyyüb’den taleb oluna

1000-1001
–’an mahsûl mukâta’a-i zemin-i bagât

ve besâtîn ve karl›k ve çây›rhâ ve kâ’ât

bezabt-› Muslihüddin câbi-i …-i hôd ‘an

evvel Mart fi 27 mâh Câ sene alf ale

gâyet mâh Cemâzi ül-evvel sene ahdi ve

alf fi sene: 38 769

–tahrir-i fark ziyâde flüdde berây mu-

kâta’a-i çiftlik-i merhûm Mustafa Pafla ve

mahsûl-› saz ve çay›r merhum Hüsrev

Be¤ defterdâr-› fiam-› sâb›k kabz-flüdde

becânib-i hazret-i pâdiflâh-› ‘alempenâh:

3 537

–’an mahsûl cenâh-› vakf-› flerif fi el-

târîh el-mezbûr: 35 232

1005-1006
–’an mahsûl mukâta’ât-› zemin bâ¤ât

ve besâtîn ve hânhâ ve karl›khâ be-zabt-

› câbiyân mukâta’ât-› mezbûre ‘an gurre-i

Receb el-mürecceb sene hams ve alf ale

gâyet mâh Receb el-mürecceb sene sitte

ve alf

fi 13 eflhür 38 769

–tahrir-i fark ziyâde flüdde berây
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mukâta’a-i çiftlik-i merhûm Mustafa Pafla

ve mahsûl-› saz ve çay›r merhum Hüsrev

Be¤ defterdâr-› fiam-› sâb›k kabz-flüdde

be-cânib-i hazret-i pâdiflâh-› ‘alempe-

nâh: 3 537

–’an mahsûl câbi-i vakf-› flerif fi el-

târîh el-mezbûr: 35 232

6) Dükkân gelirleri
982-983
–’an mahsûl icâre-i dekâkîn ve selh-

hâne ve serhâne ve flem’hâne ve sâbûn-

hâne ve mehâzîn ve gayruhu der nefs-i

kasaba-i Ebâ Eyyüb el-Ensârî ‘aleyh ül-

rahmet ül-bârî der tahvil-i Himmet b.

Ahmed el-câbi ki ber vech-i emânet

zabt kerde ‘an gurre-i flehr-i Za sene 982

ale gâye-i flahr-i Zi’lka’de sene 983 fi 13

eflhür be-mûceb-i defter-i müfredât

Himmet el-mezbûr câbi-i cibâyet-i mez-

bûre: 28 075

983-984
–’an mahsûl icâre-i dekâkîn ve selh-

hâne ve serhâne ve flem’hâne ve mehâ-

zîn ve gayruhu de nefs kasaba-i Hazret-i

Ebâ Eyyüb der ‘uhde-i Himmet b. Ah-

med câbi-i müflâhere ki ber-veh-i emâ-

net zabt kerde ‘an gurre-i flehr-i Zi’l-

hicce sene 983 ale gâye-i flehr-i Muhar-

rem el-harâm sene 984 fi flehreyn: 4 229

1000-1001
–’an mahsûl icârât-› dekâkîn ve me-

hâzîn ve odahâ ve gayruhu be-zabt-›

fiehvâr câbi-i müflahere be-mûceb-i müf-

redât ‘an gurre-i Cemâzî ül-evvel sene

alf ale gâye-i Cemâzî ül-evvel sene ahdi

ve alf, fi 13 eflhür: 45 180

1005-1006
–’an mahsûl icârât-› dekâkîn ve me-

hâzîn ve odahâ ve gayruhu be-zabt-›

fiehvâr b. Mehmed câbi-i cibâyet-i mez-

bûre be-mûceb-i defter-i kâtib müflâhere

‘an gurre-i receb el-mürecceb sene hams

ve alf ale gâyet mâh Receb el-mürecceb

sene sitte ve alf, fi 13 eflhür: 40 000

Önemli art›fl
7) Imâret kilerinden yap›lan sat›fllar›n

geliri

981-982
–’an bahâ-i kendüm ve sebûs ve cild-i

rugân: 3 218

982-983
–’an mahsûl mübaya’ât-› kilâr-› ‘imâ-

ret fi-el-târîh el-mezbûre ‘an yedd-i

Hasan Befle vekilharc bey’ flüdde: 597

–’an bahâ-i hurdeni ki ‘an kilâr-›

‘âmire füruht flüd, 23 kile: 62

–’an bahâ-i fuçi-i ‘asel: 40

–’an bahâ-i cild-i rûgan-› sâde: 50

–’an bahâ-i sebûs-› dakiyk: 445

1000-1001
–’an mahsûl resm-i rugân-› pelte der

‘uhdegân-› kassabân be-zabt-› fiehvâr el-

mezbûr be-muceb-i müfredât ‘an gurre-i

Cemâzî ül-evvel sene alf ale gaye-i

Cemâzî ül-evvel sene ahdi ve alf, fi 13

eflhür: 5 340

1005-1006
–’an mahsûl resm-i rugân-› pelte ‘an

yedd-i kassabân-› dekâkin be-zabt-›

fiehvâr el-câbi ül-mezbûr ber-vech-i

emânet zabt kerde-bûd ‘an gurre-i Receb

el-mürecceb sene hams ve alf ale gâyet

mâh Receb el-mürecceb sene sitte ve alf,

fi 13 eflhür 9 750

8) Mezâr, kay›khâne ve debba¤hâne
için kiralanan yerlerin gelirleri

981-982
–’an mahsûl icâre-i mu’accele: 16 660

982-983
–’an mahsûl icâre-i mu’accele-i resm-i

zemin-i mezârân ve resm-i tapuy zemin

ma’a hissehâ-i debba¤›n ki der nefs-i

kasaba-i Hazret-i Ebâ Eyyüb el-Ensârî

‘aleyh ül-rahmet ül-bârî vâki’ flüdde fi el

târih el-mezbûre ‘an yedd-i mezbûrîn ve

ma’a bahâ-i zemin-i peremehâ-i vakf-›

flerif ki der iskele-i Eyyüb vâki’ flüdde:

90 750

1000-1001
–’an mahsûl-› emvâl-› müteferrika ‘an

yedd-i mezkûrîn fi el-târih el-mezkûr:

72 126
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1005-1006
‘an mahshul emvâl-› müteferrika be-

mûceb-i defter-i müfredât ‘an gurre-i Re-

ceb el-mürecceb sene hams ve alf alegâ-

yet mâh Receb el-mürecceb sene sitte

ve alf: bahâ: 65 600

Bu gelirlerde, özellikle mezar gelirle-
rinde bir düflüfl vard›r. 

9) Beyt ül-mâl gelirleri
982-983
–’an mahsûl beyt ül-mâl-› müslimîn

ve müflrikîn der nefs-i kasaba-i Hazret-i

Ebâ Eyyüb el-Ensârî ‘aleyh ül-rahmet ül-

bârî vâki’ flüdde est ‘an evvel Mart el-

vâki’ 18 flehr-i Zi’lka’de sene 982 ale ev-

vel Mart el-vâki’ fi selh flehr-i Zi’lka’de

sene 983 der tahvîl Usta ahmed emin-i

beyt ül-mâl be-mûceb-i defter-i müfre-

dât ve be-zabt Pîrî b. ‘Ali emin-i di¤er:

99 448

–’an zamân-› Usta Ahmed emin be-

mûceb-i müfredât: 25 144

–’an zamân-› Pîrî b. ‘Ali emin-i di¤er:

74 304

mezbûr Pîrî hâlâ bunda olm›yub

kâ’be-i flerifeye gitmifl bulundu¤undan

mâbeynleri kat’a mecâl olmad›

1000-1001
–’an mahsûl beyt ûl-mâl-› müslimîn

ve müflrikîn be-zabt-› Mehmed bin Si-

nân el-emin ve fiehvâr bin Mehmed el-

kâtib ber-vech-i emânet zabt kerde-bû-

de ‘an gurre-i Cemâzî ül-evvel sene alf

ale gaye-i Cemâzî -ül-evvel seneahdi ve

alf: 47 235

1005-1006
–’an mahsûl beyt ül-müslimîn ve

müflrikîn be-zabt-› ‹brahim Be¤ ibn

Isma’il … be-mûceb-i defter-i müfredât

‘an gurre-i Receb el-mürecceb sene ha-

ms ve alf ale gâyet mâh Receb el-mürec-

ceb sene sitte ve alf, fi 13 eflhür 13 630

10) Rumeli vilâyeti vak›flar› geliri

894-895

–36 246

895-896

–35 058

982-983

–der vilâyet-i Rum ili ‘an vâcib-i sene

982: 92 482

1000-1001

–der vilâyet-i Rum ili der ‘uhdegân-›

mezkûrîn fi el-târih m.: 121 333.

1005-1006

–der vilâyet-i Rum ili fi el-târih el-

mezbûr: 135 000

11) Anadolu vilâyeti vak›flar› geliri

894-895

–61 165

895-896

–63 949

982-983

–der vilâyet-i Anatoli ‘an vâcib-i sene

982: 68 000

1000-1001

–der vilâyet-i Anatoli fi el-târih el-

mezbûr: 99 000

1005-1006

–der vilâyet,i Anatoli fi el-târih el-

mezbûr: 120 335

IIVV..  GGiiddeerrlleerr
1) Vazifeli maafllar›

981-982

‘an gurre-i Zi’lka’de sene 981 ale

gâye-i Zi’lka’de 982

neferân: 154

fi yevm: 570

fi sene ve flehr mâ’a müflâhere: 226

650

fi sene ma’a müflâhere: 209 535

fi flehr: 17 115

982-983

el-vezâif ‘an gurre-i Zilhicce sene

982 ale gâye-i Zi’lka’de sene 983

neferân: 159

fi yevm: 640

fi sene: 235 370

983-984

el-vezâif ‘an gurre-i Zilhiccee sene

983 ale gâye-i Muharrem sene 984

neferân: 144

fi yevm: 511

fi flehreyn ma’a müflâhere: 35 260

2) Mutfak harcamalar›

981-982

–Tahrir-i harc-› matbah: 160 733

982-983
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–Tahrir-i harc-› matbah: 198 553
983-984
–Tahrir-i harc-› matbah-› ‘imâret: 36

753

3) Câmi’ harcamalar›
981-982
-Tahrir-i bahâ-i buhûr ve rûgan-› ze-

yt ve kanâdil ve flem’-i rugân ve bûryâ
ma’a ihrâcât-› sâire: 17 083

982-983

–Tahrir-i bahâ-i flem’-i ‘asel ve … ve
buhûr ve bûryâ ve resm-i höccet ve sivil
ma’a bahâ-i … … bahâ-i mü’ezzinân
ma’a ihrâcât-› hammâmât ve gayruhu: 12
547

983-984
–Tahrir-i harc-› câmî’-i flerîf ve …: 3

979

4) Onar›mlar
981-982
–Tahrir-i meremmât-› evkâf-› mezbû-

re: 30 088
982-983
–Tahrir-i meremmât-› evkâf: 13 375

VV..  EEyyüübb  vvaakkff››nnddaann  mmeezzaarr  yyeerrii
kkiirraallaayyaannllaarr

982-983 muhâsebesinde 16 kifli
icâre-i mu’accele ile mezar yeri kiral›yor.
Boyutlar genellikle 4x10, 5x10, 6x10
zira’ (3x7,5 m., 3,75x7,5 m., 4,5x7,5
m.), verilen icâre-i mu’accele ortalama
6.000 akça. Kiralanan arsalar daha önce
bostan olarak iflletiliyordu. Bunlar›n ara-
s›nda Mâhi Bola’n›n bostan› befl defa
geçer. 

Mezar için yer kiralayankifliler: 
Ca’fer Çavufl, ‘an çavuflân-› dergâh-›

‘âli
Hüsrev Çavufl, ‘an çavuflân-› dergâh-›

‘âli
Handân A¤a ibn Abdülmennân, a¤a-

i sipâhiyân
(997/1589’da baflkap›c›bafl›l›ktan

emekli olan ve 1013/1604’de ‹ran sava-
fl›nda ölen Handân A¤a olabilir)

‹brahim Çelebi bin Sâd›k Çelebi, el-
kâtib

Mustafa Çelebi, kâtib-i defter
Mevlânâ Baba Çelebi Efendi (4 800

akçaya 4x10 zira’ bir mezar yeri kiralan-
m›flt›r) 

(Nakflibendi fieyhi Mahmud Baba’d›r
(fiakay›k zeyli, s. 356-357), 987 Cemâzî
ül-ahiresinin selhinde (23.08.1579) ve-
fâtetdi “Hazret-i Eyyüb türbesi kurbun-
da medfundur”)

Mustafa Bey, za’im
Pîri bin ‘Ali
‘Abdurrahman Çelebi Efendi, emin-i

flehr
Mehmed Çelebi Efendi üfl-flehr be-

Semâzi-zâde, mütevelli-i merhum
ma¤furunleh fiehzâde Sultan Mehmed

Ahizâde Efendi, kaz› ‘asker-i sâb›k
(Ahîzâde Mehmed bin Nurullah,

fiakay›k zeyli, s. 264-265, 979-981
aras›nda Anadolu kazaskeri, vefât› 24
Zi’lka’de 989 (20.12.1581), fiakay›k’a
göre Ahî Çelebi mescidi zahiresinde
gömülüdür) 

Bâli Be¤, emin-i matbah-› ‘âmire 
Rec’üddin (?) Çelebi mütevelli-i

merhûm Sultan Selim Hân
Ferhâd Be¤, kethüdâ-i a¤a-i râcilân

dergâh-› ‘âli, sâb›kâ emin-i bezzâz der
enderûn-› Bezzâzistân

Ahmed Çelebi, mütevelli-i ‘imâret-i
‘âmire merhûm ma¤furunleh Sultan
Selim Han

Davud Be¤ bin merhum Ayas Pafla,
der zir-i mezâr ‹lyas-zâde Efendi, muhâ-
sebe-i sâb›k vilâyet-i Rum

1000-1001 muhâsebesinde boyutlar
belirtilmemifltir, 7 kifli mezar için yer
kiralam›fllard›r

‘Osman Çelebi, el-hammâmi 
Yahya Efendi, el-müderris medrese-i

Hazret-i Ebâ Eyyüb Ensârî 
Sinân Efendi, hôca-i Hazret-i vezir

Sinân Pafla üfl-flehîr Çigala-zâde
Pîr Ahmed Çelebi, câbi-i süvâri
Mehmed Çavufl, kethüdâ-i Hazret-i

Sinân Pafla üfl-flehîr Çighala-zâde
Mehmed A¤a, emin-i matbah saray-›

‘âmire
Mahmud, yeniçeri

1005-1006
Mehmed Pafla, vezir el-flehir Saturc›

serdâr
(1005 tarihinde beflinci vezir, Alman
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savafl›nda serdâr-› ekrem olan ve 1007’de
vefât eden Sat›rc› Mehmed Pafla)

VVII..  PPeerreemmeecciilleerr

1582-1583 muhâsebesinde merhûm
Ferhâd Pafla mezar yerinin (zemin-i me-
zar) karfl›s›nda büyük iskelede yedi pere-
me yeri, kiras› 1 000 a. (Ferhâd Pafla 24
fievvâl 982’de 06.02.1575’de vefât etti,
türbesi bu tarihde yap›lmam›fl olmal›)

1000-1001 muhâsebesinde Defterdâr
mescidi yan›nda Sakine Hâtûn ve çöm-
lekçi Ahmed b. Hâc› Dervifl elinde pe-
reme yeri. 

VVIIII..  DDeebbbbaa¤¤llaarr

1582-1583 muhâsebesinde dört deb-
ba¤hâne için icâre-i mu’accele: ‘Ali Bâli
bin Mehmed, Mahmud bin Yusuf,
Arvasî Yusuf ve Ahmed.

VVIIIIII..  MMaahhaalllleelleerr

Ahmed Dede, türbedâr-› sâb›k xxx
(Ahmed Dede mescidi) 

Aflç›bafl› 1885 (Aflç›bafl› câmi’i)
Baba Haydar 1885 (Baba Haydar

mescidi)
Bâli Hoca (Bâli Hoca mescidi)
Câmî’-i kebîr xx
Cedîd, hâric-i Bâb-› Gec xx (Yeni

Mahalle mescidi) 
Çömlekçiyân xx (semt)
Defterdâr Mahmud Çelebi 1885

(Defterdâr câmî’i)
Dökmecibafl› 1885 (Dökmeciler

câmî’i)
‹slâm Be¤ 1885 (‹slâm Bey câmî’i)
Kas›m Pafla 1885 (Cezeri Kas›m Pafla

câmî’i)
K›z›l Minare 1885 (K›z›l mescid)
Mescid-i Harbeciyân (Demirciler

mescidi ?)
Nakkaflbafl›, der kurb-› zâviye Molla

‹dris xx
Naz-› Perver Hâtûn xxx 1885 (Dere)
Niflanc› Be¤ xxxx 1885 (Niflanc›

Mustafa Pafla câmî’i)
Servi 1885 (Servi mescidi)
Süleymân Aceri XVIII. y. kiremitçi

Süleymân
Süleymân subafl› xxxxx 1885
Takyecibafl› xxxxxx 1885
Veli Baba el-attâr xx 1885 (bânisi

Veliüddin Efendi olan Evlice Baba
mescidi)

Zenberekçibafl›
–Ba¤çe-i merhûm ‘Ali Pafla

IIXX..  EEyyüüpp  hhaallkk››

Hâc› Yusuf bin ‘Abdullah ba¤bân
‘Ivaz meyve-furufl
Hasan b. ‘Abdullah flerbeti
Hâc› memi el-bakkal
fia’ban hurde-furufl
Muslihüddin mücellid
Mustafa rah-âbi
‘Ömer peremei
‹lyas peremei
Mustafa peremei
Osman peremeci
Baba ‘Acem câmger sürh-ser

(k›z›lbafl)
Mercân ‘Arab
Tatar Hamza
Mehmed Tatar
tatar ‘Ali
Yörük ‹brahim
Çerkes peremei

Dimitri bostanî
Yorgi
zimmî simidçi
Manol el-bakkal
Dimo bostâni
Pulo bostânî
zimmî bostani
boyac› kâfir

Baba ad› verilen 26 kifliden 16’s› bin
veya binti ‘Abdullah. 

KKaarryyee--ii  ‘‘AAllii  BBee¤¤

Mezkûr köy hazret-i Ebâ Eyyüb En-
sâri ‘aleyh ür-rahmet el-fevkâni civâr›nda
vâki’ olma¤la ehl-i zirâ’at›n›n ba’z me-
zâr›’i vakf-› mezkûra düflüb ba’z›s› hâssa
mezâri’de zirâ’at iderler imifl, ammâ ehli-
i karye hâs defterinde hâssa ra’iyyet
kayd olub resm-i ganem ve gayr› hâssa
mahsûle mukayyed bulund›. Sonra vakf
câbisi Saru Yusuf vakfa tasarruf ider olub
tasarrufuna temessük taleb olurukda (?)
vakf›n hadd›nda dahl bulunub al›nd›
diyüb tevkî’-i refî’-i hâkâni ile muvakkâ’
hudûdnâmesin ibrâz etdi (TT 1086,
1498 Haslar Defteri)
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Tarih boyunca tek elden yönetilen
toplumlarda hükümdarlar bafla geçtikle-
rinde, art›k toplumun efendisinin ken-
dilerinin olduklar›n› ve egemen olma
hakk›n›n kendilerine ait oldu¤unu vur-
gulayan bugün “Taht’a ç›kma”, “Taç
Giyme” törenler diye adland›rd›¤›m›z
kutlamalar düzenlemifllerdir. Büyük bir
ihtiflam içerisinde gerçeklefltirilen bu
göz al›c› kutlamalarla, bir yanda toplu-
mu bu ihtiflama ve ihtiflam›n sahibine
karfl› sayg›ya ve önünde e¤ilmeye zor-
lay›c› mesajlar iletirken, di¤er yanda da
böylesine güçlü, kudretli bir hükümda-
r›n yönetiminde bulunman›n onur veri-
ci bir mutluluk say›lmas› gerekti¤i me-
saj› verilmesine özen gösteriliyordu. Bu
sosyolojik belirlemelerin yan›s›ra, kut-
lama törenlerinde de önemli rollerin
dinsel semboller ve din adamlar› üze-
rinde yo¤unlaflt›r›lmas› suretiyle de top-
lum üzerindeki egemenli¤in tanr›sal ve-
rilere dayand›¤› vurgulan›yordu. Eski
M›s›r’da “Sed” töreni denilen taç giyme
törenlerinde Kuzey ‹lâhesi Buto ile Gü-
ney ‹lâhesi Nekhbet taraf›ndan krala
taç giydirilmesi, Avrupa Krall›klar›nda
bu uygulaman›n bizzat Papa veya üst
düzey papal›k yetkililerince yap›lmas›
ve nihayet içerisinde bulundu¤umuz
yüz-y›lda ‹ran’da fiah R›za Pehlevi’nin
1968 y›l›nda bafl imam, imam Cuma’-
n›n tafl›d›¤› Kur’an’› öperek taç giymesi
bu törenlere bir örnek teflkil etmektedir. 

Alt›yüz y›l› aflk›n bir yaflam süresi
olan Osmanl› ‹mparatorlu¤unda ise du-
rum tamamen de¤ifliktir. Devletin deva-
m› süresince hüküm süren ve “Hane-
dan-› Âli Osman” olarak adland›r›lan
Osman Gazi soyundan gelen padiflah-
lar, tahta ç›k›fllar›n› belirleyen Cülus tö-
renleri, hükümranl›¤›n kabul edildi¤ini
belirleyen Biat törenleri düzenlemifller-
dir. Tarih boyunca Türk Devlet Gele-
ne¤i, genelde Taç’a yer vermedi¤i için
Osmanl›larda da Taç kullan›lmam›fl ve
dolay›s›yla taç giyme töreni de yap›l-
mam›flt›r. Buna karfl›l›k konumuz olan
ve ço¤unlukla Eyüp Sultan’da tertiple-
nen K›l›ç kuflanma merasimleri Tak-lid-
i Seyf ve bu çerçevede düzenlenen K›-
l›ç Alay› vard›r ki, bu da taç giyme tö-
renlerinin Osmanl›daki karfl›l›¤›d›r. 

Gerek k›l›ç alaylar›n›n muhteflem

görüntüsü, kutsal emanetlerden olan k›-
l›çlar›n kuflan›lmas›, ve gerekse k›l›c›
kuflatanlar›n üstün dinsel kimlikleri ile
k›l›ç kuflan›lan yerin Eyüp Sultan gibi
mukaddes say›lan bir mekan olmas› bu
tezi güçlendirmektedir. Kald› ki Prof.
Uzunçarfl›l› saray teflkilat›n› anlat›rken
k›l›ç kuflanma törenlerinin Avrupadaki
taç giyme törenlerinin eflitdi oldu¤unu
aç›kça belirtmekte, Halit Ziya Uflakl›gil
ise “Saray ve Ötesi” adl› eserinde k›l›ç
kuflanma törenleri ile Avrupadaki taç
giyme törenleri aras›nda bir k›yaslama
sonucunda alay›n ihtiflam› ile çevrenin
zenginli¤i ve imar›n›n bu ihtiflama ayak
uyduramamas›n›n büyük eksiklik oldu-
¤unu vurgulayarak “Ayni mealde ve ay-
ni remzde olan k›l›ç alay› da az çok
böyle olmal›yd›. Olmay›nca kald›r›lma-
l›yd›.” demektedir. Mecelle-i U-mur-u
Belediye yazar› Osman Ergin ise k›l›ç
kuflanma olay›n› Ahilik yönünden ele
alarak, bunun Ahilik’de “fied” ad› veri-
len meslek kuflaklar›n›n ustalar taraf›n-
dan ç›raklara kuflat›lmas› demek olan
“fied ba¤lama” törenlerinden baflka bir
fley de¤ildir demektedir. Ancak bu gö-
rüfl Prof.Dr. Neflet Ça¤atay’›n “Bir Türk
kurumu olan Ahilik” adl› eserinde sade-
ce bir benzetme ve alg›lama olarak de-
¤erlendirilmifltir. 

Konumuzla ilgili olarak aç›kl›¤a ka-
vuflturulmas› gereken hususlardan birisi
de neden “Taklid-i Seyf” yani k›l›ç ku-
flanma oldu¤u, ve padiflah›n hükümran-
l›¤›n›n vurguland›¤› bu törende, etkin
obje olarak neden k›l›c›n seçilmifl oldu-
¤udur. Pek tabiidir ki, k›l›ç yerine yine
geleneksel olarak zenginlik, asalet, ma-
kam ve üstünlük belirleyen gürz, fleflper
gibi silahlar tak›labilir, tu¤, alem gibi
kutsal nitelik tafl›yan semboller verilebi-
lir, ve törenin ad› da bunlara ba¤l› ola-
rak saptanabilirdi. Bu sorular› cevapla-
yabilmek için k›l›c›n Türk Toplumunun
sosyal, siyasal ve askeri tarihi içerisin-
deki yerini kavramsal olarak incelemek
gerekir. 

Bilindi¤i üzere, ilkça¤lardan günü-
müze silahlar aras›nda çok eski bir geç-
mifle sahip olan ve günümüz törenlerin-
de sembolik de olsa yaflam›n› sürdüren
k›l›c›n, Türk toplumunda, di¤er top-
lumlara nazaran çok de¤iflik bir anlam›
ve de¤eri vard›r. K›l›c›n silah fonksiyo-
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nunun yan›s›ra, kutsal bir sembol olarak
Türk tarihinin ilk dönemlerinden itiba-
ren, toplumun kültür hayat›nda da yer
almas› ve belirleyici bir kültür varl›¤›
niteli¤ini kazanmas›, onun silahlar ara-
s›ndaki ay›raca¤›n›n bir göstergesi ol-
mufltur. 

‹slâmiyet öncesi Türk toplumunda
k›l›c›n yeri belirleyen birçok örnek ve-
rebilir. Altaylarda ‹kinci Paz›r›k kurga-
n›nda bir Hun savaflç›s›n›n at heykeli
biçiminde yap›lm›fl mezar tafl›nda at›n
e¤eri üzerine as›lm›fl bir k›l›ç bulun-
maktad›r. Göktürk alfabesi ile yaz›lm›fl
çok eski bir el yazmas›nda k›l›çtan bah-
sedilirken, Göktürk yaz›tlar›nda Kül-
Tigin’in alt› eri m›zrakland›ktan sonra
yedinci eri k›l›çlamas› anlat›l›r. Birçok
Türk kavminde oldu¤u gibi K›rg›zlar da
yemin törenlerinde k›l›c› inand›r›c› bir
sembol olarak görmüfller ve bu tören-
lerde aralar›na bir k›l›ç koyarak, verilen
sözün yerine getirilmesi halinde “Bu
gök girsin, kaz›l ç›ks›n = Temiz girsin,
kanl› ç›ks›n” diye yemin etmifllerdir. Es-
ki Orta Asya Türk Dini olan fiama-
nizmde, fiamanlar, kötü ruh Erlik
Han’›n kötülüklerinden korunmak için
yapt›klar› dualar›nda, Erlik Han’› tarif
ederlerken “K›l›c› yeflil demirden” diye
anlatm›fllard›r ki, bu da bize tanr› ile k›-
l›c›n birlikte söylenmesine iliflkin ilk ör-
ne¤i vermektedir. Daha sonralar› bu
düflünce ‹slâmi dönemde Seyfullah =
Allah›n K›l›c› olarak karfl›m›za ç›kacak-
t›r. 

Türklerin ‹slâm dinini kabul etmele-
rinden sonra, k›l›c›n gerek kavramsal
olarak ve gerekse form olarak daha da
zenginlefltirildi¤i ve yüksek de¤erlere
ulaflt›r›ld›¤› görülür. ‹slâmi dönemin ilk
eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de (Yu-
suf Has Hacib 1070, Bölüm-VI) vezir
ÖGDÜLMÜfi, Hakan KÜNTOGDI
IL‹⁄’e flöyle seslenir: “Ey! Hükümdar,
memleket ve devlet idaresi için üç fley
gerektir. Sa¤ elinde k›l›ç, sol elinde ik-
ram edilecek nimet, a¤z›nda tat söz.
K›l›ç kadar kalem de gereklidir. ‹l al›c›
k›l›çla il ald› ve onu kalemle idare etti.”
Bu ifadelerden aç›kça anlafl›laca¤› üze-
re, toplumun sosyal, siyasal ve kültürel
alanlar› ile k›l›ç aras›nda güçlü bir ba¤
kurulmufltur. Kaflgarl› Mahmud ise Di-
van-u Lugati’t Türk adl› eserinde k›l›c›

bir atasözünde karfl›m›za ç›karmaktad›r. 
“K›l›ç tat›ksa ifl yurnç›r, er tat›ksa er

tunç›r.” 
K›l›ç paslan›rsa ifl kötüleflir, er pasla-

n›rsa kan› bozulur. 
Dede Korkut Hikayelerinde, Banu

Çiçek’e gönlünü kapt›ran Bams› Beyrek
“K›l›c›ma do¤ranay›m” diye yemin
ederken, Salur Kazan “Yüzü dönmez
k›l›c›m› elime ald›m, Muhammed’in di-
ni aflk›na k›l›ç vurdum.” ‹fadesiyle bir
taraftan e¤ilip bükülmeyen sa¤lam k›l›-
c›n› anlatmakta, bir taraftan da bu k›l›c›
kutsal bir amaç u¤runa kulland›¤›n› an-
latmaktad›r. Fatih Sultan Mehmed de,
‹stanbulun fethini takiben Galata halk›-
na yay›nlad›¤› emanname’sindeki yemi-
ninde k›l›c› ihmal etmemifl ve yemin
içersinide “Kufland›¤› k›l›ç hakk›y’çün”
ifadesine özellikle yer vermifltir. 

K›l›c›n anlam ve önemini vurgula-
yan bu örnekler, halk edebiyat›ndan di-
van edebiyat›’na, orta Asya duvar fresk-
lerinden, Anadolu halk resimlerine, me-
zartafllar›ndan an›tlara ve an›tsal mimari
eserlere, bayrak ve sancaklardaki k›l›ç
sembollerinden, Osmanl› devlet arma-
s›’na, yer ve kifli adlar›na kadar birçok
konuda ço¤alt›labilir. Hatta bu sayd›k-
lar›m›z›n hepsi ayr› birer araflt›rma ko-
nusu olabilir. 

K›l›ç bir taraftan kavramsal olarak
zenginlefltirilirken, di¤er taraftan üze-
rinde tezyini san’at’›n en güzel uygula-
malar› ile sanatsal yönden de zenginlefl-
tirilmifltir. Bu uygulamalar, çeflitli motif-
ler, madalyonlar kartufllar içerisine
özenle hakkedilmifl kitabeler ve bu ki-
tabelerdeki kufi, talik, sülüs ve celis sü-
lük hat’lar ve bazan da Mühr-ü Süley-
man formlar›d›r. Kitabelerde k›l›ç sahi-
binin ad ve unvanlar›n› belirten ifadele-
rin yan›s›ra Allah›n adlar›ndan (‹sm-i
Celâl) Kur’an ayetlerine, hadislerden
beyitlere kadar k›l›ca kutsall›k ve k›l›çla
birlikte sahibine güç ve kuvvet kazand›-
raca¤›na inan›lan birçok anlat›m› bul-
mak mümkündür. Hz. Muhammed’in
(625) Uhud savafl› esnas›nda k›l›c› k›r›-
lan Hz. Ali’ye verdi¤i ve Zülfikar ad› ile
adland›r›lan bu k›l›çla gösterdi¤i yi¤it-
lik üzerine söyledi¤i “Lâ Fetâ illâ Ali, Lâ
Seyfe illâ Zülfikâr = Ali’den daha yi¤idi
yoktur, Zülfikâr’dan baflka k›l›ç yoktur.”
Hadis-i fierif’i bu anlat›mlar içerisinde
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Yay›n› ‹stanbul, 1983 

11) fiEHSUVARO⁄LU,

Haluk - Osmanl›

Padiflahlar›n›n K›l›ç kuflanma

Merasimleri, resimli Tarih Mec.

Cilt-I ‹stanbul, 1950

12) UZUNÇARfiILI; Prof. ‹.

Hakk› - Osmanl› Devletinin

Saray Teflkilat› T.T. Kurumu

Yay›n›- Ankara, 1984. 

13) YUSUF HAS HAC‹B -

Kutadgu Bilig, Viyana nüshas›

t›pk›bas›m› Terc. Reflit Rahmeti

Arat Ankara, 1947 
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en fazla kullan›lanlardan birisidir. Bütün
bu anlatt›klar›m›zdan da anlafl›laca¤›
üzere Taklid-i Seyf ad› verilen k›l›ç ku-
flanma törenleri ve taç karfl›l›¤› kabul
edilen k›l›c›n seçilmesi bir tesadüfe
ba¤l› olmay›p k›l›c›n, yüzy›llar öncesi
belirlenen kutsall›¤›na ve Türk insan›-
n›n bu yüzy›llara uzayan k›l›çla bera-
berli¤ine dayanmaktad›r. 

Taklid-i Seyf ve K›l›ç Alay› törenle-
rinin, birçok kaynakta “Resm-i Dirin-i
Selâtin = Sultanlar›n eski âdetleri” veya
“Kanun-u Selâtin-i Kiram = Ulu sultan-
lar›n kanunu” üzere yap›ld›¤› belirtil-
mektedir. Fakat bu âdet ve kanunlar›n
ne zaman uygulanmaya bafllad›¤›, ve
kurallar› hakk›nda detayl› bilgi bulun-
mamaktad›r. Ancak Prof. Uzunçarfl›-
l›’dan ö¤rendi¤imize göre Nimeti Efen-
di Kanunnamesi’nde ve baz› teflrifat
defterlerinde, bu törenlerde kurban ke-
silmesine ve ihsan da¤›t›lmas›na iliflkin
bahisler bulunmaktad›r. Törenlerin
bunlar d›fl›nda kalan düzenlemelerinde,
gelenek ve töreler do¤rultusunda, k›l›ç
kuflanacak hükümdar›n arzu ve istekle-
rinin ön planda ele al›nd›¤› da muhak-
kakt›r. 

K›l›ç alaylar›n›n tertip ve tanzimin-
de dönemlere göre de¤ifliklikler oldu¤u
gibi, padiflahlar›n Eyüp Sultan’a gelifl ve
gidifllerinde de farkl›l›klar görülmekte-
dir. Baz›lar› deniz yolu ile Eyüb’e gel-
mifller kara yolu ile ayr›lm›fllar, baz›lar›
da kara yolu ile gelerek deniz yolu ile
ayr›lm›fllard›r. Deniz ve kara yolunun
birlikte kullan›lmas›, ço¤unlukla yaz›l›
metinlerde padiflah›n ad›n›n veya tu¤ra-
s›n›n öncesinde bir hükümranl›k unvan›
olarak yaz›lan “Sultan-ül Berreyn ve
Hakan-ül Bahreyn Es’sultan ‹bn’üs Sul-
tan = Karalar›n sultan›, denizlerin ha-
kan›, sultan o¤lu sultan.” ifadesinin gör-
sel olarak vurgulanmas›ndan baflka bir
fley de¤ildir. 

Törenler Fatih Sultan Mehmed’den
itibaren geleneksel olarak Eyüp Sul-
tan’da yap›lm›flt›r. Eyüp Sultan’›n me-
kân olarak seçilmesi, bir yandan Hz.
Eyyüb El Ensari gibi ‹slâm Tarihinde
yüksek bir makama sahip, yüce bir kifli-
nin Allah kat›nda; yaflarken dua ve yar-
d›m›na ölünce ahirette flefaatine maz-
har olmak, hükümdarl›¤›n› O’nun ma-
nevi huzurunda, manevi flahitli¤i ve

belgelemek amac›n› tafl›d›¤› kadar, di-
¤er yanda da yasama, yürütme ve hük-
metme erkini din duygusu ile besleye-
rek, toplum üzerindeki sayg›nl›¤› en üst
düzeyde tutabilmek amac›na dayan-
maktad›r. Ayr›ca k›l›ç kuflatan kiflilerin
dönemin önde gelen ulemas› veya Na-
kib-ül Eflraf efendi, Yahut fieyh-ül ‹slâm
olmas› da bu amaca güçlü bir flekilde
ulafl›lmas›n› sa¤layan unsurlar olmufllar-
d›r. Örne¤in Emir fiemseddin Mehmed
Buhari II. Murad’a, Akflemseddin Fa-
tih’e, Üsküdarl› Aziz Mahmud Hüdai
IV. Mudar’a, Nakib-ül Eflraf Kazasker
Abdürrahim Efendi Abdülcid’e, fieyh-
Ülislam Hayrullah Efendi II. Abdülha-
mid’e ve nihayet Bingazi’den bir deni-
zalt› ile ‹stanbul’a gelen Sünusi fieyhi
Seyyid Ahmed de son padiflah VI.
Mehmed Vahdeddin’e k›l›ç kuflatm›fllar-
d›r. 

Padiflahlara; Hz. Muhammed’e, Hz.
Ömer’e ve Halid Bin Velid’e ait kutsal
emanetler (Emânât-› Mukaddese) ara-
s›nda bulunan k›l›çlarla, Osman Gazi,
Fatih ve Yavuz Sultan Selim’e ait k›l›ç-
lar kuflat›lm›flt›r. Padiflahlardan tek ba-
fl›na ‹slâm ulular›n›n k›l›çlar›n› kufla-
nanlar oldu¤u gibi, bunlar›n yan›s›ra
cedlerinin k›l›çlar›n› da dahil ederek iki
k›l›c› bir arada kuflananlar da olmufltur.
Bu hareket tarz› ile iki önemli mesaj
verilmek istenmifltir. Bu mesajlardan
birincisi, Halife-i Müslimin yani Müs-
lümanlar›n Halifesi ve (Z›llullah-› fil
Âlem ve fil Arz = Allah›n Alemde ve
yeryüzündeki gölgesi) olarak bütün ‹s-
lâm Dünyas› üzerinde söz sahibi oldu-
¤unu vurgulamak, ikincisi ise ‹mpara-
torluk s›n›rlar› içerisinde yaflayan halk-
lar›n eskiden oldu¤u gibi yine Hane-
dân-› Âli Osman hükümranl›¤›nda bu-
lundu¤unu güçlü bir flekilde yinelemek
amac›n› gütmektedir. 

Sonuç olarak Taklid-i Seyf konu-
sunda din için, devlet için, millet için
felsefesini bütün bir Eyüp Sultan böl-
gesini kutsal bir mekân haline getirerek
ilan eden; Devletin ve buyurma yetki-
sini elinde bulunduran padiflah›n güç ve
kudretini ve hükümranl›¤›n› topluma
kabul ettirerek, yönetenle yönetilen
aras›nda kurulan sayg›n bir ba¤ ve hatta
daha da ötesi kutsal bir antlaflmad›r
diyebiliriz. 
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EYÜP SULTAN’DA
ZEKA‹ DEDE

KONSERVATUARI

Doç. M. CAH‹T ATASOY 

Z

1926 Trabzon do¤umlu ‹s. Teknik Üni. Türk Musikisi Devlet Konservatuar›

Ö¤retim Üyesi. ‹st. Üni. ‹ktisat Fakültesi’nde okudu. Türk musikisi ile ilgili

nazari ve pratik anlamda (1951 y›l›ndan itibaren) yo¤un olarak ilgilendi. Bu

ba¤lamda çeflitli peridoydiklerde say›s›z yaz›lar yazd›. Türk ve Bat› müzi¤i

formunda, eserler besteledi. Birçok bilimsel toplant›ya kat›ld›, tebli¤ler sundu.



(Eyüp

Belediyesi

Arflivi’nden)
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Yüzy›llar boyunca milletimizin göz-

bebe¤i olmufl ‹stanbul için, Yahya Ke-

mal, Türk ‹stanbul adl› makalesinin ba-

fl›nda flöyle diyor:

“‹stanbul’un fethi ile fatihi olan mil-

let taraf›ndan kuruluflu hem birbirine

ba¤l› hem de birbirinden ayr› iki bahis-

tir.

Befleriyetin muhayyilesine bir büyü

tesiriyle aksetmifl olan fetih, hala tari-

hin bafll›ca vak’as› say›l›r.

O zamandan beri devirler boyunca

kurulan Türk ‹stanbul ise gönüllerde en

ziyade yerleflmifl bir flehirdir. Türkiye

Türklerinin yeryüzünde baflka bir eseri

olmasayd› tek bafl›na yaln›z, bir eser

fleref nam›na yeterdi.”

fiair daha sonra devamla flunlar›

söylüyor:

“‹stanbul’un en gözde beldelerinden

biri de Eyüp Sultan olmufltur. Yani fe-

tihten sonra ilk yerleflim bölgesi olmas›

özelli¤ini tafl›r.” 

fiimdi herhalde bu beldenin halk›

burada eskiden beri hep mümin, müte-

vekkil ve Allah’›na flükür ederek yafl›-

yordu. Elbetteki Eyüp Sultanl›lar irfan

sahibi olmalar›n› geçen zaman içinde

görerek, duyarak elde ettiklerine borç-

ludurlar ve as›l bu beldeden di¤er alan

larda olanlar bir yana halk›n aras›ndan

yetiflmifl büyük musikiflinaslar, beste-

karlar, icrac›lar, hocalar, ayd›nlar ç›k-

m›flt›r. 

Bunlar›n bafl›nda ilk akla gelen isim

Zekâi Dededir. O, bir defa neoklasik

dönemin bafl›nda yer alan bir büyük

bestekard›r. Dedeye kadar gelmifl 

eserleri ve kendi eserlerini bize aktar-

m›flt›r. Bunun yan›s›ra, her biri, beste-

kâr, icrac›, alim, musikiflinas bir çok 

kifliye de hocal›k yapm›flt›r. ‹flte bütün

bu ve benzeri özelliklerinden dolay›

Zekâi Dede’nin musikimizde mümtaz

bir yeri vard›r. Onun Eyyubî Mehmet

Bey ve Hammamizade ‹smail Dedenin

talebesi olmas› daha sonra da kendisi-

nin birçok kifliye hocal›k etmesi çevre-

sinde bir ekol-mektep meydana getir-

mifltir. Ve bu da Türk Musikisinin 

E¤i-tim ve Ö¤retim Tarihinde çok

önemli bir yer teflkil etmiflti. Zekâi De-

denin ölümünden sonra çok büyük bir

boflluk do¤mufltur. Öyle ki devletin 

kat›nda 1826’dan itibaren bir baflka

musikiye yönelinmifl olmas›na karfl›l›k,

Zekâi Dedenin kiflili¤i ve çevresiyle

Türk Musikisini temsil edifli ve bular›n

ö¤retilmesi de burada ortadan kalkm›fl-

t›r.
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‹flte bütün bunlara bakaraktan Eyüp

Sultan gibi bir beldede bir konservatu-

ar açmak ve ad›n› Zekâi Dede Konser-

vatuar› koymak çok yerinde olacakt›r.

Burada konunun öneminden dolay›

Türk Musikisi E¤itim ve Ö¤retiminin

tarih boyunca nas›l yap›ld›¤› üzerinde

durmak bir fikir vermek için olsun, uy-

gun olacakt›r. Bir kere bafltan bu yana

Türklerde musikinin önemli bir rolü-

nün oldu¤unu ve genifl kitlelere hep re-

fakat etti¤ini görüyoruz. Ona ba¤l›,

sevgi dolu olan milletin, düzensiz bir

bilgi yoluyla da musiki hakk›nda irfan

sahibi oldu¤unu anl›yoruz. Devletin

kat›nda ise Türk Musikisinin düzenli ve

ilmi bilgilerle e¤itilip ö¤retildi¤ine fla-

hit oluyoruz. Mesela, imparatorluk

Türkiyesinde Enderum Mektebinin yeri

büyük olmufltur. Bu teflkilat›n musiki

k›sm›n›n bir devlet konservatuar› niteli-

¤inde oldu¤unu ve buradan büyük mü-

zisyenlerin yetiflti¤ini biliyoruz. Yine

musiki ile ilgilenen hanedan mensupla-

r›n›n, vezirlerin di¤er ileri gelenle-

rin,ayd›nlar›n, zenginlerin, merakl›la-

r›n, saray, konak ve evlerinde musiki

yap›l›p icra edildi¤ini biliyoruz.

Yüksek düzeyde musiki e¤itimi ve

ö¤retiminde bulunan bir baflka teflkilat

da mevlevihanelerdir. Türk kültürünü

vatan›n›n en uzak köflelerine kadar tafl›-

yan bu mevlevihaneler, adeta zaman›n

Konservatuarlar› idiler. buralarda ede-

biyat, lisan, tasavvuf, musiki olarak

enstrüman dersleri, bilhassaney ö¤reti-

liyordu, esnaf loncalar›nda da bu konu-

da e¤itim verilmekteydi. Askeri musiki-

nin e¤itim yeri ise mehterhanelerdi.

Maalesef, 1826’dan sonra Türk Musiki-

sinin kaderi de¤iflmifltir. Bu tarihten iti-

baren devletin kat›nda hep de¤er kay-

betti¤ine flahit oluyoruz. Çünkü Ende-

run yerine kurulan M›z›kai Hümayun

tamamen bat› esaslar›n› tafl›yordu ve

Türk Musikisinin bir kenara koyuldu¤u

bir yerde faaliyetini, her geçen zaman-

da geniflleyerek sürdürüyordu. Bizim

san’at›m›z burada sadece halk›m›z›n

aras›na s›¤›nm›fl bulunuyordu.

Bu arada Zekâi Dede gibi musikifli-

naslar›m›z da ona kol kanat germeye

çal›flm›fl oluyorlard›. 1908’den sonra

gelen harpler yüzünden de Türk Musi-

kisinin çok zor günlerin efli¤ine geldi-

¤ini söyleyebiliriz.

Bütün bu durumlar karfl›s›nda musi-

kinin ö¤retildi¤i ve icra edildi¤i Darü-

lelhan gibi kurulufllar, bilhassa ömürleri

k›sa süren Darüttalim-› Musiki, Gülflen-

i Musiki, Terakki-› Musiki, Kad›köy

fiark Musikisi ve bugün onlardan biri

olarak mevcudiyetini sürdüren Üsküdar

Musiki Cemiyeti gibi cemiyetler, milli

musikimize destek olmaya çal›flm›fllar-

d›r.

Pek tabii, 1826’daki gibi 1924 y›l›n-

da aç›lan musiki muallim mektebi, yine

Bat› esaslar›na göre kurulmufl olup daha

sonra onun içinden ç›kan Gazi E¤itim

Enstitüsü müzik bölümü ile Ankara

Devlet konservatuar› da bat›ya dönük

ö¤retim yap›yorlard›. 1940’lardan son-

rad›r ki yeniden do¤ufl gibi H. Saadet-

tin Arel darülelhandan sonra onun ye-

rine geçen ‹stanbul Belediye konserva-

tuar›n›n bafl›na gelip, burada ö¤renim

Bat› a¤›rl›kl› olmas›na ra¤men, Türk

Musikisinin ilmi esaslarla ö¤retilmesine

ön ayak olmufltur. Daha sonra alan›nda

ilk defa aç›lm›fl bulunan ‹stanbul Türk

Musikisi devlet konservatuar› devreye

girmifltir ve onu örnek alan ‹zmir, An-

tep, Konya Türk Musikisi Devlet Kon-

servatuarlar› aç›lm›flt›r. 

Bu konservatuarlar bugün milletin

bütün ihtiyaçlar›n› karfl›l›yor denemez.

Ve hata ve sevaplar›yla faaliyetlerini

yürütmektedirler. Bu arada devletin bü-

tün imkanlar›n› kullanan Bat› müzi¤i

konservatuarlar› ve sadece Bat› müzi¤i

yapan müzik liseleri memleketin sath›-

n› maalesef bir mantar gibi kaplamaya

bafllam›flt›r.

‹flte bundan dolay›d›r ki yeni Türk

Musikisi mektepleri açmak önem arz

etmifl oluyor. Öyleyse flimdi ayn› za-

manda önder olmak üzere bu ifle tefleb-
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büs edecek olanlar niçin bu beldenin

insanlar› olmas›nlar? 

Do¤rusu mezarl›klara kadar el atan,

çeflmeleri, medreseleri onaran, yay›nlar

yapan, kütüphane ve mehter toplulu¤u

kuran herhalde bu beldeye sahip ç›kan-

lar olsa gerektir.

Herhalde bu insanlara sempatimiz

olabilir. Zira onlarda fark etti¤imiz an-

lay›fl›n Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n bir

yaz›s›nda söyledi¤i gibi oldu¤unu dü-

flünüyorum. Bak›n Tanp›nar bu yaz›s›n-

da ne diyor: 

“Bir medeniyet herfleyden evvel de-

rin bir maziden gelen bir kültür y›¤›l-

mas›, bir kültür toplanmas›d›r. Büyük

medeniyetlerin kurucusu ya da varisi

toplumlar›n, bu medeniyetleri meydana

getiren kültür unsurlar›n› geçmiflten

devrald›ktan sonra gelifltirerek kullan-

d›klar› ve kendilerinden sonraki nesille-

re aktard›klar› bir vakad›r.”

fiu halde bütün bu kaydettiklerimiz-

den sonra tekrar soruyorum, niçin bir

Türk Musikisi konservatuar› kurulmas›n

ve ad› Zekâi Dede Konservatuar› olma-

s›n? O kadar ki meseleyi asla ihmal et-

memek icap eder. Bu husustaki gerek-

çeleri olsun bir kere daha afla¤›da flöyle

s›ralayabiliriz: 

1- Konservatuar Eyüp Sultan haz-

retlerinden sonra bu beldenin ikinci

kimli¤i olabilir ve Eyüp Sultan bu yö-

nüyle de öne ç›km›fl bulunur. 

2- Bu vesileyle Eyüp halk›n›n musiki

ö¤renme ve yapma ihtiyac› karfl›lanm›fl

olur. 

Bu arada baflka yerlerden belki de

dünyan›n her köflesinden buraya ö¤-

renmek ve okumak için ak›n olur.

3- Konservatuar› kurmufl olanlar

herhalde hay›rla yad edilir, musiki tari-

hine geçerler.

4- Eyüp halk›na kurulacak bir kon-

servatuar her zaman övünç vesilesi

olur, hele onun Zekâi Dede Konserva-

tuar› ad› alt›nda kurulmufl olmas› her-

halde orada do¤mufl, yaflam›fl, ölmüfl ve

flimdi mezar› burada bulunan büyük üs-

tada Eyüp Sultan Halk›n›n bir flükran

hediyesi olur. 

5- Zekâi Dede Konservatuar›n›n

bundan böyle yenilerine ve mevcut bü-

tün konservatuarlara örnek olma flans›

aç›k olur.

6- Müessesenin çat›s› alt›nda kon-

serler, konferanslar, sempozyumlar,

paneller verilebilir. 

7- Kitap, dergi, nota, plak, radyo,

televizyon gibi yay›nlar bu vesileyle

gerçekleflir. 

8- Zekâi Dede konservatuar›nda

dini, ladini Türk Musikisi ve bu meyan-

da kültür olarak di¤er musikiler ö¤-

retilecek hale gelir. Mükemmel müf-

redat programlar› ortaya konur.

Sözümün sonuna geldi¤im bir yerde

içimde ukde kalmamas› için Eyüp Sul-

tan konservatuar› fikrinin bende nas›l

yer etti¤ini anlatmadan geçmek iste-

miyorum.

Bundan y›llarca önce hocam büyük

musikiflinas H. Saadettin Arel ‘Bu Bir

Baflka Alem’ ad›n› verdi¤i yaz›s›nda

özetlersek flunlar› anlat›yordu: Bir ya-

banc› memlekete seyahate gitmifl. ‹n-

di¤i flehri dolafl›rken kula¤›na çalg› ses-

leri gelmifl. O yöne do¤ru yürümüfl.

Yaklaflt›kça sesler ona aflina gelmeye

bafllam›fl. Sesler gelen binan›n kap›s›na

gelince görmüfl oldu¤u fley flu olmufl.

Kap›daki levhada Türk Musikisi Kon-

servatuar› yaz›yormufl. Hemen içeri

girmifl, ilgililerle görüflmüfl, konserva-

tuar› gezmifl, görmüfl, dinlemifl, sormufl

ve sonunda herfleye hayran bir flekilde

oradan ayr›lm›fl.

‹flte H. Saadettin Arel asl›nda böyle

bir geziyi ve karfl›laflt›¤› konservatuar›

hayal ederek yazd›¤› için bir tek keli-

meyle bitiriyordu: “Ütopya” diyordu.

Herhalde Eyüp’te bir konservatuara

imkan verilmelidir. Türk Musikisini

seven, ona ba¤l› olan herkes böyle bir

ideale destek olmal›d›r. ‹nflallah Eyüp

Sultanda bir Zekâi Dede Konservatuar›

kurulur ve H. Saadettin Arel’in Ütop-

yas›nda oldu¤u gibi benim içinde o bir

ütopya olmaktan ç›km›fl olur. 
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GELECE⁄E
TAfiINAB‹L‹RL‹K
YÖNTEMLER‹

YILMAZ ZENGER

Z

1933 Ankara do¤umlu. ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi 1958 mezunu, 1957-1958 ‹stanbul

Naz›m Plan’da görevli. 1959’da Mimarl›k Fakültesi’nde asistan olarak görev ve Eyüp
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Eyüp’ten genel görünüm.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden)
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Bu konuflmam›n temel amac› öner-

di¤im yöntemi somutlaflt›ran bir geo-

metrik modelin tan›t›m›d›r. Bu örnekle-

mede genel olarak tarihi ‹stanbul ken-

tini kapsamay› amaçlayan modelin bü-

tüne iliflkilendirilmifl olan Eyüp modü-

lünde, nereye kadar ve nas›l ayr›nt›lara

inilebilece¤ini örneklemeyi deneyece-

¤im. 

Böyle bir modele gereksinme duy-

mam›z›n nedeni; istanbul’la ilgili fetih

öncesi ve sonras›na ait pekçok hari-

taya, burada bildiri sunan sizler gibi

bilim adam› ve araflt›rmac›n›n elindeki

say›s›z belge ve bilginin varl›¤›na kar-

fl›n, bunlar› kolayl›kla alg›lanabilecek

biçimde iliflkilendirme, karfl›laflt›rma ve

adreslemenin bugüne kadar yap›lama-

d›¤› endiflesidir.

Gelece¤e tafl›man›n anlam› flüphesiz

koruyabilmek gerekir. Koruman›n ge-

rekçelerini belirlemek toplumu koru-

man›n gere¤ine inand›rmak ve koruma-

y› örgütlemenin gerekti¤i kadar koru-

may› engelleyen nedenlerin irdelenme-

si de gerekir.

Koruma ilk kere 19. yüzy›l›n ilk

çeyre¤inden sonra düflünülüp uygula-

maya geçebilen bir kiflisel duyarl›l›k

olarak belirip zaman içinde toplumsal

duyarl›l›¤a dönüflmeye bafllam›flt›r. Yi-

ne de bu ilk dönem korumac›l›¤› bugün

anlad›¤›m›zdan çok farkl› bir eylemdir.

Tek üslüba indirgeme diyebilece¤imiz

bu tav›r özellikle ortaça¤ yap›lar›nda

koruma ad›na ciddi tahribatlara neden

olmufltur. Çünkü yap›n›n oluflum ve ya-

flam sürecindeki bütün de¤iflimleri red-

deder. Herfleyi inflaat›n baflland›¤› dö-

nemin stiline indirgeyerek zaman için-

de eklenen pek çok ayr›nt›y› silip atar.

Bu ve benzeri çarp›kl›klar günümüzde

bile ne yaz›k ki geliflmemifllik sürecin-

deki ilkelerde sindirilebilmektedir.

Bu gün ayr›nt›lar›n› vermeye çal›fla-

ca¤›m yöntem ise tam tersi bir amaca

yöneliktir. Yaflam›n izlerini korumak ve

zaman içindeki de¤iflimi karfl›laflt›rmal›

olarak görsellefltirip daha kolay alg›la-

n›r k›lmakt›r.

Yukar›da sözü edilen korumac›l›¤a

romantik bir tepki ve çözüm önerisi

1858’lerde ressam ve elefltirmen john

rusk›n’ den gelmifl. Sanat yap›t›n›n do-

kunulmazl›¤› tezine dayanarak rusk›n

restorasyonu bir yap›n›n bafl›na gelebi-

lecek en büyük felaket olarak adland›r-

m›fl ve yap›lara iyi bak›ld›¤›nda resto-

rasyona gerek kalmayaca¤›n› öne sür-

müfltür. Ona göre an›t zaman›n etki-

lerine dayanabildi¤i kadar ayakta kal-

mal›, onursuz sahte bir kopya onun ye-

rini almamal›yd›. 

19. yüzy›l›n sonuna do¤ru bu iki

görüflten de farkl› iki yeni söylem olufl-

tu. Biryandan tarihçi ve arflivci bir yak-

lafl›m dayat›rken. Di¤er yandan 1883’-

de aç›klanan ça¤dafl restorasyon kura-

m›. An›ta en az müdaheleyle yetinmeyi

öngörmekte idi. 1931 de Atinada.

1964’de Venedikte toplanan kongreler

tarihi an›t kavram›n› yeniden tan›mla-

m›fl ve kapsam›n› tek yap›dan k›rsal ve

kentsel yerleflme boyutuna kadar aç-

m›flt›r.

Önerdi¤imiz çok boyutlu geometrik

model ise bütün bu tarihi süreci yads›-

mad›¤› gibi tarihi an›t kavram›na, kent

belle¤i, kent an›lar› gibi daha pekçok

yeni içerikler de eklemektedir. Yap› ile

ilgili pekçok de¤erlendirme de bu mo-

delde 3-boyuta eklenen boyutlar olarak

yer almaktad›r.

Bu geometrik model bütün 3 boyut-

lu modellemelerde kullan›lan, kartezi-
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yen koordinatlar mant›¤›na uyumlu bir

düzene¤i bafllang›ç alanlar› olarak

önermektedir. x: yatay ekseni, y: düfley

ekseni z: derinli¤i ifade etti¤i kabulün-

den yola ç›karak modelde bu eksenlerle

oluflturulan iç plan ay›rdedildi. xy pla-

n›, xz plan›, yz plan›…

Koruman›n ilgi alan›n› genellikle,

tafl›n›r kültür varl›klar› ile , tafl›nmaz

kültür varl›klar› ve do¤al varl›klar ola-

rak ay›r›rlar. fiüphesiz baflka gruplama-

lar da söz konusu olabilir. Nitekim biz-

de modelimizi 3 temel plan grubundan

oluflturduk.

Bu modelde fiziksel plan olarak ta-

n›mlad›¤›m›z xy plan› tipik bir harita

düzlemidir. Z boyutu ise burada zama-

n› ifade etmektedir. Bu boyut günü-

müzden geçmifle do¤ru eksi de¤erlerle

yada tarih belirtilerek, yüzy›l, ony›l gi-

bi aral›klarla iflaretlenerek üstüste yer-

lefltirilmifl saydam yüzeylerden katman-

lardan oluflur. Bu katmanlar mimarlar›n

ayd›nger çizimleri üstüste koyarak çi-

zimlerin iliflkilendirilmeleri, ya da çizgi

filmin cell animasyon tekni¤indeki üste

üste konan selafonlarla birçok çizimin

ayn› anda görüp iliflkilendirilmesi gibi

ifllev görmektedir. Sonuç olarak bütün

bu saydam yüzeylerdeki bilgi katman-

lar›na ulaflmak ve onlar› iliflkilendirmek

ve en önemlisi onlar› adreslemek bu

modelle gerçekleflebilecektir.

Problemin boyutu ve bilginin yo-

¤unlu¤u ve yap›s› ise onun bilgisayar

ortam›nda ve do¤ru bir database yaz›-

l›m› ile iliflkilendilerek çözümlenmesini

ve bu bilginin etkin biçimde yönetil-

mesini (data management) gerektir-

mektedir. Saydam düzlemlerimiz 2

boyutlu olmas›na karfl›n, modele bak›fl

noktam›za göre oluflan perspektifte

ay›rdedilebilecek 3 boyutlu görüntüleri

tafl›yabilecektir. Bunun nedeni bu düz-

lemlerin modelimizin 3-boyutlu uza-

m›nda yerleflik olmalar›d›r. Böylece z

boyutu, zaman boyutunu ölçeklendir-

me ifllevini yerine getirirken ayn› za-

manda 2-boyutlu datalar›, 3-boyutlu

modellerle iliflkilendirebilmektedir. 

Alt› çizilmesi gereken önemli bir

uygulama da bu iliflkilendirmelerdir.

Örne¤in bir an›t› kendi geçmifliyle ilifl-

kilendirmek ona bir boyut eklemektir.

Bunu dördüncü boyut olarak adland›-

r›rsak, an›t› ça¤dafllar›yla iliflkilendir-

meyi beflinci boyut, her an›t› kendi tür-

dafllar›yla iliflkilendirmeyi alt›nc› boyut

an›t›n siluetteki yerini yedinci boyut

olarak adland›rabilir ve bu listeyi uzata-

biliriz. Fiziksel planda bu yeni boyut

eklemeleriyle çok farkl› ve yarat›c› ilifl-

kilendirmeler oluflturabilece¤imiz gibi,

kültürel ve sosyal planda oluflturulacak

kültürel ve sosyal boyutlar› da kendi

aralar›nda ya da baflka planlar›n çeflitli

boyutlar›yla iliflkilendirebiliriz.

Modelin kentin geçmiflini gelece¤e

tafl›yabilecek biçimde çal›flabilmesi için

araflt›rmac›lar›n ve bilim adamlar›n›n

çabalar›yla kentin geçmiflini

araflt›rmam›z, ö¤renmemizi bu bilgiyi

topluma aktar›p benimsetmemiz ve. Bu

çaban›n kentliyi kentini savunacak di-

zeyde bilinçlendirebilmesi gerekir.

Araflt›rma sonuçlar› ancak biribiriyle ve

bütünle iliflkileri aç›kça belirtilirse bil-

giler sokaktaki insan›n de¤erlendirebi-

lece¤i düzeyde berraklaflabilir. K›saca

k›ssadan hisse ç›kar›labilir hale gelir.

Topluma ulaflman›n yöntemi bilim

adamlar›n›n biribirine ulaflmalar›n›n

yönteminden çok farkl›d›r. Nitekim bu

geometrik modelden beklentimiz de

bilim adamlar›n›n kendi bilgilerini

monte edebilecekleri bir alanlar dizisi-

ne sahip olabilmeleridir. Böylece top-

lumda yaflad›¤› kentin kiltirini do¤ru

boyutuyla ve bir bütünlük içinde kavra-

yabilecektir. 

Kurumlar ise ellerindeki gerek yaz›l›

gerek görüntülü bilgiyi bilgisayar orta-

m›na tafl›d›klar› takdirde örne¤in foto¤-

raflar›n ayd›nl›k, kontrast ve renk ka-

y›plar›n› gidermek, vektörel formata

çevrilmifl röleveleri, bilgisayarda pers-

pektif düzeltmesi yap›lm›fl fotograflarla

çak›flt›r›p kontrol etmek, ayn› konuda

mevcut birden fazla çal›flmay› karfl›lafl-

t›rmal› olarak de¤erlendirmek, eksik-
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lerini tamamlamak gibi bilginin içeri-

¤ini zenginlefltirecek çal›flmalar yapmak

ve sonuçlar›n› geometrik modele monte

ederek bu ulafl›labilir ve yönetilebilir

bilgi kimesine katabileceklerdir.

Kurumlar kendi bilgi a¤lar›na ba¤l›

bütün bilgisayarlardan bu bilgiye ulafla-

bilecekleri gibi yeni bilgi girme yetki-

lerinde k›s›tlamalar yaparak bilgiyi gü-

venceye alabilirler, öte yandan kullan›-

c›da bilginin üzerine yaz›lmas›na karfl›n

bilgiyi bozmayan notlar oluflturabilir,

karfl› bilgi notlar› ekleyebilir. ‹liflkili

bilgilerin varl›¤›n› belirten uyar›lar› iz-

leyerek o bilgilere s›çramay› sa¤layan

iflaretler yard›m›yla bu geometrik mo-

dele yerlefltirilmifl tüm bilgiler aras›nda

yatayda ve düfleyde gezintiler yap›labi-

lir.

Örne¤in defterdardaki saliha sultan

çeflmesinin her kenar› çarp›k plan›ndan

di¤er yap›lar aras›nda s›k›flm›fl olmas›

gerekti¤i sonucuna yorum yaparak va-

rabiliriz. Oysa 16. yüzy›ldaki defterdar

semtinin yap› dokusuyla ilgili baflka bir

bilgi modele yerlefltirilmifl olsayd› ya-

tay gezintimizde bitiflik yap›lara ulafl-

mak ve tezimizi kan›tlamak olas›l›¤›

söz konusu olabilirdi. Ya da düfley ge-

zintiyle günümüze gelip 1735 de biti-

flik yap›lar›n aras›nda kalm›fl 15 m2 ala-

na s›k›fl›k olarak infla edilmifl olan çefl-

menin, bugün haliç köprüsü flantiye-

sinden kalma bir arsa ortas›nda tek ba-

fl›na ortal›k yerde kalakal›fl›ndaki hüzün

verici çeliflkiyi farkedilebilirdik. Ya da

sosyal plana s›çray›p saliha sultan›n ki-

flili¤ini, 1730 da patrona halil isyan›yla

de¤iflen durumunu, çok fazla say›da

çeflme yapt›ran sultan olmas›n›n neden-

lerini ya da kültürel plana s›çray›p lale

devri kültürünü, çeflme bafl› sohbetleri-

nin önemini her avluda, her köflede

özenle oluflturulan çeflmelerin bir sanat

yap›t› olarak edindi¤i farkl› statüsünü

ö¤renebilirdik. 

Sonuç olarak kentin geçmiflinin, bil-

gilerin olabildi¤ince birbiriyle iliflkilen-

dirilebilece¤i bir disiplin içinde derlen-

mesini amaçl›yan bu model, san›yorum

gelece¤e tafl›mada, pratik oldu¤u kadar

teknolojinin sundu¤u kolayl›klardan da

kapsaml› biçimde yararlanan bir yön-

tem gelifltirmemize olanak sa¤layabile-

cektir.

Sözümü bitirirken bu geometrik

modelin çal›flt›¤› bilgisayar›n ekran›n›n

karfl›s›na geçti¤inizde yaflayacaklar›n›z›

daha kolay kavranabilir k›laca¤›n› um-

du¤um bir benzetme yapmak istiyo-

rum.

Bir televizyon yay›n sistemi hayal

etmenizi istiyorum. Uzaktan kumanda-

n›zla kanallar aras›nda yatay olarak ge-

ziniyorsunuz. Bir kanalda durdunuz. Bir

tak›m olaylar yaflan›yor. Olaylar›n o

noktaya nas›l geldi¤ini kavramak için

uzaktan kumandan›z›n zaman tufluna

bas›p düfley olarak geziniyor örne¤in

izlenen filmin bafl›n› izlemeye bafll›yor-

sunuz. Filimdeki sanatç›lardan birinin

ilginizi çekti¤ini varsayal›m. Kumanda-

n›z›n resim içinde resim tufluna bas›p

biryandan filmi izlemeyi sürdürürken

köfledeki küçük kareden de -kim kim-

dir?- kanal›n› bulup oyuncuyla ilgili

ayr›nt›lara ulafl›yorsunuz. Diyelim ki

sanatc›n›n yaflam› ya da yap›tlar›yla

ilgili sizin daha önce baflka bir kaynak-

ta rastlad›¤›n›z bir ayr›nt›n›n eksikli¤i-

ni farkettiniz. Kumandan›z›n interaktif

tufluyla ekrana bir uyar› penceresi aç›p

tv kanal›ndaki sorumlunun bu eksikli¤i

giderece¤i bilgiye ulaflabilece¤i adres-

lerle ilgili notunuzu girebiliyorsunuz ve

bu notu sorumlunun ekran›nda yak›p

söndürerek uyar›y› sadece ilgilisine

ulaflt›rabiliyorsunuz. K›saca herkesin

katk›s›na aç›k bir modeldesiniz. Sadece

o an› de¤il geçmifli de izleyebiliyor ve

iliflkilendirebiliyor olaylar› bütünüyle

ve ilginiz do¤rultusunda derinleflerek

kavrayabiliyorsunuz.

E¤er böyle bir tv yay›nc›l›¤›n› etkin

ve amaca uygun buluyorsan›z bu tv

modeliyle örtüflen geometrik modeli-

mizi de kentle ilgili amaçlar›m›za uygun

bulaca¤›n›z› umuyor ve bu karmafl›k

modeli anlama çabalar›n›zdan ötürü

flükran duyuyorum. 
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Türk-‹slâm kültüründe ‹stanbul-

Eyüp Sultan Türbesi’nin önemli bir yeri

bulunmaktad›r. 

Zira Hz. Muhammed “Letuftahan-

nel Konstantiniyyetufeleni melemir-u

emiruhâ ve leni’mel ceyfl-u zâlikel ceyfl

- ‹stanbul elbet feth olunacak. Onu

feth eden emir ne güzel emir ve o’nu

fetheden asker ne güzel askerdir” Hadi-

si üzerine Hz. Muhammed’in Sancakta-

r› Eba Eyyüb-i Ensarî, Medine’den ‹s-

tanbul’a kadar gelmifl ve savaflarak

Eyüp’de flehit olmufl, Fatih Sultan Meh-

med Han’a Fetih müesser olduktan son-

ra, Akflemseddin taraf›ndan Eba Eyyüb-

i Ensarî’nin mezar› bulunmufltur. 

Fatih Sultan Mehmed zaman›nda

yapt›r›lan ve çeflitli dönemlerde onar›-

lan ve baz› eflyalar› da yenilenen Tür-

be, din kültürümüz aç›s›ndan da büyük

önem arzetmektedir. 

Osmanl› Döneminde Eyüp için

önemli tarihler flunlard›r: 

863 H./ 1458/59 y›llar›nda Eyüp

Camii infla edilmifltir.

1020 H./ 1611 Sultan I. Ahmed za-

man›nda meflhur duvar onar›lm›flt›r. 

1203 H./ 1788 M. Eyüp Sultan Ca-

mii tamirine baflland›.

1207 H./ 1792 M. Eyüp Sultan Tür-

besi’de sanduka yenilemesi yap›ld›. 

1215 H./ 1800 M. Camiin Sultan

Selim taraf›ndan yeniden yap›m›, 

1235 H./ 1819 M. Sultan Mahmud

taraf›ndan Türbe’nin tamir ettirilmesi, 

1334 R./ 1919 Türbe duvar›n›n y›k›-

larak, dökülen ve k›r›lan çinilerin avlu-

da toplanmas›, 

1336 R./ 1921 Türbe duvar›n›n av-

ludaki çinilerle yeniden onar›m›.

Türbe’deki en büyük onar›m 1611

ile 1800 y›llar›nda yap›lm›flt›r. 

8 Rebiulahir 1338-1 Kânun Sani

1336 tarihli, ‹stanbul Matbaa-i Ami-

re’de bas›lan, 121 Numaral› Polis Mec-

muas›nda; Eba Eyyub Ensarî Türbe-

si’nde çal›nan çinilerle ilgili 5 sayfa ve-

rilen haber, h›rs›zl›¤› bütün teferruat›

ile anlatmaktad›r. Özetle flöyle ki: 

335 senesi Kanun-u evvelin 4. Per-

flembe günü (11 Ocak 1920) Eyüp Sul-

tan Hacet Penceresi önünden, eskiden

beri duran, antik de¤erde, k›ymetli 117
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çini çal›nd›¤›, Eyüp Polis Merkez Mü-

dürlü¤ünden 30 Kanun-u sani 335 tari-

hinde ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤üne

bildirilmifltir. 

Yap›lan tahkikat neticesinde; en az

20 y›ldan beri ‹stanbul’da oturan, Fran-

s›z uyruklu, antikac›l›k yapan Diflçi Je-

an (?) Bari’nin organizatörlü¤ünde, To-

pal Hasan, Cideli Kürt Ahmet, Cideli

Kürt ‹brahim, Bahriye’de Müstahdem

Raif, Bahriye’den emekli Musa Kâz›m,

Bahriye Saathanesi’nde Memur-Mülâ-

z›m Yakup Efendiler oldu¤u tespit edil-

mifltir.   

Diflçi Bari’nin Befliktafl’da bulunan

evi gözalt›na al›nm›fl, bir gün sonra,

Topal Hasan, Cideli ‹brahim, Cideli

Ahmet sabah erkenden çald›klar› çini-

leri sandal ile Jean Bari’nin evine götür-

mek üzere dört çuval içinde iskeleye

ç›kard›klar›nda, Gümrük Muhafaza me-

murlar›, kaçak eflya zann›yla çevirmifl-

lerdir. 

Diflçi Bar, Gümrük Muhafaza Me-

murlar› ile anlaflmak üzere, rüflvet ola-

rak 50 (altun?) lira (bugünkü de¤eri-

16.000.000 Tl. x 50:800 milyon lira)

vermifl, bunun üzerine tetikte bulunan

sivil Polis memurlar›, gerekli ifllemleri

yaparak, Gümrükçüler, 50 lira, ve Ah-

met, ‹brahim, Polis Müdürüyeti’ne geti-

rilmifltir. Bu arada Topal Hasan, çinile-

rin geldi¤ini haber vermek üzere Ba-

ri’nin evine gitti¤inden, Topal Hasan

da Bari’nin evinden yakalanarak Polis

Müdürüyetine getirilmifltir. 

Yap›lan sorgulamada, san›klar›n ifa-

delerine göre konu flöyle anlat›lm›flt›r: 

Bahriye’den Musa Kâz›m Efendi,

kendisini 20 seneden beri tan›d›¤› anti-

kac›n›n “çini tafllar›na” merakl› oldu¤u-

nu, Eyüp’de Hz. Halid’in Türbesi’nde

gördü¤ü çini tafllar› çald›rmak istedi¤i,

“kaç kurufl laz›msa verece¤ini”, bunlar›
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çalacak arad›¤›n› söylemifltir. 

Musa kâz›m Efendi de; öteden beri

h›rs›z olarak tan›d›¤› Topal Hasan is-

minde bir ahbab› oldu¤unu söylemeye-

rek, Hasan ile Musa Kaz›m Efendi’nin

konuyu görüfltü¤ü, Topal Hasan’›n ka-

bul etmesi üzerine, Eyüp Sultan’a gele-

rek Bari çinileri göstermifl ve Musa Ka-

z›m Efendi Topal Hasan’a 63 lira. 

(Bugünkü rayiçle 63 x 16.000.000 :

1.080.000.000 lira) vermifltir.

Aradan birkaç gün geçmifl, çiniler

gelmemifl, Bari, Musa Kaz›m Efendi’yi

tekrar Topal Hasan’a göndermifltir. To-

pal Hasan 17-18 çini çal›p, Befliktafl’da-

ki Bari’ye evinde teslim etti¤ini, geri

kalanlar› da teslim edece¤ini bildirmifl-

tir. Ama yinede çinileri  teslim etme-

mifltir. Bari, Hasköyde bir kahvehanede

Topal Hasan ve Musa Kâz›m Efendi ile

buluflmufl, Hasan ve Musa Kâz›m Efen-

di’yi s›k›flt›rm›fl, çinileri Frans›zlar’a tes-

lim edece¤ini söylemifltir. Bu arada To-

pal Hasan, Musa Kâz›m Efendi ile ara-

lar›nda anlaflmazl›k ç›kt›¤›n› söylemifl-

tir. 

Musa Kâz›m Efendi’nin Biga’ya git-

mesi üzerine, Diflçi Bari, Topal Hasan’›

tekrar s›k›flt›rm›fl, netice alamayaca¤›n›,

atlat›ld›¤›n› fark ederek, Topal Hasan’›

Frans›zlara teslim ile Kuruçeflme Fran-

s›z Karakolu’na sevk ettirerek, bir geçe

tevkif ettirmifl, dövülüp, tazyik edilme-

sinden sonra, Topal Hasan çinileri ge-

tirece¤ini beyan edince serbest b›rak›l-

m›flt›r. 

Daha sonra Topal Hasan, bir k›s›m

çini daha Bari’ye teslim etmifltir. Bari,

Bahriye Saathanesinde Yakup Efendi’ye

gelmifl, yerinde bulamad›¤›ndan haber

b›rakm›fl, Yakup ifle bafllad›ktan sonra,

Yakup efendi ile vapura binerek,

Eyüb’e gelerek çini çalm›fllard›r. Birkaç

gün sonra, Topal Hasan yan›nda üç ki-

fli ile birlikte gelerek 250 adet çini te-

darik etti¤ini (çald›¤›n›?) Musa Kaz›m

Efendi’ye haber vermemesini Bari’ye

söylemifltir. Kâz›m Bey zaten Biga’dan

gelmedi¤i için Bari ona haber verme-

mifltir (Musa Kâz›m’›n Biga’ya gitti¤ini 

söylemesi bir flafl›rtmaca olabilir ve 
Bursa-‹znik civar›na gitmesi de pek ala
akla geliyor. Bursa’da bol miktarda
XVII. Yüzy›l ‹znik çinilerinin bulundu-
¤u düflünülürse, belki de o civara çini
temini için gitmifl olabilir?). Bari, ifade-

sinde de Topal Hasan’›n yan›nda getir-

di¤i kimseleri tan›mad›¤›n› beyan et-

mifltir. 

Antikac›-Diflçi Bari, Topal Hasan’a

askeri filika bulmas›n› istemifl, Hasan

da bulamay›nca, Kas›m Pafla’da Kay›kç›

Muz Süleyman A¤a’y› bularak Bari ile

görüfltürmüfl, Kuruçeflme-Arnavut-

köy’den (Damad-› fiehriyarî Halit Pa-

fla’n›n Yal›s›’ndan) bir tak›m eflya (ça-

l›nt›) getirmek üzere 100 liraya (bu-

günkü rayiçle 1.6 milyar lira) pazarl›k

yap›lm›fl, 15 liras›n› peflin ödemifl, Ra-

if’de 7,5 lira vermifltir. 
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Raif, Süleyman’a, “Bir Frans›z’›n ifli

var, o ifli yaparsan sana hayli para vere-

cektir” demesi üzerine, Süleyman san-

dal›yla Befliktafl’a gitmifl, akflam üzeri üç

Kürt gelerek, sandalla Ortaköy’e gittik-

lerini, Kürtlerden ikisinin d›flar› ç›karak

ifllerini yap›p geleceklerini söylemifller,

Kürt ‹sa sandalda kalm›flt›r. 

Birkaç gün sonra sandalda kalan

Kürt ‹sa, “Efendi seni ça¤›r›yor” demesi

üzerine, sandalla Befliktafl’a gelmifller,

‹sa ile birlikte eve (Bari’nin?) gelerek,

Orada bir Frans›z’›n kendisini yan›n›

ça¤›rarak, “Bu ifl ne oluyor?” demesi

üzerine, “Ben ne bileyim, kendi adam-

lar›na sor” dedi¤ini, “Bu akflam tekrar

geleceksin” demesi üzerine, ret cevab›

verdi¤ini, depozito olarak verece¤i pa-

ray› kabul etmemifltir. Ayr›ca, ne götü-

rüp ne getireceklerini de söylememifl-

lerdir. 

Bahriye Nezareti Hademelerinden

Raif A¤a, dört ay önce bir gün; Musa

Kaz›m Efendi ile Antikac›-Diflçi Jean

Bari, Hasköy’deki dükkan›ma gelerek,

Bar’nin çini tafl›na merakl› oldu¤unu,

nerede var ise, tanesini bir liraya alabi-

leceklerini söyleyerek, kendisini Beflik-

tafl’daki Bari’nin evine götürdüklerini,

Eyüp Sultan’da Hz. Halid Türbesi’nde

çini oldu¤unu, oradan çalabileceklerini

söylemifllerdir. 

Ertesi gün Bari ile Kâz›m Dükkana

gelerek, Türbedar’a para verdi¤ini, ar-

zular›n› yerine getireceklerini, yani göz

yumulaca¤›n› söyleyip gitmifller, Raif

Bari’den 60 lira ald›¤›n›, kendisine 10

kaime ka¤›t para ile bir Osmanl› alt›n

verdi¤ini, birkaç gün sonra, daha ileri

giderek 30 lira daha verdi¤ini, iki gün

sonra tekrara gelerek ne oldu demesi

üzerine, acele etme, dediklerini, bir

gün sonra ise, Frans›z askeri ile gelip,

dövüp, gece tevkif edip, çinileri çal›p,

teslim flart› ile serbest b›rakm›fllard›r. 

Hasköy’de kalafatc› Cideli ‹brahim’i
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bularak, Eyüp Sultan Hz. Halid Türbe-

si’nde çini çal›p-çalmayaca¤›n› sordu-

¤unu, çalar›m demesi üzerine, antikac›

Bari’ye götürüp, konufltuklar›n›, Bari’nin

de kendilerine birer lira verdi¤ini,i er-

tesi günü, ‹brahim’i Eyüp’e götürerek,

Hz. Halid ile Sokollu Mehmed Pa-

fla’n›n Türbesini gösterdi¤ini, ‹bra-

him’in ertesi günü 20 adet çini çalarak

Bari’ye götürdü¤ünü, 3. Defa ‹brahim,

Ahmet isimde bir arkadafl bularak 150

çini tafl› daha çalarak, dört çuval içinde

bu tafllar› Bari’ye götürmek üzere iken,

Befliktafl ‹skelesi’nde yakaland›klar›n›,

Ahmet de ayn› itiraflarda bulundu¤u

anlafl›lm›flt›r. 

Antikac›-Diflçi Bari de ifadesine; Ra-

if’i, Topal Hasan, ibrahim, v.s. Musa

Kaz›m bey vas›tas›yla tan›d›¤›n›, güm-

rükteki 50 liray› rüflvet olarak de¤il de

Gümrük resmî olarak verdi¤ini, Kaz›m

Beyle öteden beri antika ticareti yap-

t›klar›n›, hatta Galata taraf›ndan müsa-

adeli kaz› yapt›klar›n›, Kaariye Cami-

si’nde Müezzin Haf›z Mehmed Efen-

di’ye 60 liral›k senet vererek, Teodos-

yus Mezar›’nda bir fley ç›ks›n veya ç›k-

mas›n, hafriyattan sonra paray› vere-

ceklerini ifade ederek, mezarda taç ve

k›l›ç bulundu¤una ikna etti¤ini, Camiin

bir k›sm›nda asker oldu¤u için, camiin

di¤er taraf›ndaki odan›n taban›n›n de-

linmesi için gerekli malzemenin, Haf›z

Mehmed Efendi’nin evinde saklad›kla-

r›n› beyan etmifltir. 

Di¤er taraftan Kuruçeflme’deki Da-

mad-› fiehriyarî Halid Pafla’n›n Yal›-

s›’ndan Napolyon’un resmi bulunan, et-

raf› zümrütlü, saat aynas›, hançer, çini
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sürahi ve hal› çalmak üzere Kürt Ti-

mur ve ortaklar›na 50 lira vermifl, iki

defa teflebbüs edilmesine ra¤men h›r-

s›zl›k gerçeklefltirilememifltir. 

Eyüp Sultan Türbesi için h›rs›zl›¤›

ile, yine Eyüp Sultan civar›nda bulunan

Sokollu Mehmed Pafla Türbesi’ndeki

h›rs›zl›k hadisesi üzerine flüphelilerden

ifadesine baflvurulan Türbedar Cemal

Efendi’nin Nezaret-i Evkaf-› Hümayun

Eyüp Sultan Merkez Memurlu¤u’ndan

30 Kanun-i evvel 325 tarihli yaz›ya, ‹s-

tanbul Polis Müdüriyeti Eyüp Karako-

lu’nun 31 Kanun-i evvel 325 tarihli ce-

vab› yaz›da, 2. fiube Müdüriyeti’nden

gelecek cevab›n gönderilece¤i kay›tl›-

d›r. 

24 Kanun-u evvel 1336 tarihinde

Nezaret-i Evkaf-› Hümayûn Mebanii

Hayriye Kaleminden 5388 numara ile

fiûra-i Evkaf’a yaz›lan yaz› 4134 numa-

ra ile fiura Evrak›na girmifltir. Yaz›da;

olay›n geçen Teflrinevvel’in 26. Gecesi

“Hz. Halid radiyellahü anh mülükül

Vahid Efendimiz hazretleri Türbe-i

münifleri taraf›ndaki çinilerden üç ade-

din sirkat edilmesi üzerine, hakk›nda

Heyet-i Teftifliyece icra edilen tahkika-

ta havi merbut raporda…” diye Türbe-

dar Pertev ve Refik Efendilerin görevle-

rini ihmalden dolay› mes’ul tutulmala-

r›yla ilgilidir. (Belge.5) 

Olay 26 Teflrin-i evvel 1336’da ol-

mufl, Türbedarlar›n ifadesi ise 8 Teflrin-

i sani 1336’da al›nm›flt›r. 

Polis Müdürlü¤ü’nden Evkaf-› Hü-

mayûn Nezaret-i Celîlesi Canib-i Ali-

yesine, 26 Temmuz 337 tarih ve

133307-42 numarala tezkereye verilen

27 Temmuz 337 tarihli cevapta, Eyüp

Sultan Hacet Penceresinden çal›nan üç

adet çini h›rs›zl›¤› faili olarak Toros

(Veledi Karabit Osman) adl› flahs›n ya-

kalanmas›yla ilgilidir. 

Evkâf-› Hümayûn nezaret-i Mebani-

i Hayriye Kalemi’nden adliye Nezare-

ti’ne yaz›lan bir baflka yaz›da; yakala-

nan Toros (Veled-i Karabit Os-

man..........), un yakalanarak tahkikat

evrak›n›n 14 Teflrin-i sani 336 tarih ve

5810 numarayla Dersaadet bidayet

mahkemesi Savc›l›¤›’na gönderilmesiyle

ilgilidir. (Belge.8) 

29 Teflrin-i sani 336 tarihinde Eyüp

Türbesi’nden çal›nan 3 adet çini ile il-

gili olarak tahkikat›n neticesi Polis Mü-

düriyetinden sorulur ve 12 Teflrin-i sani

336 tarih ve 196 numaral› evrakla 2.

Tahkikat fiubesi’ne takdim k›l›nd›¤›,

H›rs›z›n Ermeni milletinden Toros Ve-

led-i Karabit Osmanc›yan oldu¤u, cami

avlusuna devaml› geldi¤i, olaydan 2 sa-
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at önce avluda görüldü¤ü, saç-sakal ve

b›y›¤›n› trafl edip, tebdil-i k›yafet etti¤i,

zanl› taraf›ndan h›rs›zl›¤›n yap›ld›¤› ka-

naati has›l oldu¤u belirtilmektedir.(Bel-

ge 8-A) 

Polis Müdüriyeti Umumisi’nden 16

Kanun-u evvel 336 tarihinde Evkaf

Nezareti’ne 11 Kanun-u evvel 336 tarih

ve 131079/115 say›l› yaz›n›n cevab›

olarak;Toros Veled-i Karabit’in Bidayet

Mahkemesi’ne verilmesiyle ilgilidir. 

Polis Müdüriyet-i Umumisi’nden 1

Mart 36 tarihinde, 10 Kanun-u evvel

35 tarih ve 110/124735 numaral› evra-

k›n cevab› olarak gönderilen yaz›da,

Eyüp Sultan Türbesi çini h›rs›zl›¤›n›n

yakalanmas› münasebetiyle talep edilen

nakdi mükafatla ilgilidir. (Belge 11) 

Evkaf-› Hümayûn Nezareti Mebani-

î Hayriye Kalemi’nden 21 Nisan

1336’da Polis Müdüriyeti’ne gönderilen

yaz›da; Eyüp Sultan Türbesi’nden çal›-

nan çinilerin faallerinin yakalanmas›

münasebetiyle polislere ikramiye veril-

mesinin bütçe imkans›zl›¤› sebebiyle

mümkün olmad›¤› bildirilmektedir. 

Evkaf Nezareti’ne gönderilen Ce-

madiyel-u’la sene 339 ve 11 kanun-u

sani 337 tarih ve 5670 say› ile Mebani-

i Hayriye Kalemi’ne kaydedilen dilek-

çede: Eyüp Sultan Hacet Penceresi

önündeki Polis noktas›n›n evvelce kal-

d›r›ld›¤›, Türbe’nin etraf›n›n ve gerekli

yerlerin tamir edilmesi, sa¤lam kap›lar

ve demir parmakl›klarla, yüksek duvar-

larla muhafazas›, Fen Heyetince incele-

melerde bulunulmas›, duvarlar›n yeni

tamir görmüfl olmas› dolay›s›yla sekiz-

on bin lira harcama ile onar›mlar›n ya-

p›labilece¤i, 600 k›yye kömürün Leva-

z›m Müdüriyetince al›nd›¤› ve Tür-

be’nin arka taraf›nda ihdas olunan Polis

noktas›na kondu¤u, çal›nan çini ile ilgi-

li olarak mütevellinin sorumlulu¤u ile

dilekçenin bir ay evrak müdüriyetinde

h›fzedildi¤i, belirtilmektedir. (Belge.

12) 

1 Kanun-u evvel 336 tarihinde Fen

heyeti elemanlar›nca Eyüp Sultan Tür-

besi ve civar› için verilen teknik rapor-

da; binan›n pencere ve kap›lar›n›n sa¤-

lam oldu¤unu, tamire ihtiyac› olmad›¤›,
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sekiz-on bin lira girebilece¤i, küçük-

büyük tafl›nabilir antik eserler oldu¤u,

gece-gündüz lay›k gibi bekçi ile koru-

man›n daha yararl› oldu¤u vurgulan-

maktad›r. (Belge. 13). 

11 Ekim 1996 tarihinde Sotheby’s

taraf›ndan “The Turkish Sale” Müzaye-

desi’nde 29 Katalog numaras› ile yay›n-

lanan çinilerin, yukar›da hikayesinin

sundu¤umuz çinilerden üçü olmas› bü-

yük bir ihtimal olmas›na karfl›n, duru-

mun Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Mü-

zeler genel Müdürlü¤ü kanal› ile d›flifl-

leri bakanl›¤›na belgeleri ve tercüme-

siyle birlikte bildirilmesine ra¤men,

müzayede gerçekleflmifl ve çiniler ma-

alesef sat›lm›flt›r. ‹flte uluslararas› kuru-

lufllar ve kanunlar!…

Eyüp Belediyesi ise, konu telefonla
kendilerine taraf›mdan telefonla iletil-
mesine ra¤men, müzayedeye sessiz kal-
malar›, sanatsever ve bu konulara
ehemmiyet verdi¤ini duydu¤umuz bafl-
kan›n, konuyu sadece Kültür Bakan›
iletece¤ini bildirmesi ise, Eyüp Sultan
Hazretlerine verilen de¤er ve önemi
bize yans›tmakta…

Kültür an’anemize göre, Türbeler-

den hiç bir fley sat›lmam›flt›r, antik de-

¤ere haiz eserler de hiç sat›lamaz, o

halde Sotheby’s de sat›lan çiniler; bir

h›rs›zl›k neticesi ülkemizden kaç›r›lm›fl-

t›r. Soranlara merakl›lar›na ve konuyla

ilgili medyaya duyrulur!… Millî kül-

türümüzle çok yak›ndan ilgilenen, mü-

zayedeleri yak›ndan takip ederek, bun-

lar› zaman›nda Baflkent Ankara’ya rapor

eden D›flifllerimize, Kültür ateflelikleri

ile müflavirlerimize derin sayg›lar›m›zla

sunulur! … Genelde bu tip müzayade-

ler, birkaç sanat dostu gazeteci veya

antika merakl›s›na gelen kataloglardan

ö¤renildi. D›fliflleri ve kültür müflavir-

likleri ise kokteylden kokteyle gezdi-

ler… Konular› ile maalesef ilgilenmedi-

ler. Sebep ise, kültür konular›ndan ha-

bersiz olmalar›… Tayin edilen bu ze-

vat’› muhteremlerin kültür konular›yla

ilgili kaç ciddi makalesi var!… 

Eyüp Sultan Türbesi’nden muhtelif

tarihlerde çal›nan çinilerin yurdumuza

geri iadesi  de Kültür Bakanl›¤›m›zla

d›fliflleri bakanl›¤›n›n koordineli çal›fla-

rak, çal›nan eserlerin iadesi kanuni gö-

revleri aras›nda!… 

Görelim bakal›m görevler nas›l ya-

p›l›yor, aradan iki sene geçti ses seda
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yok. Erzurumlu ‹brahim Hakk›’n›n de-

di¤i gibi: 

Görelim Mevlam neyler, 

Neylerse gözel eyler! 

Belgelerin ‹stanbul Vak›flar Bölge

Müdürlü¤ünün Arflivi’nde bulunmas›na
büyük ölçüde yard›mc› olan Say›n
Necdet ‹flli’ye burada tekrar teflekkür-
lerimizi sunmay› vicdanî bir görev
olarak addediyoruz. 
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YAfiAMININ SON YILLARINDA 

EYÜP ANITLARINI ONARAN

YÜKSEK M‹MAR
VASF‹ E⁄EL‹ 

ERDEM YÜCEL

Z

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Bilim Dal› Ö¤retim Görevlisi

1937 ‹stanbul do¤umlu. ‹stanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Mezunu.

‹stanbul Vak›flar Baflmüdürlü¤ü ve Kültür Bakanl›¤›’nda

Uzman, Yönetici olarak çal›flt›.

Yay›nlanm›fl kitaplar› olup, ulusal ve uluslararas›

birçok sempozyum ve kongrelere kat›lm›flt›r.



1) Erdem Yücel “Mimar Kema-

lettin ve Mimar Vedat Beylerin

üslubunu sürdüren restoratör mi-

marlar” Birinci Milli Türkoloji

Kongresi, Tebli¤ler, ‹stanbul

1980, s. 467-469; E.Yücel “Ali

Talat Bey” Bizim Anadolu Ga-

zetesi (14 A¤ustos 1971); fiakir

Tokmen “Ali Talat Bey” mad.

‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul

1959, C. 2, s. 719. 

2) Y›ld›r›m Yavuz Mimar Ke-

malettin ve Birinci Ulusal Mi-

marl›k Dönemi, Ankara 1981;

Y. Yavuz “‹kinci Meflrutiyet

Döneminde Ulusal Mimari üze-

rindeki Bat› etkileri” O.D.T.Ü

Mimarl›k Fakültesi Dergisi, An-

kara 1976, C.2,S.1, s. 9-34;

Metin Sözen- Mete Tapan, 50

Y›l›n Türk Mimarisi, (‹fl Ban-

kas› Yay›nlar›), ‹stanbul 1973;

E. Yücel “Mimar Kemalettin

Bey” Bizim Anadolu Gazetesi (2

Ekim 1971); Mehmet Emin,

“Mimar Kemal de öldü” Hayat

Dergisi, ‹stanbul 1927, S. 34, s.

141; Sedat Çetintafl “Mimar

Kemalettin’in mesle¤i ve sanat

ülküsü, eserleri” Güzel Sanatlar,

‹stanbul 1944, S. 5, s. 160-173;

H. Kemali Söylemezo¤lu

“Mimar Kemalettin ve Dördüncü

Vak›f Han›” Arkitekt, ‹stanbul

1978, S. 369, s. 17-19, 22. 

3) N. Emre “Mimar M. Vedat

Tek” Arkitekt, ‹stanbul 1941, S.

9-10-11, s. 231-233; E. Yücel

“Mimar Vedat Tek” Bizim

Anadolu Gazetesi (26 Haziran

1971); S. Özkan “Mimar

Vedat Tek” Mimarl›k, ‹stanbul

1973, S. 121-122, s. 45-51; 

4) Erdem Yücel, “Vasfi E¤eli”

mad. ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹s-

tanbul 1968, C. 9, s. 4955-

4956; E. Yücel “Mimar

Kemalettin ve Mimar Vedat

Beylerin üslubunu sürdüren res-

toratör mimarlar” Birinci Milli

Türkoloji Kongresi, Tebli¤ler,

‹stanbul 1980, s. 472-474; E.

Yücel “Vasfi E¤eli” Bizim

Anadolu Gazetesi (29 May›s

1971); E. Yücel, “E¤eli Vasfi”

Mad, Dünden Bugüne ‹stanbul

Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, C.

3, s. 135-136. 
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XIX. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Avru-

pa da yeni bir yap›lanmaya yönelinmifl-

tir. Antik Ça¤ yap›lar›ndan, detaylar›n-

dan ve bezemesinden etkilenen bu yeni

ak›m Osmanl› Mimarisini de etkilemifl-

tir. Yaklafl›k bir yüzy›ll›k süre içerisin-

de, Balyan ailesinin ‹stanbul da uygula-

d›¤› bu mimari, barok, rokoko, ampir,

eklektik ve art nouveau üsluplar›ndan

esinlenmifltir. Avrupa’n›n Yunan ve Ro-

ma mimarisinden kaynaklanan yeni ya-

p›lanma Klâsik Osmanl› mimarisi ile

uyum sa¤layamam›flt›r. Bunun kaç›n›l-

maz sonucu olarak da Türk toplumun-

da yeniden öz geçmifle dönebilme ara-

y›fllar› bafllam›flt›r. Türk Neo Klâsik üs-

lubu olarak isimlendirilen yeni ak›mda

Osmanl› mimarisinin klâsik ö¤elerinin,

detaylar›n›n ve bezemelerinin yeniden

araflt›r›l›p uygulanmas›na çal›fl›lm›flt›r.

Bu yeni ak›m›n öncülü¤ünü Ali Talât

Bey (1869-1922) (1), Kemalettin Bey

(1870-1927) (2) ve Vedat Bey (1873-

1942) (3) bafllatm›flt›r. Sanayi-i Nefise

Mektebi Âlisinde e¤itim görmüfl olan

bu mimarlar Osmanl› Klâsik Mimarisini

en küçük ayr›nt›s›na kadar incelemifl ve

Türkiye de Neo-klâsik ak›m› bafllatm›fl-

lard›r. Bununla beraber cumhuriyetin

ilk y›llar›nda Ankara’n›n yeniden yap›-

lanmas›nda bat› mimarisinin etkisi yine

de görülmüfltür. Bu dönemde Türki-

ye’ye gelen Avrupal› mimarlar çal›flma-

lar›nda kendi memleketlerine özgü ya-

p›lara a¤›rl›k vermifllerdir. Ankara, ‹s-

tanbul ve ‹zmir baflta olmak üzere yeni

Türkiye Cumhuriyetinde yap›m çal›fl-

malar› sürerken, eski eserlerin onar›m›-

n› da Neo-klâsik Türk Mimari ekolünü

benimsemifl mimarlar yürütmeye baflla-

m›flt›r. Özellikle Vak›flar Genel Mü-

dürlü¤ünde e¤itimlerini Türkiye’de ta-

mamlam›fl genç bir mimarlar gurubu

usta ç›rak gelene¤ini sürdürerek onar›m

çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Bunlar›n ba-

fl›nda Vasfi E¤eli gelmektedir. (4)

Vasfi E¤eli, Mabeyinci Ömer Lütfi

Bey ile Seher han›m›n dört çocu¤un-

dan biri olup ‹stanbul’un tarihi semtle-

rinde fiehzadebafl›nda 1890 da dünyaya

gelmifltir. ‹dâdi e¤itiminden sonra eski

eserlere, mimariye olan ilgisi onu Sana-

yii Nefise Mektebi Âlisine yöneltmifl

ve 1913 de okulun mimari bölümünü

bitirmifltir. Bunun ard›ndan Evkaf Ne-

zaretinde göreve bafllam›flsa da I. Dün-

ya Savafl›n›n ç›k›fl›yla birlikte askere

al›nm›fl ve savafl süresince Harbiye Ne-

zaretinin harita flubesinde yedek subay

olarak askerli¤ini tamamlam›flt›r. Ard›n-
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5) Erdem Yücel, “Nihat Ni¤iz-

berk” Mimar Kemalettin ve

Vedat Beylerin üslubunu sür-

düren mimarlar, Birinci, Milli

Türkoloji Kongresi, Tebli¤ler,

‹stanbul 1980, s. 471; Vasfi

E¤eli “Mimar Nihad Ni¤izberk”

Arkitekt, ‹stanbul 1946, S.

169-170, s.44.

6) Bkz: ‹. Hakk› Konyal›,

Mimar Koca Sinan, ‹stanbul

1948, s. 112; Erdem Yücel,

“Mimar Sinan’›n Türbesi” Ar-

kitekt, ‹stanbul 1973, S. 352, s.

189-190.

7) Vasfi E¤eli, “Feneryolunda

Bir Mescit” Arkitekt, ‹stanbul

1947, S. 187-188, s. 157-161. 

8) Vasfi E¤eli, “fiiflli Camii

fierifi” ‹stanbul Enstitüsü Der-

gisi, ‹stanbul 1956, II, s. 19-

24; Vasfi E¤eli “fiiflli Camii”

Arkitekt, ‹stanbul 1953-S. 

263-266, s. 169-180; anonim,

“fiiflli Camisinin inflas› ilerliyor”

Arkitekt, ‹stanbul 1946, S.

179-180, s. 268-270; Belgin

Demirsar “fiiflli Camisi” mad.

Dünden Bugüne ‹stanbul An-

siklopedisi, ‹stanbul 1994, 

C. 7, s. 185-186. 
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dan Evkaf Nezaretindeki görevine dön-

müfl, Mimar Kemalettin ve Nihat Ni-

¤izberk’in (5) yan›nda mesleki görüfl ve

tecrübesini artt›rm›flt›r. 

Mimar Nihad Ni¤izber’in yafl nede-

niyle emekliye ayr›lmas›ndan sonra da

onun yerine ‹stanbul Vak›flar Baflmima-

r› olmufl ve uzun y›llar bu görevi bafla-

r›yla sürdürmüfltür.

Klâsik Türk Mimarisine olan ba¤l›l›-

¤› çal›flmalar›nda aç›kça görülmüfl, ‹s-

tanbul baflta olmak üzere çeflitli an›tla-

r›n onar›mlar› yap›lm›fl, vak›f hazirele-

rini düzenlemifltir.

O dönemde Süreyya Yücel, Sâlim

Gürflen ve Mustafa Rona’dan oluflan

Vak›f Fen Feyeti Süleymaniye, fiehza-

debafl›, Edirnekap› Mihrimah, Yeni Ca-

mi, Yeni Cami Hünkâr Kasr›, H›rka-i

fierif Camilerini onarm›flt›r.

Bunlar›n yan› s›ra Vasfi E¤eli, Sü-

leymaniye yap› toplulu¤undan olan Sâ-

lis ve Râbi medreselerinin köflesinde,

Mimar Sinan’›n türbesini de yeni bafl-

tan ele alarak onarm›flt›r. Ancak baz›

yerlerde de¤ifliklikler yapm›fl, özellikle

duvarlardaki pencere say›s›n›, türbeye

girifli de¤ifltirmifltir. Bu de¤iflikli¤in ne-

deni anlafl›lamam›flt›r.(6) 

Vasfi E¤eli Plânlar›n› çizerek kont-

rollü¤ünü üstlendi¤i vak›f an›tlar›n›n

onar›mlar›nda Klâsik Türk Mimari üs-

lûbunu uygulam›fl ve yabanc› etkileri

önemsememifltir. Özellikle bu durum

Eski Mülkiye Mektebi Müdürü Recai

Beyin k›z› Güzide Belerman’›n efli ve

o¤lu an›s›na 1947 de yapt›rd›¤› Fener-

yolu Camisinde aç›kça görülmekte-

dir.(7)

Projesini çizip uygulamas›n› yapt›¤›

Feneryolu Camisinde imam-müezzin

meflrutas›, flad›rvan ve muvakkithane-

den oluflan yap› toplulu¤unu tafl temel

üzerine tu¤ladan infla etmifltir.

Ayr›ca ortas›nda bas›k bir kubbesi

olan ahflap çat›l› caminin içerisinde ve

d›flar›s›nda eski Türk motiflerine yer

vermifltir. 

Vasfi E¤eli Beyo¤lu A¤a Camisini

(1597-1598) 1938 y›l›nda yenilemifltir.

Ona as›l ün kazand›ran yap› fiiflli de

Halaskârgazi ve Abidei Hürriyet cad-

deleri aras›nda eski süvari k›fllas›n›n ye-

rinde yapm›fl oldu¤u fiiflli Camisidir.(8)

fiiflli de Bir Cami Yapt›rma ve Yaflatma

Derne¤i’nin kurucular› fiükrü ve Yusuf

Gürün kardefllerin 100.000 TL. teberru

ile fiiflli de cami yapt›rmaya karar ver-

melerinden sonra ‹stanbul Vali ve Bele-

diye Baflkan› Dr. Lütfü K›rdar’›n fiehir

Meclisi karar›ndan sonra bu iflin yap›la-

bilmesi için Vasfi E¤eli’ye baflvurulmufl-

tur. 

Caminin yap›m›na 1945 y›l› Hazi-

ran ay›nda bafllanm›flt›r. Vasfi E¤eli ca-

minin plânlar›n› çizmifl, statik uygula-

may› Prof. Y. Müh.Fikri Santur, detay-

lar› Y.Mimar Nazimi Yaver Yenal ile

Vahan Kantarc› yapm›fllard›r. XVII.

Yüzy›l Klâsik Türk mimari üslubundaki

yap›n›n duvarlar› eski y›¤ma tekni¤inde

köfeki tafl›ndan örülmüfl, üzerine de

kubbe betonarme olarak oturtulmufltur.

Vasfi E¤eli bu çal›flmas›nda en büyük

özelli¤i olan organizatörlü¤ünü göster-

mifl, hat, bezeme sanatç›lar› ile taflç› us-

talar›n› memleketin en iyileri aras›nda

seçmifltir.

Alç› pencereleri Hezarfen Osman

Usta’n›n o¤lu Tevfik Özkurflun, ahflap

bezemeleri ‹zzet Orni, kubbe, tavan

nak›fllar›n› Avni Uyar, tafl üzerine be-

zemeyi de Kayserili ‹brahim Tokluo¤lu

yapm›flt›r.

Ayr›ca avlu kap›s› üzerindeki iki

ayet, Mihrimah türbe kap›s› üzerindeki

Mustafa Rak›m’›n yaz›lar› Hattat Hamit

Aytaç taraf›ndan aynen kopya edilerek

uygulanm›flt›r. fiad›rvan ile cümle kap›-

s› üzerindeki âyeti Hattat Macit Ayral,

caminin içerisindekileri Hamit Aytaç,

kubbedeki istifleri, kuflaklar› ve ayet-i

celile’yi Hattat Halim Özyac› yazm›fl-

t›r. 

fiiflli Camisinin aç›l›fl›ndan k›sa bir

süre önce ‹stanbul Vak›flar Baflmüdür-

lü¤ündeki görevinden emeklili¤ini iste-

yen Vasfi E¤eli’nin ayr›l›fl› de¤iflik bi-

çimlerde yorumlanm›flt›r:

“Senelerden beri ‹stanbul Vak›flar
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9) Albert Gabriel, Cumhuriyet

Gazetesi (24 Temmuz 1949) 
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Baflmimarl›¤› yapm›fl olan k›ymetli ida-

reci ve Y. Mimar Vasfi E¤eli umum

müdürle aralar›nda ç›kan fikir ihtilaf›

sonunda emeklili¤ini istemifl ve iste¤i

kabul edilmifltir. Vasfi E¤eli’nin ayr›l-

mas› mimarl›k mahfilinde teessür uyan-

d›rm›flt›r. E¤eli mesaisini fiiflli Camisi-

nin ikmaline hasredecektir.” 

fiiflli Camisinin bitiminden sonra

baz› meslektafllar› özel sohbetlerde ya-

p›mla ilgili baz› noktalar› elefltirmifller-

dir. Özellikle minarenin kubbe ile uyu-

mu üzerinde durmufllar, ibadet mekân›-

n›n avludan fazla yüksek olufluna de-

¤inmifller, içerideki f›skiyeli havuzun

Erken Osmanl› yap›lar›nda bulundu¤u-

nu ileri sürmüfllerdir.

Ayr›ca kalem ifllerinin çok fazla olu-

flundan da yak›nm›fllard›r. Bu arada ca-

minin yap›m›nda Tulumcu Hüsam gibi

o s›ralarda y›k›lm›fl camilerin tafllar›n-

dan yararlan›lm›fl oldu¤u da ileri sürül-

müfltür. Ancak bu iddialara en güzel

yan›t› Türk Sanat› üzerindeki çal›flma-

lar›yla tan›nm›fl Prof. Albert Gabriel

vermifltir: 

“Geçenlerde aç›lan fiiflli Camii, üze-

rinde konuflulmaya de¤er bir eserdir.

Bu camiin inflaat›n› idare eden mimar

Vasfi E¤eli’yi sade bir görmüfllü¤üm

var. Nas›l yetiflti¤ini bilmem. Fakat

eserlerini bitaraf bir gözle tetkik etmek

zahmetini gösterecek herkesin teslim

edece¤i gibi ben de onun usta bir mi-

mar oldu¤unu söyleyebilirim. Esasen

üzerinde, iyi bir neticeye ulaflt›¤› ifl

onun kabiliyetini ortaya koymaktad›r.

Baz› sanat münekkitlerinin neler

söyleyece¤ini gayet iyi biliyorum. Yir-

minci asr›n ortas›nda camiin içine daha

yeni daha asrî bir flekil bulunamaz m›

idi? diyecekler. Nazari olarak bu hiç de

imkans›z bir fley de¤ildir. Fakat meselâ

Fransa da flimdiye kadar yap›lan tefleb-

büsler pek iyi netice vermemifltir. Mü-

hendis de Baudot’un eseri olan Mon-

tartre Kilisesi, birbirini tutmayan un-

surlar›n bir araya toplanmas›ndan baflka

bir fley de¤ildir. Saint-Pierre de Chailot

Kilisesi de, mimarlar›n muhakkak olan

kabiliyetlerine ra¤men hiç de flaheser

gibi görünmüyor.”(9) 

fiiflli Camisi Vasfi E¤eli’nin ününü

memleketin içinde ve d›fl›nda yaym›fl,

bu nedenle de cami yapt›ranlar›n sü-

rekli arad›klar› dan›flt›klar› bir mimar

olmufltur. 

Pakistan hükümetinden M. Ali Cin-

nah’›n türbesinin yap›m› için ald›¤› bir

teklif üzerine Pakistana gitmifltir. Ora-

da yapt›¤› incelemelerden sonra ‹stan-

bul’a dönmüfl ve haz›rlad›¤› projeyi Pa-

kistan’a göndermifltir.

M. Ali Cinnah’›n türbe projesi Klâ-

sik Türk Mimari üslûbunda olmas›na

karfl›l›k ona ülkenin yöresel elemanlar›-

n› da eklemifl türbenin yap›m›n› ‹ngiliz

mimar› Raglan Squire’ye vermifltir. An-

cak Pakistanl›lar bu projeyi benimse-

memifl, bir çok yerini de de¤ifltirmifller-

dir. 

Vasfi E¤eli fiiflli Camisinin yap›m›n-

dan bir süre sonra Vak›flar Genel Mü-

dürlü¤ünde ücretli olarak görev alm›fl

ve mesleki çal›flmalar›n›n tümünü Eyüp

Camisi ile çevresindeki mezarl›klar›n

düzenlenmesine ay›rm›flt›r. Böylece her

biri bafll› bafl›na birer belge niteli¤inde-

ki mezar tafllar›n›n yok oluflunun önüne

geçmifltir. 

Eyüp’deki çal›flmalar›n afl›r› yorgun-

luktan hastalanm›fl, iki y›ll›k zor bir

hastal›k döneminden sonra 10 Nisan

1962 günü Kad›köy Moda Caddesin-

deki 107 nolu evinde ölmüfltür. Mezar›

Zincirlikuyudad›r. Oysa ilgililerce ölü-

münden yedi y›l sonra mezar›n›n yap›l-

may›fl› üzüntü kayna¤› olmufltur. ‹stan-

bul Vak›flar Baflmüdürlü¤ünde görevli

kardeflinin çabalar› sonunda mezar so-

nunda yap›labilmifltir. 

Vasfi E¤eli’yi küçük yafllar›mda ba-

bamdan ötürü tan›mak mutlulu¤una

erifltim. ‹zlenimlerime göre çevresinde-

kiler de sayg› uyand›ran, biraz da asabi

mizaçl› olmas›na karfl›l›k birlikte çal›flt›-

¤› arkadafllar›na flefkatle yaklaflan, söz-

cü¤ün tam anlam›yla bir ‹stanbul çele-

bisiydi…

Nur içinde yats›n…
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SANATÇI GÖZÜYLE
MEHTER

GÜNDEGÜL PARLAR

Z

Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun,

Sanatsal Mozaik Dergisinin Genel Yay›n Yönetmenli¤i ve Yaz› ‹flleri

Müdürlü¤ünü yapm›flt›r. Halen Sanat Tarihi alan›nda master

yapmaktad›r. 40’›n üzerinde araflt›rma ve bilimsel, magazin makalesi

mevcut olan Parlar, çeflitli sempozyumlara kat›lm›flt›r.



1- Ögel, Bahaddin, Türk Kül-

tür Tarihine Girifl, 8. K. Ve T.

B. Yay›nlar› Ankara, 1987 s.

16

2) Chavannes, E. Document

sur les Tou-kiue Occindenta-

ux, Paris 1900. 

3) Turan, Osman, Selçuklular

Zaman›nda Türkiye, Bo¤aziçi

Yay›nlar› ‹stanbul, 1996. 

S. 29

Mehteran

giysilerinden,

enstrümanlar›ndan

örnekler.

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

Mehter, kökeni Orta Asya Türk

Devletlerine kadar uzanan, Devletin

ululu¤unu ve muhteflemli¤ini ortaya ko-

yan en eski müzik törenidir. Mehteri

bir flenlik müzi¤i olarak almamak gere-

kir. Türklere mehterin as›l tan›m›, ordu-

nun savafla ç›k›fl›n›n bafllang›c› olmas›-

d›r. Savaflta Hakan›n ota¤›n›n önüne,

mehter bayra¤›n›n alt›na kurulan büyük

davul, yani hakanl›k kösünün vuruflu ile

ordu savafla ilk ad›m›n› atar. Bu gelenek

Hunlar’dan Osmanl›’lara kadar çok az

de¤iflikliklerle aynen devam ederek gel-

mifltir. 

Tarihi kaynaklardan edindi¤imiz bil-

gilere göre, mehter ve bayrak bir dev-

let sembolü olup ayn› zamanda hakan›n

yetki belgesi niteli¤inde tafl›maktad›r.

Bu sembol hem kabilelerde, hemde ha-

kanl›k nezdinde aynen geçerlidir. Meh-

ter kelimesinin meydana getirdi¤i kül-

tür ve mana iflte budur. Malazgirt Sava-

fl›’nda Yusuf Has Hacib’in, Kutadgu Bi-

lig için yazm›fl oldu¤u, m›srada bunu

çok aç›k bir biçimde ortaya koyar;(1) 

“Bulut kükredi, urd› nevbet Tu¤u 

fiimflek çakt›, çekti (tartt›) hakan tu-

¤unu” 

Buradaki bayrak ve davul birli¤i,

mehterdir. Gök gürlemesini and›ran da-

vulun çal›n›fl› ile ordu savafla bafllamak-

tad›r. Bayrak ve mehter, burada görül-

dü¤ü gibi birbirinden ayr›lmayan, ikisi-

nin birlikteli¤i ile önemli bir devlet

sembolü niteli¤ini tafl›maktad›r. Ünlü

Frans›z tarihçi Cnavannes eserinde bu-

nu flöyle anlatmaktad›r.(2) 

“641 y›l›nda Bat› Göktürk Ka¤an› Ba-

gatur Yabgu’ya Davul ile bayrak verildi.” 

Bayrak ve davulu veren ise Çin im-

paratoru Ch’u Lo Hou olup, yabgu’ya

devlet sembolünü vererek onu tan›d›¤›-

n› göstermifltir. Bayrak ve davulu alan

hakanda kendini bu makamda yetkili

görmektedir. 

Belgelerde, mehteri tarihin muhtelif

devirlerinde kullan›ld›¤›n›, gösteren ör-

neklere rastlanmaktad›r. Örne¤in 26

A¤ustos 1071 de yap›lan Malazgirt Sa-

vafl›nda, Alp Arslan›n Romanos Dioge-

nise karfl› haz›rlan›fl› tarihi kaynaklarda

flöyle verilmektedir.(3) 

“Sultan beyaz elbiselerini giydi. At›-

n›n kuyru¤unu s›kt›, Son vasiyetini bil-

diren hitabetini yapt›ktan sonra, Sel-

çuklu ordusu, Allah ve Tekbir sesleri,

kös ve boru gürültüleri hayk›rmalar ile

düflmana sald›rd›.”

Görüldü¤ü gibi, kösün ve borular›n,

nevbet davulunun sesi, binlerce metre

uzakl›ktaki düflman›n moralini bozacak,

ürkütecek bir güce sahiptir. Gene Ala-

addin Keykubad’›n Alaiye kalesinin al›-

n›fl›ndaki olaylar› kaynaklar, “Selçuklu

padiflah› sancak ve cetr’i ile ve küs, bo-

ru, nekkare ve zurna sesleri içinde kale-
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4) Turan, Osman, Selçuklular

Zaman›nda Türkiye, Bo¤aziçi

Yay›nlar› ‹stanbul, 1996. S.

336

5) Meydan Larousse, Cilt 1.

‹stanbul, 1972. S. 8 

Arif Pafla albümünden.

Mehter konser düzeni

(18.yy.)

Mehteran nevbet

esnas›nda.

(Mehteran-› Eyüp

Sultan, Foto:

Kaz›m Zaim.)
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ye do¤ru ilerledi” diyerek, mehterin ne

derece önemli rol oynad›¤›n› belirtir-

ler. (4) 

Kösler üzerinde önemli çal›flmalar›

olan Prof. Dr. Altan Köymen, Tu¤rul

ve Alparslan›n köslerinin, Abbasilerin-

kinden daha büyük ve görkemli oldu-

¤unu söylemektedir. Savaflta, uçlar›na

at kuyru¤u ba¤l› olan tu¤lar, ordunun

yerini ve konumunu, mehter ise hare-

ketini düzenlemektedir. Geceleri meh-

terin sesi ordunun bir komuta alt›nda

savaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Osmanl›

devletinde tu¤lara kurban vererek sava-

fla ç›kma gelene¤i bafllam›flt›r. Kanun-i

Kadim denilen, savafla mehter ile ç›kma

gelene¤i, bütün Türk Devletlerinde hiç

de¤iflmeden devam etmifltir. 

Osmanl›larda ilk mehterin, 1284 y›-

l›nda 11. G›yaseddin Mesud’un Osman

Gaziye gönderdi¤i, özel boru ve davul

tak›m›yla kuruldu¤u kabul edilmekte-

dir.(5) Fetihten sonra, Fatih ‹stanbulda

üç yerde mehter tak›m› kurdurmufltur.

Bunlardan birisi de Eyüp semtidir. Nev-

bet vuruldu¤unda Padiflahlar›n aya¤a

kalkma töresi kaynaklarda

“…Ta Sultan Mehmed Bin Murad

Han zaman›na de¤in. 

Resm-i Osmani bunun üzerine idi ki, 

Her bir sefere huruç etme¤e nevbet

vurulsa, 

Padiflahlar aya¤a üzere gelip…”

diye anlatmaktad›r. Bu adetle ilgili

olarak Afl›kpaflazade, Osmangazi zama-

n›nda da bunu flöyle dile getirmektedir. 

“…Al-i Osman Gazi seferde nevbet
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6) Ögel, Bahaddin, Türk kül-

tür Tarihine Girifl, 8. K. Ve

T.B. yay›nlar›, Ankara, 1987

s. 51. 
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vurulsa aya¤a durdular…”

Fakat bu ikiyüzy›ll›k gelenek, Fatih

taraf›ndan, 

“‹kiyüzy›l önce  ölmüfl insan için

aya¤a kalkmak gereksizdir.” diyerek

kald›r›lm›flt›r. Savafl and› olarak izledi-

¤imiz mehter, konak ve saraylarda da

vurulmaktayd›. ‹bn-i Batuta’ya göre (6),

ilk konak olan Davut pafla da, Padiflah

her sefere ç›k›flta, nevbet s›ralan›fl›; 

“‹lkönce hakan›n kösü vurulur, on-

dan sonra ulu hatunun, di¤er hatunlar›n,

sonra vezirin, sonra komutanlar›n, daha

sonrada hep beraber vurularak konaktan

ç›k›l›rd›.” diyerek anlat›lmaktad›r.

Padiflah›n 5 nevbet vuruluflunun ya-

n›nda, vezirlerin 3 nevbeti vurulurdu. 

Fatih zaman›nda mehter kurala so-

kulmufl ve en görkemli halini alm›flt›r.

Bu devirde mehterhanede 9 zilzen, 9

nakkarazen, 9 boruzen, 9 zurnazen, 9

tabizen, 9 çavufl, bir iço¤lanbafl› ve ça-

vufllarla beraber 64 kiflilik bir tak›m bu-

lunmaktayd›. Çavufllar›n elinde “çev-

gen” ad› verilen, tepesi ay fleklinde,

boncuk ve ç›ng›raklarla süslü bir de¤-

nek bulunurdu. Bu bir nevi maistro gö-

revi görerek, tak›m› sevk ve idare edi-

yordu. 

Mehter tak›m›n›n giyimleride flöyle-

dir.

Mehterbafl›; bafl›nda al kavu¤u üze-

rine beyaz destar sar›l›r, s›rt›na al kaput

veya çuha binifl ayaklar›nda sar› mest

giyerler. Boruzenler, Zilzenler, Nakka-

rezenler; bafllar›na yeflil renkli beyaz

destarl›kavuk, s›rtlar›na mor, larcivert

veya siyah çudan binifl, al renkli çak›-

fl›r, içlerine som çubuklu entari, ayakla-

r›nada k›rm›z› yemeni. Köszenbafl›; ba-

fl›na k›rm›z› beyaz destar sar›lm›fl k›r-

m›z› kavuk k›rm›z› kaftan, içine min-

tan, uzun beyaz kuflak, bacaklar›na k›r-

m›z› flalvar, ayaklar›nda da k›rm›z› veya

sar› yemeni. Zurnazenler; bafllar›na

mor kavuk, üzerine beyaz destar, belin-

de kufla¤› olan beyaz entari, k›rm›z›

flalvar, k›rm›z› binifl ve sar› yemeni.

Çevgenler ve okuyucular; k›rm›z› binifl,

kavuk ve flalvar, üç entari ve sar› yeme-

ni giyerlerdi. Rütbeleride bugünkü su-

baya eflitti. 

Kaba zurna, boru, kös, davul, nak-

kare, zil ve çevgen, mehterde kullan›-

lan enstrümanlar olup tören s›ras›nda,
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7) Arcasoy, Atefl,

Sanatsal mozaik

Dergisi Say› 3 ‹st.

1995. 

Mehter minyatürü

(17.yy.)

“Türk Müzisyenleri”. Porselen biblolar,

yükseklikleri 19 cm. J.P. Melcbior,

Höscht, 1778. Figürlerin baz›lar›nda,

sanatç›n›n yorumu ile müzisyenler

odönemde Bat›da çok moda olan obua,

triangl, fagot ve trompet çalmaktad›rlar.
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önde çorbac› bafl›, yanlarda yeflil ve ak

sancaklar, sa¤ baflta muhaf›z ile birlikte

k›rm›z› sancak (Devleti temsil eder),

sancaklar›n arkas›nda üç s›ra halinde 9

tu¤ gelmektedir. Ak sanca¤›n arkas›nda

hücum tu¤u yer al›r. Tu¤lardan sonra

ortada mehterbafl›, çevgenler, zurna-

zenler, nakkarezenler, zilzenler, davul-

zanlar, en arkada ise kös bulunmakta-

d›r. Mehter sa¤ ayakla bafllar, üç ad›m-

da bira durulur, hafif sola, daha sonra

da üç ad›m devam edilerek sa¤a selam

verilir ve bu tempoda yürümeye devam

edilmektedir. 

Mehter giyiminden, töreninden,

müzi¤ine kadar elçilerin, ressamlar›n

seyyahlar›n o kadar ilgi oda¤› olmufltur

ki, Türk ve mehter modas› Avrupay›

uzun süre saran bir salg›n haline gel-

mifltir. Kanuni Sultan Süleyman zama-

n›nda (1520-1574), s›n›rlar› Viyanaya

kadar dayanan Osmanl› imparatorlu¤u-

nun ihtiflam›, o tarihlerde 90 an besteci

ve kompozitör, mehter müzi¤inden et-

kilenerek 150 civar›nda marfl bestele-

mifllerdir. Bu besteciler aras›nda, Lizst,

Rossini, Camille Saint Seans, Johann

Straus, Bethowen de bulunmaktad›r.

Öyle ki Bethowen ünlü “Saraydan K›z

Kaç›rma” operas›n›n 9. Bölümünde

mehter müzi¤ini kullanm›flt›r.(7) 

17.ci ve 18.ci as›rlarda mehter mü-

zi¤i, Avusturya, Polonya, Rusya ve

Fransada taklit edilerek, Avusturya,

Slav, Alman orkestralar›na girmifltir.

Bugün hala Danimarkada “Yeniçeri

Çalg›s›”, Polonyada “Ksieczy Türecki,

‹flveç’te” Türkish Klospel” adlar›nda

mehter müzi¤i çal›nmaktad›r. Avustur-
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“Zil Çalan Türk

Müzisyeni” Porselen

biblo, yüksekli¤i 19 cm.

J.P. Melchior, Höchst,

1778
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yal› besteci Wolfang Amedeu Motzart,

mehter müzi¤inin bafl k›sm›n› alarak

yapm›fl oldu¤u bestesine “Türk Konçer-

tosu” demifltir. 

Dünyan›n en iyi zilleri ise, 1623 y›-

l›ndan beri Türkiyede ermeni as›ll› Zil-

ciyanlar taraf›ndan üretilmifltir. Mehte-

rin moda olmas› yaln›z müzik alan›nda

olmam›fl, Türk ve mehter k›yafetleride,

o tarihlerde seramiklerde ve pek çok

yerde her vesile ile kullan›lm›flt›r. 

19. as›rda II. Mahmut (1826) yeni-

çeri teflkilat› ile birlikte mehter tak›-

m›nda kald›rarak, yerine Muzakay-›

Hümayunu kurdurmufltur. Böylece befl-

yüzy›ll›k bir tarihe sahip olan mehter

gelene¤ide bitmifltir. 

Yerine kurulan Muz›kay-› Hüma-

yun’un bafl›na Türk ve Frans›z hocalar

getirilmifl, bunlardan ‹talyan besteci

Donezetti, albay rütbesi ile 28 y›l bo-

yunca hocal›k yapm›flt›r. Gösterdi¤i

baflar›dan dolay› daha sonra pafla unva-

n› verilmifltir. Donezettinin ölümü üze-

rine yerine, ‹talyan Galilisto Guatelli

pafla getirilmifltir. 1923 y›l›nda muzu-

kay-› Hümayün yerine “Cumhurbafl-

kanl›¤› Bandosu” kurulmufl, bugün hala

bu orkestras›n›n ad› “Cumhurbaflkanl›¤›

Senfoni orkestras›” olarak hizmete de-

vam etmektedir. 

1950 y›l›nda Cumhurbaflkan› Celal

Bayar, ‹ngiltere Kral›n›n cenazesine gi-

derken, yan›nda götürmek üzere meh-

ter tak›m›n› kurdurmufltur. Üç katl› ola-

rak 2 Mart 1953 y›l›nda kurulan bu ta-

k›m, 29 May›s 1953 tarihindeki 500.cü

‹stanbul un kurtuluflu flenliklerine de

kat›lm›flt›r. 

Günümüzde Harbiye Askeri

Müzede devam eden Mehter tak›m›na,

1997 tarihinde Eyüp Sultan Vakf›’n›n

da kurmufl oldu¤u mehter tak›m›da

kat›lm›flt›r. Böylece 5.M.Ö. 2000 tarih-

lerine kadar uzanan gelenek, müzik

töreni olarak hizmete kat›lm›flt›r. 
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Uflflâkî Cemâleddin Efendi

türbesi. (Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden.)
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Eyüp Sultan ilçemizi mânevi nefes-

leriyle yo¤urmufl mürflid-i kâmillerden

birisi de do¤up büyüdü¤ü Edirne’den

kalk›p gelerek E¤rikap›’n›n hemen d›-

fl›nda, Defterdar Mahallesinde bulunan

Hirâmî Ahmet Pafla mescid-zaviyesine

postniflin olan 18. Yüzy›l›n önemli süfi

flahsiyetlerinden Seyyid Muhammed

Cemaleddin el-Uflflâkî Efendidir (1690-

1751). 

As›l ad› Muhammed Cemaleddin,

künyesi ise Ebu Nizameddin olan bu

fleyhin kaynaklarda seyyid oldu¤u da

zikredilir. fieyhi, bir rivayete göre s›rf

bir çiçek cinsinin mahiyetini ö¤renmek

için Ba¤dat’a kadar gitti¤inden dolay›

kendisine “Ba¤dadi” mahlâs› verilmifl

olan Muhammed Hamdi-i Ba¤dâdî’dir.

(ö,1146/1733). Küçük bir divançe olufl-

turacak kadar fliir günümüze ulaflan

Hamdi-i Ba¤dâdi’nin “Hamdiyye” ilahi-

sinin dergahlarda taamdan sonra okun-

mas› adeta usûl olmufltur. Hamdi-i Ba¤-

dadi’nin vefât›ndan sonra Cemaleddin

Efendi bir müddet kadar Edirne’de yine

dönemin önemi fleyhlerinden Sezaî-yi

Gülfleni’nin (ö. 1150/1737) sohbetleri-

ne davet etmifltir. 

Sezai Efendi’nin Mektûbât’›nda on-

dan “Benim k›ymetli o¤lum Cemâli

Efendi…” diye bahsetmesi ve yine Se-

zâî’nin halifesi ‹brahim Nazira’n›n Di-

van’›nda Cemaleddin Efendi’yi; 

“Fenâ bezminde câm elde sülûk er-
bab›na sâkî 

Mükerrem fleyh-i âli Cemaleddin-i
Uflflaki”

diye medhetmesi Cemâleddin Efendi

de bu iki yolun, yani Halvetiyye-yi Ufl-

flak›yye ile Gülfleniyye-yi Sezaiyye’nin

cem oldu¤u intiba›n› uyand›rmaktad›r. 

Seyyid Cemaleddin Efendi 1155/

1742 tarihinde alm›fl oldu¤u bir manevi

iflaretle ‹stanbul’a hicret edince münhal

bulunan E¤rikap›’daki Hirami Ahmed

Pafla mescid-zaviyesinin fleyhli¤i kendi-

sine tevcih edilir. Bu tarihten vefat›na

kadar yaklafl›k on küsur y›l bu dergahta

hizmette bulunan Cemaleddin Efendi

1751’de âlem-i cemâle yürüdü¤ünde

söz konusu bu mescid-zaviyenin k›ble

taraf›ndaki hazireye defn olunmufltur.

Vefat›na Müstakimzade, Abdullah Sa-

lahi gibi kimseler taraf›ndan tarihler

düflülmüfltür. Bunlardan Salahi Efen-

di’nin “Cemalullah’a döndü aflk ile pi-
rim Cemaleddin” diye düflürdü¤ü tarih

meflhurdur. Bafl halifesi olan Abdullah

Salahi Efendi ki Tahir A¤a Dergah›

postniflinidir Cemaleddin Efendiye ay-

n› zamanda damad olmufltur. “Azizi-

miz, mürflidimiz, kutbu’l-arifin, gavsu’l-

vas›l›n es-Seyyid muhammed Cemaled-

din” diye and›¤› fleyhinden ilginç bir
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Uflflâkî Cemâleddin Efendi

Camisi. (Hirâmâ Ahmet Pafla

Camisi/ Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)

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

hat›ray› Medar-› Mebde ve Meâd isimli

eserinde flöyle anlat›r. Salahi’nin aktar-

d›¤›na göre Cemaleddin Efendi bir gün

müridlerini imtihan (imtihan-› ezhan-›

salikin) için onlara tezadl› ve lugazl› bir

soru yöneltir. Soru fludur; “Bir bin bin

olmak, bin bin bir olmak, flems zerre

olmak, yalan› komak, olma¤› komak,

olmama¤› komak nedür?”. Bunun çözü-

münü o zaman için kimse yapamaz.

Cemaleddin Efendi ve vefat eder. Çok

sonralar› bir gün mana âlemindeki bir

görüflmelerinde “dahil-i bezm-i sohbet-

leri oldu¤unda” Cemaleddin Efendi,

Salahi’ye y›llar önce bu lügatin s›rr›n›

aç›klar. ‹flte Salahi Efendi’nin fleyhimin

“‹stimdâd-› rûhâniyetleriyle âverde-i

kelâm-› imlâk›l›nd›” dedi¤i söz konusu

bu eserin hikmet-i vücudu bu mânevî

görüflmedir. Tasavvufi yolda bu kabil

eser imlâs› s›kça görülen bir uygulama-

d›r. 

Cemâleddin Efendi ba¤l› bulundu¤u

Halvetiyye’nin Uflflâk›yye flûbesinin

“‹kinci Piri” (Pir-i Sânî) kabul edilir.

Tarikat içi kaynaklar bunun sebebi ola-

rak, söz konusu bu tarikte 7 esmâ üze-

rinde yapt›r›lmakta olan etvar-› seb’a

sülûkuna mânâ âleminde Hz. Ali tara-

f›ndan 5 furuat ismin daha ilave edil-

mesini Cemaleddin Efendi’ye emretme-

sini gösterirler. Nitekim Cemaleddin

Efendi’den sonra Uflflâkîler 12 esmâ

üzerinden seyr-i süluk yapmaya bafllar-

lar. Haririzade’nin her flahsa müstakil

bir tarikat yak›flt›rmas› sonucu Cema-

leddin Efendi’ye de Uflflak›yye’nin söz-

de Cemaliyye kolunun müeessisi gibi

s›fatlar verilmeye çal›fl›lm›flsa da bizce

bunun pratik bir dayana¤› yoktur. Zira

gerek bizzat Cemaleddin Efendi ve ge-

rekse bu vadideki iki yüz küsür eseri ile

Osmanl›n›n Muhyiddin-i Arabisi say›-

lan halifesi fieyh Abdullah Salahi Efen-

di’nin yaz›lar›nda böyle bir mensubiye-

te rastlan›lmamaktad›r. Mesela bizzat

Cemâleddin Efendi bir nutkunda: 

“Gavs-i âzam fieyh Hüsameddin olup-
tur pirimiz 
Râh-› Hak’ta ân›n izinde gider Uflflâki-
yiz 
Vâr-› Hak’ta varl›¤›m›z flöyle mahv et-
tik ki biz 
Vâr›m›zdan kalmad› asla eser Uflflâkî-
yiz” 

derken bu görüflümüzü te’yid eder.

Böyle bir mensubiyetin ancak halifele-

rinin tesmiyesi ile bafllayaca¤› gerçe-

¤inden yola ç›kt›¤›m›zda ise bafl halife

Salahi Efendinin fieyhini hep “Zümre-i

uflflakiyan›n k›dvesi” olarak and›¤›n› gö-

rürüz. Ayr›ca hizmette bulundu¤u der-

gah›n arflivlerde yer alan dökümanla-

r›nda bu adla bir tarikat tesmiyesine

rastlan›lmamaktad›r. En önemlisi tari-

kat için kaynaklar›n Cemaleddin Efen-

diyi müstakil bir cemaliyye tarikat›n›n

müessisi de¤il de Hep Halvetiyye-yi

Uflak›yye’nin pir-i sanisi olarak görme-

leri bize baz› müelliflerin böylesi kana-

atlerinin sadece bir yak›flt›rmadan iba-

ret oldu¤unu göstermektedir. 

Seyyid Cemaleddin Efendi’nin bu-

gün kütüphanelerimizde bir Divan› ve

bir de çok k›sa bir mektubu bulunmak-

tad›r. Kâfiye s›ras›na göre ve aruz ile

yaz›lm›fl olan bu Divan 345 manzume,

94 beyitli bir silsilename, Nakfli’nin bir

gazelini tahmis ve 5 adet tarih düflür-

meden oluflmaktad›r. “Cemâli” mahlâs›-

n› ki Osmanl› döneminde ayn› mahlas›

kullanan sekizinci flairdir kulland›¤› fli-

irlerinde daha çok vahdet-i vücut

nefl’esi ve hakikat-› muhammediyye
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cezbesi hakimdir. Hatta divan›n bütü-
nü incelendi¤inde âdeta bafltan sona
aflk-› muhammedi ile yan›p tutuflan bir
gönlün o ali kadre yönelik natlar›ndan
meydana geldi¤i görülecektir. 

“Muhammed flems-i mânâd›r an›n zerrat›d›r

eflyâ 

Bu sûret cümle andand›r gerek pinhan ge-

rek peydâ 

Ne kim var ulvi ger sufli ana muhtaçt›r el-

bette 

Kamu andan al›r feyzi gerek âlâ gerek ednâ 

Elindedir an›n cümle hükümet zâhir u bat›n 

Ana ba¤›fllad› âlemleri ser-tâ-kadem Mevlâ 

Mecâzi ümmi bilmez kemâl-i kadrin an›n 

Hakiki ümmi anlar nedir ol flâh-› bi-hem tâ 

Cemâlî andelib-âsâ eder fleb ta seher efgân 

Olal›dan gül cemalince on›n ol âfl›k-› fley-

dâ”. 

Kah arifane ve afl›kane kah rindane
ve kalendarane nutuklar›ndan baz›lar›
ise söz konusu tarikte ilahi olarak te-
rennüm edilmifltir. Kalender nefl’efli
üzere olan bir nutkunda; 

“Gönülde derd-i aflk› olmayanda ah u zar

olmaz 

Ki bir hâneye od düflmeye dûd› âflikâr ol-

maz 

Çal›p sengine aflk›n flifle-i var›n flikest eden 

Melâmet olunulur ol, bil anda nâm u âr ol-

maz

Koyup agyâr u yar›n› flu kim aflk ile yar ol-

du 

Cihan içre ana bir kimse asla bil ki yâr ol-

maz 

giriftar olunan aflka bir özge hâle düfler kim 

An›n hâlini Hak’dan gayr› anlayub duyar

olmaz 

Gehi derya gibi çoflar geçer gahi de ken-

dinden

Döner halden hale afl›k elinde ihtiyar ol-

maz 

Nola afl›k görürse mâflûkun yüzünü her

yüzde 

An›n mir’ât-› kalbinde sivâdan hiç gubâr ol-

maz 

Cemâli bahrine flak›n nihayet var k›yas et-

me 

O bir bahr-i amîkdir kim ana ka’r-› kenâr

olmaz”. 

Cemali Efendi’nin iki o¤lundan bü-
yü¤ü Nizameddin Efendi (ö.1199/

1785) babas›n›n vefat› üzerine postni-
flin olmufl ve 34 sene gibi uzunca bir
süre bu dergahta fleyhlik yapm›flt›r. To-
runu fieyh Cemaleddin Efendi, onun
o¤lu fleyh Alaeddin Efendi ve onun o¤-
lu fieyh Kerameddin efendilere gelin-
ceye kadar (1835) hep Seyyid Cema-
leddin Uflflâkî’nin neslinden gelen Ce-
malizade ailesinin fertleri muhtelif za-
manlarda Hirami Ahmed pafla, Cemali,
Cemalizade, Savaklar, fialc›zade gibi
adlarla an›lan bu tekkenin meflihat›n›
ellerinde bulundurmufllard›r. Bu tarih-
ten sonra bu tekke, bayra¤› bir baflka
tarike devretmifltir. Seyyid Cemaleddin
Efendi’nin toplam 36 halifesi oldu¤u
Meclis-i Meflay›h reisi Ahmed Muhyid-
din Efendinin k›ymetli Tomar-› Kebir
mecmuas›nda isimleriyle beraber kay-
dedilmifltir. Bunlar aras›nda Abdullah
Salahaddin-i Uflflaki ki kendinden sonra
silsilesi bu zattan yürümüfltür, Yaz›c›za-
de fieyh Muhammed Safveti ve fieyh
Mahmud Bedreddin-i Uflflaki en mefl-
hûrlar›d›r. Ayr›ca baz› kaynaklara bu
halifelerin içerisinde Süleyman Naflki-i
Eyyûbi ve ‹mam Haf›z Mahmud Eyyu-
bi isimli Eyüp beldesine mensup iki ha-
lifesinin ad›n›n da bulundu¤unu bu ve-
sile ile hat›rlatal›m. 

Evvelemirde huzûrunda bulundu¤u-
muz kemerbest-i âl-i abâdan Ebâ Ey-
yûb el-Ensârî hazretlerinin, cümle pira-
n› ve kendisini k›saca sizlere tan›tmaya
çal›flt›¤›m›z ‹stanbul’umuzun bu önemli
sufi flahsiyetini rahmetle anarken tebli-
¤ime Cemali’nin flu melamet nefl’esiyle
söyledi¤i beyitlerini okuyarak son veri-
yorum: 

Kâfire küfrümü verdim mü’mine imân›m› 

Zâhide zühdümü verdim fâs›ka isyân›mâ 

Sâlike verdim sülûkum münkire inkâr›m› 

Kâmile verdim kemâlim nâk›sa noksân›m› 

Âlime ilmimi verdim câhile hem cehlimi 

Âfl›ka aflk›m› verdim ârife irfan›m› 

Humk›m› ahmâka verdim muhlise ihlâs›m› 

Sâd›ka s›dk›m› verdim sûfiye seyrân›m› 

Ey Cemâli fârig u âzâde oldum cümleden 

Vuslat›m ehline verdim ehline hicrân›m›.
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Haliç Surlar› d›fl›nda küçük yerlefl-

melerden biri olarak yer alan Ya Vedûd

Mevkii, güney Haliç k›y›s› üzerinde,

Ayvansaray Surlar›’n›n bitiminden iti-

baren Eyüp Semti cihetinde Defterdar

mahallesi’ne kadar ki olan Co¤rafyay›

kapsayan yerleflime sahip bir mahalle

idi.

Güneyde Ayvansaray Surlar› ile ku-

zeyde do¤al bir tepe aras›nda kurulmufl

olan Ya Vedûd mahallesi’ni do¤u da ise

Haliç’e paralel uzanan ve çeflitli dö-

nemlerde doldurularak geniflletilmifl k›-

y› kuflat›r.(1)

Bizans döneminde önemli bir yer-

leflmenin görülmedi¤i bu bölge XII.

yüzy›ldan itibaren önem kazanarak ge-

liflmektedir.(2) ‹mparatorlar›n deniz

yolu ile geldiklerinde Sur içine girifl

olarak kulland›klar› afla¤› Blakhernai

yani Ayvansaray’dan Haliç’e aç›lan

“Blakhernai kap›s›” veya ‹mparator ka-

p›s› olarak ta bilinen(3) Ya Vedûd böl-

gesine aç›lan bir sur kap›s› bulunmak-

tayd›. Bu sur kap›s›n›n bölgedeki önemi

yan›nda Haliç’ten Blakhernai kap›s›na

ulafl›m› sa¤layan bu bölgedeki koyda

bir de iskele vard›(4). Ayvansaray’dan

bu bölgeye aç›lan imparatorluk kap›s›

d›fl›nda Ya Vedûd Mevki dinsel bir

özellikle tafl›yan yap›lar› ile bir nekro-

pol bölgesiydi.

Hocam›z Semavi Eyice’ye göre Ay-

vansaray surlar› d›fl›ndaki bu bölgede

imparator II. Jüstinyanus (527-565) ta-

raf›ndan Hz. Meryem ad›na bir kilise

yapt›r›lm›flt›r. Ayn› ‹mparator burada

yine sahilde Priskos ile Nikolaos adla-

r›nda bir kilise kurdurmufltur. Prokopi-

os “Gizli Tarih” ad› verilen eserinde bu

yap›n›n sular alt›nda kald›¤›n› yazar(5)

Yine semavi Eyice 1972 y›l›nda Ya Ve-

dûd Mevkii’nde infla edilen III. Haliç

köprüsü’nün hafriyat› s›ras›nda toprak

içerisinden ç›kart›lan ve halen ‹stanbul

Arkeoloji Müzesi’nde bulunan çok ince

ve de¤iflik bir iflçili¤e sahip, üzerinde

çeflitli hayvan kabartmalar› olan VII.

yüzy›la ait iki sütun bafll›¤›n›n Jüstin-

yonus’un burada infla ettirdi¤i yap›lara

ait oldu¤unu söyler.

Janen Constantinople Byzantine ad-

l› eserinde Ayvansaray ile Ya Vedûd

aras›nda kara taraf›ndaki surlarla, Haliç

k›y›s›ndaki surlar›n birleflti¤i köfleler-
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Tarihsiz ve imzas›z olan, Yâ Vedûd bölgesini gösteren Fran-

s›zca Pertevifl haritas› 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤i içerisinde ya-

p›lm›fl olmal›d›r. Cahit Kayra, Eski ‹stanbul’un Eski Hari-

talar›, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire

Baflkanl›¤› Yay›nlar›, No.1, ‹stanbul 1990, s.31.

1934 ‹stanbul fiehir Rehberinde, Fatih ‹lçesi Eyüp Sultan

Nahiyesine ba¤l› olan Yâ Vedûd Mahallesi’nin plan› görül-

mektedir. 

1970 y›l›na ait Yâ Vedûd bölgesini gösteren vaziyet plan›.

(S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

Yâ Vedûd Ayvansaray bölgesini gösteren vaziyet plan›

(Eyice)

(1) VI. yüzy›lda imparator Jüs-

tinanus’un (527-565)Haliç sur-

lar› d›fl›nda su k›y›s› üzerinde

yapt›rd›¤› Meryem ad›na olan

kilise ile yine ayn› bölgede temel-

leri k›y›n›n ötesinde iddial› ola-

rak infla ettirdi¤i Priskos ile Ni-

kolaos kilisesine ait oldu¤u ileri

sürülen yap› parçalar› III. Haliç

köprüsü hafriyat›nda k›y›dan

çok içeride olan flimdiki Yâ Ve-

dûd Türbesi civar›nda bulun-

mufltur. Bugün mevcut olmayan

ve kay›tlarda geçen Blakhernai

Saray›’na giden imparatorlar›n

kulland›¤› iskelenin buradaki

koyda yer al›fl› bize bir bilgi ver-

mekle beraber bölgenin sahip ol-

du¤u e¤imli topografik yap›s›n-

dan kaynaklanan erozyon ile

18. yüzy›lda infla edilen sahil

saray› ve yal›lar için yap›lan

k›y› fleridini düzenleme çal›flma-

lar› yan›nda 20. yüzy›l bafl›n-

dan itibaren burada infla edilen

fabrikalar›n arazi kazanmak

için k›y› doldurmalar›yla bölge-

nin topografyas› de¤iflmifltir. 

– Dirimtekin, Feridun, Fetihten

Önce Haliç Surlar›, ‹stanbul

Enstitüsü, ‹stanbul 1956, sayfa

7-8.

– Eyice, Semavi, “Tarihte Ha-

liç”, ‹TÜ Haliç Sempozyumu

10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul

1976, sayfa 265-266.

(2) Eyice, Semavi, “Tarihte Ha-

liç”, ‹.T.Ü. Haliç Sempozyumu

10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul

1976, sayfa 265.

(3) Eyice, Semavi, “Tarihte Ha-

liç”, ‹.T.Ü. Haliç Sempozyumu

10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul

1976, sayfa 265.

Daha sonraki bilinmeyen bir ta-

rihte örülerek kapat›lan flehrin

esas kap›lar›ndan biri olan Blak-

hernai kap›s› Ayvansaray böl-

gesinin Haliç’e aç›ld›¤› sur kap›s›

idi. 

(4) Eyice, Semavi, “Tarihte Ha-

liç”, ‹.T.Ü. Haliç Sempozyumu

10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul

1976, sayfa 265.

(5) Eyice, Semavi, “Tarihte Ha-

liç”, ‹.T.Ü. Haliç Sempozyumu

10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul

1976, sayfa 267.
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den bir duvar›n Haliç’e do¤-

ru uzand›¤›n› ve k›y› parça-

s›n› Ya Vedûd bölgesinden

ay›rd›¤›n› yazar. Sur dibin-

de bu duvar üzerinde ksilo-

porta” (xylopocte) adl› bir

tahta kap› oldu¤unu belirt-

mektedir. Mortman bu ka-

p›n›n kozmidyon yani

Eyüp’e sahilden ulafl›m› sa¤layan kap›

oldu¤unu söyler. Ad› geçen bu kap› ve

duvar›n uzun bir süre varl›¤›n› sürdür-

dü¤ü ve sonunda 1868 tarihinde de

y›kt›r›ld›¤› bilinmektedir.(6) 

Yâ Vedûd Mahallesi’nin

yer ald›¤› ‹stanbul’un Haliç

surlar›n›n en uç noktas› olan

bu bölgenin bir nokropol

olarak kullan›ld›¤›n› III. Ha-

liç köprüsü inflas›nda orta-

dan kald›r›lan Tokmak Te-

pe Fetih Mezarl›¤›’n›n bu-

lundu¤u toprak alt›ndan küçük ölçüler-

de tonozlu seramik kapl› veya içi boya-

l› mezar odalar›n›n ç›km›fl olmas› ispat-

lar niteliktedir. bölgede köprü faaliyeti-

ni yürüten karayollar› Genel Müdürlü-

¤ü’nün buradaki görevli mü-

hendisi olan Aslan Ölç-

gen’in ifadesine dayanarak

ö¤renebildi¤imiz bu bilgilar

ise belgelemede ortadan

kald›r›lm›flt›r. 

15. yüzy›l vakfiyelerine

dayanarak yap›lan tesbitlere

göre Sur d›fl›nda ilk iskân

yeri olan bölgede (Osmanl› dönemin-

de) yerleflimin bafllamas› ve Türk-‹slam

özelliklerinin oluflumu ise bir k›ssaya

dayand›r›lmaktad›r. K›ssa ile beraber

bir yönden de Bizans dönemindeki

nekropol özelli¤inin halen de devam

etti¤ini görmekteyiz. Evliya Çelebi’nin

anlat›m›na göre, Buharal› bir eren olan

fieyh Abdûl-Vedûd ‹stanbul’un Fethi s›-

ras›nda Bizans ‹stanbul’unda yaflamakta

olup Ayasofya’da ibadet ile meflguldür.

Allah’›n (c.c) sevgili kulu fieyh Abdül-

vedûd’ün yüzü suyu hürmetine de ‹s-

tanbul bir türlü feth edilememektedir

ki fieyh Abdülvedûd vefat etti¤inde ise

kuflatman›n ellinci günüdür. Ve ‹stan-

bul Feth edilir. K›ssa flöyle devam eder:

‹stanbul’un fethini takip eden cuma

günü, Sultan Mehmed Han Ayasofya’y›

gezip seyrederken, “Terler Direk” deni-

len bir yerden ilâhi bir nurun parlad›¤›-

n› görürler ve oraya giderler. Görürler

ki, ilahi nurla kapl› beyaz bir vücud

k›bleye dönük olarak yatmaktad›r.

Nurlu gö¤sünde k›rm›z› su ile Yâ Ve-

dûd ad› yaz›l›d›r. Halen Ak fiemseddin,

Sivâsî Kara fiemseddin ve Yetmifl aded

büyük evliya buyurdular ki:

“‹flte padiflah›m, ‹stanbul’un elli gün-

de feth olunmas›na sebep bunlar idi.

Allah’›n hikmeti ile ‹stanbul’un fethini

rica edip o gün ruh teslim eden bu

meczubudur ki, daha önce padiflah›m›-

z› haberdar etmifltik” dediler.

Hemen bütün bilginler ve salihler

ve Faz›llar, onun mübarek cesedini y›-

kamak istediler. O an Ayasofya’n›n

“Terler Direk” taraf›ndan, “Merhum Y›-

kanm›flt›r, hemen defn edin” diye bir

ses geldi. sonra bütün fleyhler Yâ Ve-

dûd Sultan’›n nâfl›n› tabuta koyup. Onu

flehid kap›s›na gömmek için yola ç›k-

t›klar›nda tabutu tafl›yanlar kendilerini

Eminönü iskelesinde buldular. Oradan

bir kay›¤a bindiler. Kay›k kürek ekme-

den ve yelken açmadan kendi kendine

gidip Ebâ Eyyûb Ensari hazretlerinin

yak›n›nda durdu. Tabut Allah’›n emri

ile hemen kay›ktan ç›k›p orada kaz›l-

m›fl, bir mezar›n bafl›nda durdu. mezar-

dan “Yâ Vedûd” sesi gelmektedir. Son-

ra mübarek nâfl› o mezara defnetti-

ler.(7)

Bu k›ssada önemi bir kez daha vur-

gulanan fieyh Abdülvedûd’un gömülü

oldu¤u bu yer ‹stanbul’un Fethine uza-
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1972 y›l›nda III. Haliç köprüsünün

inflaat› s›ras›nda y›k›lmadan önce

Yeni Mahalle Camii ve Hac›

Mehmet A¤a Çeflmesi görülmektedir.

(Kâz›m Zaim Arflivi)

Yâ Vedûd Camii, (Göncüo¤lu, S. Faruk Aral›k 1996)

Hac› Hüsrev (Yeni Mahalle) Camii

ile Hac› Mehmed A¤a ve Mehmed

A¤a Çeflmelerinin Yeni yerlerine ta-

fl›nmadan önce eski yerlerinde harap

bir vaziyette iken (fiubat 1996 S.F.

Göncüo¤lu)

(6) A.D. Mordtmann; Die Ha-

fenquartiere Von Byzanz, “Mit-

teilungen des Deutschen Excursi-

ons-clubs”, I. Seri, Say› 3

(1891), Sayfa 1-24; R. Sanin;

Constontinaple Byzintine, Poris

1950, sayfa 268; Dirimtekin,

Feridun; Fetihten Önce Haliç

surlar›, ‹stanbul Enstitüsü, ‹stan-

bul 1956, sayfa 11; Eyice, se-

mavi, “‹stanbul’da ‹hmal Edilmifl

Tarihi Bir Semt Ayvansaray,

TAÇ, ‹stanbul Nisan 1987, cilt

2, say› 5, sayfa 34.



(7) Evliya Çelebi, Seyahatname,

Üç Dal Neflriyat, ‹stanbul

1993, cilt I-II, sayfa 76-77.

13) 1970 y›l› baflla-

r›nda Yâ Vedûd

Mahallesi görülmek-

tedir. Yâ Vedûd Ma-

hallesi’nin güneyinde

Mahalleye paralel

olarak Ayvansaray

surlar› uzanmakta-

d›r. (Hayri Fehmi

Y›lmaz Arflivi)

Yâ Vedûd Mahalle-

si’nin 1930’lu y›llara

ait foto¤raf›nda, sol-

da Yâ Vedûd Me-

zarl›¤› görülmekte

olup, s›n›rlar› günü-

müzdeki Eyüp-Def-

terdar Caddesinin

yar›s›na kadar

uzanmaktayd›. Sa¤-

da ise Yâ Vedûd Ca-

mii’nin minaresi ve

mahallede yer alan

yap›lar› görmekteyiz.

(Necdet ‹flli Arflivi).

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

nan Fetih flehitlerinin topluca gömülü

oldu¤u bir mezarl›kt›. Tokmak Tepe

ad› verilen ve do¤al bir yükseltiden

meydana gelen Haliç’e hakim tepenin

do¤u ete¤i üzerinde bu tarihi mezarl›-

¤›n devam› da olanYâ Vedûd Mezarl›¤›

ve Türbesi yer almaktayd›.

Yâ Vedûd Mahallesi olarak ele ald›-

¤›m›z Ayvansaray surlar› ile III. Haliç

köprüsü aras›ndaki bu co¤rafi mevkii

‹stanbul’un tarihi bir mezarl›k bölgesi

olmakla beraber bir yerleflim yeri idi.

sur dibi, bostan çevresi ve tarihi mezar-

l›¤›n yer ald›¤› tepenin Haliç’e do¤ru

olan ete¤inin bitiminden itibaren k›y›

boyunca uzanan Yâ Vedûd mahallesin-

de ortadan kald›r›ld›¤› 1972 y›l›na ka-

dar ki olan s›n›rlar› dahilinde 2 mescid,

2 tekke, 2 mezarl›k, 2 hamam, I s›byan

mektebi, 2 kara kol binas›, 2 su terazisi,

2 de¤irmen, 2 iskele, I depba¤hane, bir

un ve bulgur fabrikas›, 2 su dolab› ve 8

çeflme bulunmakta idi.

Ayvansaray surlar›n›n bitiminden

itibaren semtin bostan›n› da içine alan

ve sur dibinden itibaren “Kulli-i Zemin”

vakf›na ait arazi-

nin de bulundu¤u

Yâ Vedûd Mahal-

lesi; s›n›rlar› içeri-

sinde kalan ve fe-

tih flehitlerinin

gömülü oldu¤u

tarihi Tokmak

Tepe mezarl›¤›

ile beraber 1972-

1973 tarihleri

aras›nda  III. Ha-

liç köprüsü’nün

inflas› için istim-

lak edilerek orta-

dan kald›rm›flt›r.

Bir yerleflme özel-

li¤i art›k kalmam›fl olan Ayvansaray

surlar›ndan Defterdar mahallesine ka-

darki bu mevki üzerinde halen günü-

müzde de mevcut olan köprü ve ba¤-

lant› yollar› infla edilmifltir.

Mahalle s›n›rlar› içerisi de bulunan

camii, çeflme, su terazisi ve türbe gibi

sosyal yap›lar›n bir k›sm› tafl›narak flim-

diki yerlerine nakil edilirken bir k›sm›

ise tamamen terk edilerek kendi haline

b›rak›lm›fl ve buna mukabil y›kt›r›lan ve

de topra¤a gömülenler de olmufltur. 

YA VEDÛD
MAHALLES‹NDEK‹
CAM‹ VE TEKKELER
Nam-› di¤er Hatice Sultan Camii

olarak da bilinen Yâ Vedûd Camii Ha-

dikatü’l Cevami adl› eserde Buhara

Eren-lerinden fleyh Abdül-Vedûd Hz.

taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› ve infla tarihi-

ninde fetihin akâbindeki ilk y›llarda

(1453-55) infla ettirildi¤ini yazar. ‹lk

infla tarihi kesin olarak bilinmemekle

beraber caminin, Haliç’in bu k›y›s›nda

Sahilsaray› bulunan IV. Mehmed’in 

k›z› Hatice Sultan (ö. 1743) taraf›ndan

1711 (H.1123) tarihinde yeniden yap-

t›r›ld›¤› bilinmektedir. 1738-39 y›lla-

r›nda da Mescide minber koydurularak

camiye tahvil edilmifltir. 1804 y›l›nda

ise ibadethanenin zemin kat› ve mina-

resi gerisinde kalan kesimi ahflap olarak

yeniden infla edilmifltir. Hadikatü’l Ce-
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1972-74 y›llar› aras›nda infla edilen III. Haliç köprüsü ne-

deniyle istimlak edilerek ortadan kald›r›lan Yâ Vedûd Ma-

hallesi’nin 1969’daki görünüflü (S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

20. yüzy›l›n bafllar›nda Yâ Vedûd Mahallesi ve Tokmak

Tepe Mezarl›¤›. (Ahmet Eken, Kartpostallarda ‹stanbul, ‹s-

tanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›

Yay›n›, ‹stanbul 1992, s. 30



(8) Hüseyin Ayvansarayi”,

Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul

1281, cilt 2, sayfa 147

Eyice, Semavi, “‹stanbul’da ‹h-

mal Edilmifl Tarihi Bir Semt

Ayvansaray”, TAÇ, ‹st. Nisan

1987, c. 2, say› 55. Sayfa 43; 

Tanman,M. Baha, “Yâvedûd

Tekkesi” Dünden Bugüne ‹stan-

bul Ansiklopedisi, ‹stanbul

1994, cilt 7, sayfa 444-45.

(9) Hüseyin Ayvansarayi”,

Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul

1281, cilt I, sayfa 288; Haskan,

Mehmet Nermi, Eyüp Sultan

Tarihi, Eyüp belediyesi (II. Bas-

k›), ‹stanbul 1996, sayfa 90.

(10) Haskan, Mehmet Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Bele-

diyesi (II. Bask›), ‹stanbul

1996, sayfa 90.

(11)Tomar› Tekaya (Tekkeler

Listesi), 1908 Meflahik Reisi

Muhyeddin Efendi. (Necdet ‹flli

Arflivi)

1925-1930’lu y›llar› aras›nda tarih-

çi Faz›l Ayano¤lu taraf›ndan çekil-

mifl olan foto¤rafta Yâ Vedûd Bos-

tan› görülmektedir. Cam negatif ola-

rak çekilmifl olan foto¤rafta bu y›lla-

ra ait Ayvansaray surlar›n› da gör-

mekteyiz. (S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

1925-1930 y›llar› aras›nda tarihçi

Faz›l Ayano¤lu taraf›ndan çekilmifl

Yâ Vedûd mezarl›¤› d›fl›nda kalan

flimdiki Defterdar yolu üzerinde bu-

lunan harap vaziyetteki mezarl›kta

Kâbe örtüsü fleklinde süslenmifl bir

sanduka lahdi parças› görülmektedir.

(S. F. Göncüo¤lu Arflivi)

Yâ Vedûd Mah’allesi ile e¤rikap›

aras›nda bulunan Sur dibi evleri.

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

vami’ye göre bir zaviye ile beraber infla

ettirilmifl olan mescid, Hatice Sultan

taraf›ndan gerçeklefltirilen yeniden ih-

ya sonras›nda di¤er yap› fonksiyonla-

r›yla küçük bir külliye haline sahip k›-

l›nm›flt›r. M. Baha Tanman’›n da belirt-

ti¤i üzere tekke fonksiyonunu da içeren

ibadethane Tekke-Cami özelli¤ine sa-

hiptir. 1965 y›l› dolaylar›nda bir yan-

g›n sonucu kâgir k›s›mlar› hariç tahrip

olmufl. Yap›n›n ahflap k›sm› ise vak›flar

taraf›ndan asl›na uygun olarak yeniden

infla ettirilmifltir. 1972-74 y›l› III. Haliç

köprüsü inflas›nda kâgir k›sm› ile girifl

kap›s›n›n yol seviyesi alt›nda kalan iba-

dethane son olarak 1998 y›l› may›s

ay›nda da bir yang›n tehlikesi geçirmifl-

tir. 

Bölgede bulunan ikinci bir iadetha-

ne ise Hac› Hüsrev veya Ümmi-Hân

Hatun adlar›yla da bilinen Yeni Mahal-

le mescididir. Hadikatü’l Cevami’de ya-

z›ld›¤›na göre Hac› Hüsrev ismi bani-

sinden dolay› verilmekte olup Ümmi-

hâni ad› ise bani Hac› Hüsrev’in k›z›

Ümmihâni Hatun’dan kaynaklanmakta-

d›r.(9) ‹lk infla tarihi bilinmeyen mes-

cid Haskan’a göre yap›n›n yan›nda yer

alan 1691 (H. 1103) tarihli Mehmed

A¤a çeflmesinin inflas›ndan bir müddet

evvel yap›lm›flt›r. (10). Hadikatü’l Ce-

vami’den ö¤rendi¤imize göre, mescidin

minberini Sadrazam Dividâr Mehmed

Pafla koydurtmufltur.

Fevkâni olarak y›¤ma tafltan almafl›k

duvar örgülü olarak infla edilmifl mesci-

din harim ve son cemaat yeri üst örtüsü

ahflapt›.

Yâ Vedûd Türbesi ve mezarl›¤› ge-

risinde Yeni Mahalle Soka¤› ile Hac›

Hüsrev Camii Soka¤›’n›n birleflti¤i kav-

flak noktas›nda yer alan mescid III. Ha-

liç köprüsünün inflas›nda çukurda kal-

m›fl, üst örtüsü y›kt›r›larak terk edilmifl-

tir. Cami 1997-98 y›llar›nda gerçeklefl-

tiren III. Haliç köprüsünün geniflletme

çal›flmalar›nda as›l yeri olan çukurda ve

harap vaziyette iken ‹stanbul Büyük

fiehir Belediyesi taraf›ndan tafl›narak

Ayvansaray surlar› önüne eski bostan

yerinin bulundu¤u k›sma tafl›narak tek-

rar infla edilmifltir. Harap vaziyetten

kurtar›lan caminin yeniden ihyas›nda

ise eski özelli¤i yans›t›lamam›flt›r.

Yâ Vedûd Tekke-Camii’den sonra

mahalle içersinde yer alan ikinci bir

tekke ise “Tomar”da(11) kayd› bulunan

ama isminden baflka herhangi bir bilgi-

ye sahip olamad›¤›m›z Tokmak Tepe

Tekkesi Mahalle içerisinde yer ald›¤›

bilinen tarihçesi ve kimli¤i çözüleme-

mifl tekkelerden biridir. 

TÜRBE VE
MEZARLIKLARI
Ayvansaray surlar›n›n yak›n›nda

Hofl F›r›n olarak bilinen ve 1934 ‹stan-

bul fiehir Rehberinde Ya¤hane De¤ir-

meni olarak görülen soka¤›n üzerinde

bulunmakta olan Hz. Kâ’b (R.A) Tür-

besi mahallenin önemli ziyaretgâhla-

r›ndan biri idi. Hz. Kâ’b Mescidi 

olarak da bilinin türbenin bir bölümü-

194



(12) Haskan, Mehmet Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp, Be-

lediyesi (II. Bask›) ‹stanbul

1996,sayfa 180, Tanman, M.

Baha, “Kâ’b Türbesi”, Dünden

Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi,

‹stanbul 1994, c,4 sayfa 321.

(13) Hüseyin Ayvansarayi,

Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul,

1281 cilt II, sayfa 287; Ünver,

Süheyl; ‹stanbul’un Mutlu As-

kerleri ve fiehit Olanlar, ‹st.

1976, sayfa 125, Haskan Meh-

met Nermi, Eyüp Sultan tarihi,

Eyüp Belediyesi (II. Bask›) ‹s-

tanbul 1996, sayfa 240-41; iflli,

Necdet “Yâ Vedûd Sultan Me-

zarl›¤›” Arkitekt, ‹stanbul, Ni-

san 1996, sayfa 90-91.

(14) Eyice, Semavi, “‹stan-

bul’da ihmal edilmifl tarihi Bir

Semt Ayvansaray”, TAÇ, ‹s-

tanbul, Nisan 1987,cilt 2, say›

5, sayfa 46.

1) Yâ Vedûd Tür-

besi’nin 1972 y›-

l›nda gerçeklefltiri-

len günümüzdeki

yerine nakledilme-

den önce yeni türbe

yerinin temelleri

oluflturulurken (S.

F. Göncüo¤lu Ar-

flivi)

34) Yâ Vedûd

Türbesi 1972 y›-

l›ndaki nakilden

sonraki yerinde gö-

rülmektedir. (1996

fiubat) 

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

nün günümüzdeki gibi önceki tarihler-

de bir mescid olarak kullan›l›p kullan›l-

mad›¤› ise bilinmemektedir. Mahalle

içerisinde, sokak üzerinde ev s›ralar›

aras›ndaki konumunu mahalle ile birlik-

te yitiren türbenin flimdiki halinden

çok farkl› oldu¤u bir gerçektir.

Hakk›nda fazla bir bilgiye sahip

olad›¤›m›z türbe ile ilgili olarak 1835

tarihinde tahrip olmufl türbe ve mescid-

lerin tamiri s›ras›nda ihya edildi¤i bilin-

mektedir.(12) 

1960’l› y›llarda bir onar›m geçiren

türbe 1992 y›l›nda daesasl› bir flekilde

elden geçirilmifl olup içerisine sanduka-

dan ayr›, ahflap bir minber ile mihrap

yerlefltirilmifl ve içi saten boya ile de

boyanarak(!) restore edilmifltir.

Mahallenin en önemli türbesi ise

bölgeye de ismini veren Yâ Vedûd tür-

besi ve mezarl›¤›d›r. Pertevniyâl Valde

Sultan Vakf›’na ait olan bu mezarl›k

içerisinde yer alan ve Buhara Erenlerin-

den fieyh Abdül-Vedûd Hazretlerinin

gömülü oldu¤u türbeyi flimdiki haliyle

Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) vali-

desi Pertevniyâl Valide Sultan (ö.

1883) taraf›ndan 1875 (1292)tarihinde

ihya ettirilmifltir(13). Kap›s› üstündeki

kitabede “Cennetmekân Sultan Abdüla-

ziz Han hazretlerinin ruh-u flerifleri

için Valide-i muhteremeleri itmam ve

mamur eyledi, 1292” denildi¤ine göre,

bu levha sultan Abdülaziz’in 11 cema-

ziyülevvel 1293 (4 Haziran 1876) tari-

hindeki ölümünden sonra yaz›lm›fl, fa-

kat türbenin ihyas›na baflland›¤› tarih

konulmufltur(14).

Kareye ya-

k›n dikdörtgen

planl› kesme

tafltan infla

edilmifl olan

türbe üzerinde

üç kitabe bu-

lunmaktad›r.

Nakilden evvel

türbe etraf›

kesme tafl bir

setin üzerinde

iken üç basa-

makl› bir mer-

diven ile ulafl›l-

makta idi. Em-

pire üslubun-

daki türbe ah-

flap çat› ile ör-

tülüdür.

1972 y›l›n-

da flimdiki ye-

rine tafl›nan

türbenin içeri-

sinde bulundu-

¤u mezarl›k da

büyük bir tah-

ribe u¤ram›flt›r.

Köprü ve yol

ba¤lant›lar› ile büyük bir k›sm›n› yeti-

ren mezarl›¤›n kuzeyinde ise bir fabri-

ka iflgal etmifltir. Mezarl›k en son ola-

rak 1996 y›l› Mart-Nisan aylar›nda ger-

çeklefltiren III. Haliç köprüsü genifllet-

me çal›flmalar› esnas›nda bir k›sm›n›n

nakil oldu¤u mezarl›k içerisinden vinç

yolu aç›larak orijinal kalm›fl son kabir

yerleri de de¤ifltirilmifltir(15).
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Ya Vedûd Türbesi ve mezarl›¤› 1968.

(Alman Arkeoloji Foto¤raf Arflivi)

1996 y›l› bafllar›nda III. Haliç köprü geniflletme çal›flmala-

r› s›ras›nda mezarl›¤›n bir k›sm› üzerinden vinç geçirilmifltir.

(fiubat 1996)



(15) ‹flli, Necdet, “Yâ Vedûd Sul-

tan Mezarl›¤›” Arkitekt, ‹stanbul,

Nisan 1996, sayfa 90-91.

(16) Ünver, sohorl› “‹stanbul’un

En Eski Mezarl›¤› Hakk›nda

Tokmak Tepe Arkitakt, ‹stanbul

1950, sayfa 110-112.

(17) Haskan, Mehmed Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Beledi-

yesi (II. Bask›) ‹stanbul 1996,

sayfa 388.

1925/1930’lu y›llar› aras›nda tarihçi

Faz›l Ayano¤lu taraf›ndan çekilmifl

olan foto¤rafta Yâ Vedûd Bostan› gö-

rülmektedir. Cam negatif olarak çekil-

mifl olan foto¤rafta bu y›llara ait Ay-

vansaray surlar›n› da görmekteyiz.

(S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

Halen örülü olan ve eski Yâ Vedûd

Mahallesine aç›lan Blakhernia kap› ve

1998 y›l›nda aç›lan Belediye kap›s›.

(S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

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

Eyüp”ün eski ziyaret yerlerinden ‹s-
tanbul’un ilk Müslüman Türk mezarl›¤›
olan fetih flehitlerinin gömülü oldu¤u
ve do¤al bir tepe üzerine oluflturulmufl
olan Tokmak Tepe mezarl›¤› ‹stan-
bul’un mezar tafllar› bak›m›ndan en ilgi
çekici mezarl›¤› idi.(16) Yanl›fl olarak
“Cellât Mezarlar›” denilerek ifade edi-
len Fatih devri kübit flahide tafllar›n›n
yan› s›ra devrin yeniçeri flahidelerinde
bulundu¤u mezarl›ktaki bu kabir taflla-
r›n›n bir k›sm› köprü çal›flmalar› s›ras›n-
da Edirnekap›’daki M›s›r Tarlas› mevki-
ine tafl›mak kayd›yla nakledilerekme-
zarl›k tamamen ortadan kald›r›lm›flt›r.

ÇEfiMELER, SU YOLLARI
VE SU TERAZ‹LER‹

Bölgede bulunan sekiz çeflmeden
günümüze ulaflabilen Hac› Mehmed
A¤a çeflmesi, nam-› di¤er kasapbafl›

çeflmesi as›l yeri olan Yeni Mahalle So-
ka¤› ile Öküz Arabalar› ç›kmaz Soka-
¤›’n›n kesiflti¤i  köfle bafl›ndan 1973 y›-
l›nda tafl›narak Yeni Mahalle mescidi
yak›n›na tafl›nm›flt›r.(17) Günümüzde
mevcut olmayan kitabesi 1820 (H.
1236) tarihli idi. yüksek hazneli çeflme-
nin tu¤la kemerli üç lülesi bulunmakta-
d›r. Çeflme, 1998 y›l› flubat ay›nda
1973 y›l›nda tafl›nd›¤› yerden nakledi-
lerek flimdiki yeni mahalle mescidi ile
Kâ’b Türbesi yak›n›na baflar›s›z bir fle-
kilde aniden infla edilerek tafl›nm›flt›r.

Sivri kemerli, klasik üslupta ve tafl-
tan infla edilmifl olup üzerinde iki kita-
besi bulunan Mehmed A¤a Çeflmesi
mahallenin eski tarihli çeflmelerinden
biridir.  Bani kitabesine göre 1690 (H.
1102) tarihli oldu¤unu ö¤rendi¤imiz-
çeflmenin ilk  kitabesi Hakkakzâde’ye
aittir. ‹kinci kitabesi ise Darphane Bafl-
katibi elhac ‹brahim Efendi taraf›ndan
yapt›r›lan 1762 (H. 1176) tarihli tamir
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Yâ Vedûd Mevki’nin Ayvansaray Surlar›ndan görünüflü:

Bombofl bir arazi haline dönüflmüfl eski Yâ Vedûd

Mahallesinden geriye kalan Hz. Ka’b (R.A) Türbesi, Yâ

Vedûd camii, Vezir Süleyman Pafla su terazisi ve Yâ Vedûd

mezarl›¤›n›n bir k›sm› görülmektedir. Eski Mahalle

bostan›nda bulundu¤u bu arazi 1980’li y›llarda hal yeri

olarak kullan›lm›fl, daha sonra Haliç kollektörleri inflaat

flantiye binalar›n› bar›nd›rm›flt›r. Hac› Hüsrev camii ve

Mehmed A¤a ve Hac› Mehmed A¤a çeflmelerinin buraya

tafl›nmadan öncesi durumu görülmektedir. (S.F. Göncüo¤lu

1996)

Vezir Süleyman Pafla Su Terazisi (Göncüo¤lu, S. Faruk

Ekim 1996)

E¤rikap› Maksemi (Aral›k 1996)



(18) Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,

‹stanbul ‚Çeflmeleri ‹stanbul 1945,

cilt II, sayfa 192; Hüseyin

Ayvansarayi, Hadikatü’l Cevami,

‹stanbul 1281 cilt I, sayfa 288;

Haskan, Mehmed Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi

(II.Bask›) ‹stanbul 1996, sayfa 399.

(19) Haskan, Mehmet, Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi

(II.Bask›) ‹stanbul 1996, sayfa 399.

(20)Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,

‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul 1945,

cilt I, sayfa 196, Hüseyin

Ayvansarayi, Mecmuâ-i Tevârih,

(Yay›nlayan Fahri Ç. derin ve

Vâhid Çubuk) ‹stanbul 1985, sayfa

126; Bar›flta, H. Örcün ve Eyüp

Sultan Kaz›lar›: ‹stanbul Eyüp

Sultan’da 1996 Yaz› Yap›lan Kaz›

ve Yüzey Araflt›rmalar›ndan Baz›

Yeni Bulgular” Sanatsal Mozaik,

‹stanbul Ekim 1996, say› 4, sayfa

20-21.

Sönmez, Neslihan, “Eyüp Defterdar

Saliha Sultan Çeflmesi Restitüsyonu

ve Koruma De¤erlendirme Önerisi”

Eyüp Sultan Sempozyumu, ‹stanbul

1997, sayfa 82-89.

(21) Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,

‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul 1945,

Cilt I. Sayfa 84.

Haskan, Mehmet Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi, (II.

Bask›), ‹stanbul 1996, Sayfa 415.

(22) Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,

‹stanbul 1945, Cilt I Sayfa 270,

Haskan, Mehmet Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi

Yay›n›, (II. Bask›), ‹stanbul 1996,

s. 403.

(23) Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,

‹stanbul Çeflmeleri, cilt I, sayfa 302;

Haskan, Mehmet Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi

Yay›n›, (II. Bask›), ‹stanbul 1996,

s. 392. 

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

kitabesi idi(18). Halen iki kitabede çefl-
me üzerinde mevcut olmay›p Haskan’›n
bildirdi¤ine göre çal›nan bani kitabe-
sinden sonra ikinci kitabe 1990 y›l›nda
‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlü¤ü taraf›ndan söktü-
rülmüfltür(19). Çeflme 1998 y›l› bafllar›
da Hac› Mehmed A¤a çeflmesi ile bera-
ber flimdiki Ayvansaray surlar› yak›n›na
tafl›nm›flt›r.

Günümüzde III. Haliç köprüsü
ayaklar› alt›nda kalm›fl olan Saliha Sul-
tan Çeflmesi ve su terazisi Saliha Sul-
tan’›n emri ile kethüdas› La’li Hac›
Mustafa Efendi taraf›ndan infla ettiril-
mifltir. Befl beyitlik mermer kitabe üze-
rinde 1735 (H. 1148) tarihi yaz›l›d›r.
Klasik üslupta infla edilmifl çeflmenin
üzerinde yükselen su terazisi ile keme-
rine kadar topra¤a gömülü olan bu su
tesisin 1996 yaz›nda Prof. Dr. Örcün
Bar›flta baflkanl›¤›nda gerçeklefltiren
kurtarma kaz›s› ile k›smi de olsa ortaya
ç›kar›labilmifltir(20). 

Yâ Vedûd Camii’nin karfl›s›nda eski
karakol binas›na bitiflik olan 1664
(1075) tarihli Vezir Süleyman Pafla
Çeflmesi günümüze ulaflmam›fl çeflme-
lerden biridir. Manzum kitabesinin flair
Bahti’ye ait olan çeflme III. Haliç köp-
rüsü inflas›nda su terazi b›rak›larak çefl-
me y›kt›r›lm›flt›r.(21) Su terazisi halen
mevcuttur. 

1831 (H. 1273) tarihli Pertevniyal
Valde Sultan taraf›ndan yapt›r›lm›fl
olan Valide Sultan Çeflmesi banisi ka-
dar kitabesi dikkat çekmektedir. Çefl-
menin kitabesinin yazar› Sütlüce Has›-
rizâde Tekkesi fieyhi fieyh Ahmed
Muhtar Efendi olup hattat› ise haf›z 

Emin El Eyyu-
bi’dir.(22) Türk borok üslubunun bir
örne¤ini teflkil eden çeflme halen III.
Haliç köprüsü ayaklar› alt›nda bulun-
maktad›r.

Yâ Vedûd Türbesi yan›nda yeralan
banisinin II. Abdülhamid’in hazinedar
ustas› fiemsi Cemal Usta olan çeflme ise
1906 (H. 1324) tarihlidir. Fethi Çelebi
Camii yak›n›ndan bulunmakta iken
1957 y›l›nda mezarl›k içine getiril-
mifl(23) olan çeflmenin teknesi bir de
mezar tafl›ndan yap›lm›flt›r.

Yâ Vedûd Mahallesi’nin tarihi süreci
içerisinde yer alm›fl olup da günümüze
ulaflmayan iki çeflmeden biri olan Per-
tevniyal Valde Sultan Çeflmesi, Valde
Sultan’›n bu mahallede yapt›rd›¤› ikinci
çeflmedir. Günümüzde mevcut olan
Valde Sultan çeflmesinin yap›m› esna-
s›nda (1856 tarihinde) bu ikinci çeflme-
nin de yapt›r›lm›fl oldu¤unu söyleyebi-
liriz. Valde Sultan’›n Yâvedûd ‹skelesi
soka¤› ile Yâvedûd Çeflmesi Soka¤›’n›n
birleflti¤i yerde yapt›rd›¤› bu çeflmesi
birincisi kadar flansl› olmam›flt›r. 

6 Temmuz 1905 tarihli Defterdar Yan-
g›n›nda tahrip olmufl, bunun üzerine 17
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Mehmed A¤a çeflmesinin tafl›nmadan önceki eski yerinde

1997 (Hayri Fehmi Y›lmaz Arflivi)

Mehmed A¤a Çeflmesi tafl›nmadan önceki vaziyeti. 1997

(Hayri Fehmi Y›lmaz Arflivi)

Hazinedar Ustas› fiemsi Cemal

Usta Çeflmesi 1906 (H. 1314)

tarihlidir.

1735 (H. 1148) tarih-

li Saliha Sultan çeflme-

yi ve su terazisi.



(24) Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi, ‹s-

tanbul Çeflmeleri, ‹stanbul 1945,

c. I, sayfa 344;

Haskan, Mehmet Nermi, Eyüp

Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi

Yay›n›, (II. Bask›), ‹stanbul

1996, s. 403.

(25) Hüseyin Ayvansarayi,

Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul

1281, cilt I s. 288.

Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi, ‹stanbul

Çeflmeleri, c.I. s. 248.

(26) Haskan, Mehmet Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Bele-

diyesi Yay›n›, (II. Bask›), ‹stan-

bul 1996, s. 376;

Eyice, Semavi, “‹stanbul’da ‹h-

mal Edilmifl Tarihi Bir Semt: Ay-

vansaray” TAÇ, ‹stanbul Nisan

1987, cilt 2, say› 5, sayfa 45.

(27) Hüseyin Ayvansarayî, Ha-

dikatü’l Cevami, ‹stanbul 1281,

cilt I. sayfa 288.

(28) Haskan, Mehmet Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Bele-

diyesi Yay›n›, (II. Bask›), ‹stan-

bul 1996, s. 309.

1950’li y›ll›nda

Ka’b Türbesi.

Ka’b

Türbesi’nin

günümüzdeki

hali (20 Nisan

98)

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

Nisan 1908
(15. Rebuyü-
levvel 1326)
tarihinde ona-
r›lm›fl olmas›-
na karfl›n
1972 y›l›nda-
ki III. Haliç
köprüsü inflas›
imtimlak›nda
ise y›kt›r›lm›fl-
t›r.(24)

Yeni Ma-
halle Mescidi
yak›n›nda bu-
lundu¤u bili-
nip de günü-
müze ulaflma-
yan bir çefl-
me de fiat›r
Hasan A¤a

Çeflmesidir. fiat›r Hasan A¤a’n›n Ay-
vansaray’da Küçük Mustafa Pafla Kilise-
camii avlusunda bir çeflmesi daha var-
d›r.(25)

Günümüzde halen mevcut olan iki
su terazisinden anlafl›laca¤› üzere Yâ
Vedûd mevkiinde bulunan çeflmelerin
su kaynaklar›n›n  burada bulunan su
kaynaklar›ndandan da yararlanmakla
beraber E¤rikap› önünde bulunan k›r›k-
çeflme su tesislerin önemli kava¤›n›
oluflturan E¤rikap› makseminden sa¤-
lanmaktayd›.

Ayvansaray Surlar› yak›n›nda, bos-
tan içerisinde bulunan Sudolab› ise bu-
radaki bostan›n kullan›m› yan›nda dep-
ba¤haneninde ihtiyac›n› karfl›lamada
kullan›lmaktayd›. Bu yer üzerinde ha-
len tafl›narak buraya infla edilmifl olan
Yeni Mahalle Camii, Hac› Mehmed
A¤a ve Mehmed A¤a çeflmeleri bulun-
maktad›r. 

Yâ Vedûd’da infla ettirilmifl  iki ha-
mam ise günümüze ulaflmam›flt›r. Bu iki
hamamdan biri olan Hatice Sultan Ha-
mam› 1675 y›l›nda yapt›r›lm›fl olup
Haliç k›y›s›nda bulunan Sahilsaray›n›n
bir ünitesi idi. Hamam Sahilsaray›n›n
y›k›lmas›ndan sonra çarfl› hamam›na
dönüfltürülmüfltür. 1815 tarihinden
sonrada hamam›n yerine Ayvansaray
de¤irmeni infla edilmifltir.(26)

Semtteki ikinci hamam ise Hadika-
tü’l Cevami’den ö¤rendi¤imize göre
Yeni Mahalle Camii Yay›nda bulunan
kerpiç hamam idi.(27)

SIBYAN MEKTEPLER‹
Mahallenin bilinen tek s›byan mek-

tebi Sadrazam Damad Nevflehirli ‹bra-
him pafla taraf›ndan saltanatta kald›¤›
y›llar içerisinde (1718-1730) yapt›r›l-
m›flt›r. Okulun ad›, 1875 tarihli ‹stan-
bul S›byan Mektepleri listesinde olma-
d›¤›na göre bu tarihten evvel y›k›lm›fl
veya faaliyete kapat›lm›fl oldu¤u ileri
sürülür.(28)

KARAKOLLAR
Bölgeyi gösteren Pervetifl haritalar›

ve II. Abdülhamid Albümlerinde bulu-
nan bir foto¤rafdan da ö¤renebildi¤i-
miz semtin karakol binalar›ndan biri
kâgir di¤eri ise ahflap idi. Kâgir olan
karakol binas› Yâ Vedûd Caddesi üze-
rinde Yâ Vedûd Camii karfl›s›nda Ya¤-
hane De¤irmeni Soka¤› ile Yeni Ma-
halle Soka¤›’n›n birleflti¤i yerde Vezir

198

1931 (H 1273) tarihli Pertevniyal Valde Sultan çeflmesi.

1820 (H. 1236) tarihli Hac› Mehmed A¤a çeflmesi

tafl›nmadan öncesi durumu.



(29) Haskan, Mehmet Nermi,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Bele-

diyesi Yay›n›, (II. Bask›), ‹stan-

bul 1996, s. 341.

(30) ‹stanbul Üniversitesi El

yazma Eserleri Kütüphanesi II.

Abdülhamit Foto¤raf Albümü,

no. 31075-31088.

(31) 1934 ‹stanbul fiehir Reh-

beri, Hüseyin Ayvansarayî,

Mecmuâ-i Tevarih, Yay›nla-

yan: Fahri Ç. Derin ve Vâhid

Çubuk, ‹stanbul 1985, s. 124.

(32) Koçu, Reflad Ekrem, “Bos-

tanc›bafl› Defterleri”, ‹stanbul

Enstitüsü Dergisi, ‹stanbul

1950, cilt IV, Sayfa 39-40.

Yâ Vedûd Mahallesi’nin

Ayvansaray surlar›na do¤ru olan

k›sm›ndan E¤rikap›’ya do¤ru

görünüflü. (Albert Gabriel, En

Turquie, Paris 1935.)

Sur dibi evlerinin bulunduklar› yerin

günümüzdeki hali (Nisan 1998).

Ya Vedûd Karakolu

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

Süleyman Pafla Çeflmesi yan›nda bulun-
maktayd›. Eski Ç›nar Karakolu olarak
bilinen karakol binas› II. Mahmud dö-
neminde (1808-1839) 1251/1835 tari-
hinde infla ettirilmifltir. 1950 y›l›nda
terk edilerek bu tarihten sonra alt kat›
dükkan, üst kat› ev olmak üzere kulla-
n›lmaya bafllayan. Karakol binas› 1972
y›l› istimlaklar›nda y›kt›r›lm›flt›r.(29) 

Mahalledeki ikinci karakol binas›,
Yâ Vedûd Caddesi üzerinde Pertevni-
yal Valde Sultan Çeflmesi bitifli¤indey-
di. Tek katl› ve ahflap olan karakol bi-
nas› küçük ölçülere sahiptir. II. Abdül-
hamid Albümlerinde bulunan bir foto¤-
raftan da anlafl›ld›¤› üzere ahflap ve tek
katl› karakolhanenin  infla tarihi ise bi-
linmemektedir.(30)

‹SKELELER
E¤rikap› ve Edirnekap› yollar›ndan

baflka Haliç k›y›s›ndan da ulafl›labilen
Yâ Vedûd Mahallesi’nin Haliç k›y›s›n-
da iki iskelesi bulunmaktayd›. Birincisi
yolcu iskelesi olarak kullan›lan Yâ Ve-
dûd ‹skelesi idi. Bu iskelenin yolu üze-
rinde Saliha Sultan Çeflmesi bulunmak-
ta olup ‹skele yak›nda olmas›ndan do-
lay› bu çeflmeye ‹skele Çeflmesi de de-

nilmekteydi. ‹kinci iskele ise Çamur ‹s-
kelesi denilen Eyüp çömlekçili¤inde
kullan›lmak üzere ‹stinye’den getirtilen
kilin Eyüp’e ulaflt›r›ld›¤› iskele idi. Bu
iskele yolu üzerinde Pertevniyal Valde
Sultan çeflmesi bulunmaktayd›.(31)

S‹V‹L YAPILAR VE HAT‹-
CE SULTAN SAH‹L SARAYI

1814-1815 y›llar›nda yaz›ld›¤› bili-
nen Bofltanc›bafl› Defteri’nde Yâ Vedûd
Bölgesi ile ilgili olarak, Yâ Vedûd iske-
lesi ve bu iskelenin bitifli¤inde Sad›k
A¤a’n›n yal›s›ndan itibaren defterdar is-
kelesine kadar Haliç’in bu k›y›s›nda ya-
l›lar birbirini takip etmektedir. Ayvan-
saray taraf›nda s›ral› olan yal›lar ise
flöyleydi: Karaa¤aç Ustas›zâde Ahmed
efendi hanesi, Sab›k Bosna Mollas›’n›n
yal›s›, Bezircibafl› Salih Efendi’nin yal›s›
ve kay›khanesi son olarak ta Kasap
Mustafa’n›n yal›s›d›r.(32)

1776 tarihinden 1786 y›l›na de¤in

burada varl›¤› bilinen, IV. Mehmed’in
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E¤rikap›’dan Yã Vedûd Mahallesi’ne do¤ru inen yokufl ve

bu yokuflun soluna düflen Tokmak Tepe Mezarl›¤›’n›n bir

k›sm› görülmekte. (Albert Gabriel, EN Turquie, Paris 1935.)

Hatice Sultan Sahil Saray›. (1. Melling. Voya¤e Pittoresque

de Costantinople et de Srives du Posphore, Paris 1819, 14.)



(33) I. Melling, Voyage Pitto-

resque de Constantinople et des

rives du Bosphore, Paris 1819,

levha 14, Eyice, Semavi, “‹stan-

bul’da ‹hmal Edilmifl Tarihi bir

Semt: Ayvansaray” TAÇ, ‹s-

tanbul, Nisan 1987, cilt 2, say›

5, s. 37;

Gören, Ahmed Kamil, Geçmiflten

Günümüze Ayvansaray” Eyüp

Sultan Sempozyumu I, Eyüp

Belediyesi ‹stanbul 1997, sayfa

160-161.

(34) Bal›khane Naz›r› Ali R›za

Bey, Bir Zamanlar ‹stanbul,

Haz›rlayan Niyazi Ahmet Ba-

no¤lu Tercüman 1001 Temel

Eser, No.11, ‹stanbul s. 62

(35)  H. fiehsuvaro¤lu, As›rlar

Boyu ‹stanbul, Cumhuriyet Ga-

zetesi Eki, ‹stanbul, 1953, 117.

Tokmak Tepe Mazarl›¤› 

(Necdet Iflli Arflivi)

Tokmak Tepe Mezarl›¤›’n›n

E¤rikap›’ya do¤ru olan k›sm›

(Alman Arkeoloji Enstitüsü Foto¤raf

Arflivi)

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

(1648-1687) k›z› Hatice Sultan’a

(ö.1743) ait bir Sahil Saray› bulunmak-

tayd›. Bu Sahil Saray› ile ilgili ilk olarak

‹stanbul’a iliflkin gravür çal›flmalar› yap-

m›fl olan Mimar-Ressam Antoine Igna-

ce Melling (1763-1831)’e ait 1806 bas-

k› tarihli bir Haliç betimlemesinde bu

sahilsaray›n› görmekteyiz. 1814-1815

tarihli Bostanc›bafl› Defterinde Yâ Ve-

dûd’daki Saray hamam›n›n yan› bofl ar-

sa olarak gösterilmektedir. Sahil Sara-

y›n›n  1806 ile 1814 tarihleri aras›nda

ya yanm›fl veya y›k›lm›fl oldu¤undan

ortadan kalkm›fl oldu¤u düflünülebilir.

Melling’in gravürüne göre Hatice Sul-

tan Sahilsaray›’n›n önünde kay›khane

gözleri s›ralanmakta ve yal›n›n ancak

bir kat› kay›khane üstünden suyu gö-

rmektedir. Ayr›ca Fr. Kauffer taraf›n-

dan yap›lm›fl 1786 tarihli ‹stanbul pla-

n›nda Ayvansaray surlar›n›n d›fl›nda Yâ

Vedûd bölgesinde gösterilen sahilsara-

y›n› 1821 tarihli J. Von Hammer’in ki-

tab›na ek olarak yer alan ‹stanbul pla-

n›nda da Hatice Sultan Sahil-Saray›’n›

görmekteyiz.(33)

Hakk›ndaki kerameti ‹stanbul’un

Fethine kadar dayanan, Evliya Çele-

bi’nin anlat›m›yla vefat› ve cenazesinde

görülen di¤er kerametlerle de ‹stanbul

halk›n›n gönül sultan› fieyh Abdülve-

dûd Dede’nin (Halk a¤z›nda Yâ Ve-

dûd’a dönüflmüfltür) türbesinin burada

bulunmas›n›n bölgeye verdi¤i önem

yan›nda Sahabeden Muhammedü’l El

Ensari hazretleri ile Ebu fieybetü’l H›d-

ri’nin kabirlerinin buraya verdi¤i kudsi-

yet d›fl›nda mahallenin di¤er bir özelli-

¤ini oluflturan ‹stanbul’un ilk fetih me-

zarl›¤›n›n burada yer al›fl› Yâ Vedûd

bölgesini ‹stanbul’un Sur d›fl›nda yer

alan önemli bir mezarl›k bölgesi mey-

dana getirmesini sa¤lam›flt›r. 19. yüzy›l

ortalar›na kadar Sahilsaray› ve yal›larla

da dolu olan Haliç’in bu k›y›s›n›n me-

zarl›klar yan›nda bir sayfiye yeri olarak

da kullan›ld›¤›n› görmekteyiz. Bal›kha-

ne Naz›r› Ali R›za Bey’in eserinden ö¤-

rendi¤imize göre, gül mevsiminde Yâ

Vedûd semtinde flafakla  bafllayan gül

pazar› kurulmakta olup bu gül pazar›

Yâ Vedûd Mahallesi’nde mevsim bo-

yunca devam etmekteydi(34). Eyüp’e

ziyarete gelen halk›n Tokmak Tepe’ye

u¤rayarak (Halk aras›nda Tokmak Baba

ismi ile de ifade edilmekteydi.) Dullar›

ve genç k›zlar› da yanlar›nda getirerek

tepeye do¤ru “Ya k›smet” diye kofltu-

rurlard› (35). 20. yüzy›ldan itibaren

atölyeler ile küçük çapta fabrikalar›n
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E¤rikap› Surlar› üzerinden Yã Vedûd Mahallesi’ne do¤ru

çekilen ve resmin sol üst köflesinde Tokmak Tepe Mezarl›¤›

görülmekte. (Alman Arkeoloji Enstitüsü Foto¤raf Arflivi)

‹stanbul’un ‹lk Fetih mezarl›¤› olan tarihi Tokmak Tepe me-

zarl›¤›n›n ortadan kald›r›ld›ktan sonraki flimdiki durumu.



20. Yüzy›l›n bafllar›nda Yâ Vedûd

Mahallesi’nin görünüflü (Belediye

Arflivi’nden)

20. Yüzy›l bafllar›na ait, Eyüp’ten

Ayvansaray’a do¤ru olan

panoraman›n sa¤ üst köflesinde,

a¤açl›klar gerisinde, yukar›ya do¤ru

yükselen Tokmak Tepe mezarl›¤›

görülmektedir. A¤açl›kl› k›s›m ise Yâ

Vedûd Mahallesi’nin bulundu¤u

yerdir. Ayvansaray surlar›na yak›n

Haliç k›y›s›nda yer alan, Semerdan

çat›l› büyük bina Dakik un

fabrikas›d›r.

Panoramadan al›nan ayr›nt›da

görülen Yâ Vedûd Mahallesi’nin

Haliç su yolu boyunca yer alan

k›y›s› üzerined yal›lar görülmektedir.

Günümüzde Yâ Vedûd (S.F.

Göncüo¤lu, May›s 1998)

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

h›zla yer almaya bafllad›¤› bölgede 19.

yüzy›l öncesine kadar dayanan Ayvan-

saray surlar› dibinde bulunan debba¤-

hane ile  Ayvansaray De¤irmeni bölge-

nin ilk sanayi kurulufllar›yd›lar. Ayvan-

saray De¤irmeni, 19. yüzy›l›n ikinci

çeyre¤i içerisinde y›k›lm›fl olan Hatice

Sultan Saray›’ndan geriye kalan Saray

Hamam› yerine 19. yüzy›l ortalar›nda

infla edilmiflti. Ayvansaray Surlar› ile

tokmak Tepe aras›nda kalan düz arazi-

de ise bölgenin bostan› olup bostan

içerisinde yer alan su dolab› bostan›n

sulanmas› yan›nda debba¤haneye de su

sa¤lamaktayd›. 20. yüzy›l›n bafl›ndan

itibaren küçük çapl›da olsa Yâ Vedûd

Mahalesi’nin Defterdar’a do¤ru olan k›-

s›mlar›nda gemi söküm atölyeleri ile

imalathaneler oluflmaya bafllam›fl, böl-

genin özelli¤ini bozacak düzeyde ol-

mayan bu sanayileflme 1970 y›l› köprü

istimlaklar›ndan sonra bu bölge fabrika

ve atölyelere terk edilmifltir.

Büyük bir k›sm› vak›f olan mahalle-

nin yine vak›f kay›tlar›nda yer alan

bostan› 22.5.1951 tarihinde 81.770 lira

k›ymet biçilerek sat›l›¤a ç›kart›lmas›

bölgenin Haliç k›y›s› hariç 16. yüzy›l-

dan beri bozulmam›fl dokunana ilk mü-

dahale teflebbüsü olmufltur. 1970’li y›l-

lar›n bafllar›na gelindi¤inde ise Haliç

üzerine kurulacak olan III. Haliç köprü-

sünün bat› ba¤lant› yollar›n›n Yâ Ve-

dûd Mahallesi ve Tokmak Tepe Fetih

mezarl›¤› üzerine infla edilecek olmas›

bölgenin tarihi dokusunun yok olmas›-

na sebep vermifltir. Köprü inflas› için

gerekli gereksiz y›k›mlar sonucu bölge

günümüzdeki so¤uk görünüfllü bir sur

d›fl› bölgesi haline dönüfltürülmüfltür.
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1960’l› y›llar›n sonunda Yâ Vedúd Bostan›’n›n görünüflü

1970’li y›llar›n bafllar›nda Yâ Vedúd’da bulunanDakik

Un Fabrikas› y›k›l›rken.
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eyüp’te baz› 19.
yüzy›l yap›lar›nda
yap› malzemesi ve

teknolojisi üzerine
gözlemler

Doç. Dr. E. FÜSUN AL‹O⁄LU

Z

1953-Hemflin. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Restorasyon

Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi. Çeflitli ulusal ve uluslararas› toplant›larda

bildiriler sunan Alio¤lu’nun, ihtisas dergilerinde yay›nlanm›fl makaleleri ve

tezleri bulunmakta. Anadolu ve ‹stanbul eksenli bilimsel çal›flmalara kat›lan

Alio¤lu, en son Eminönü/Kiraz Han’›n restorasyonunda çal›flt›.



1. K›l›ç Kuflanma Törenleri için

bkz.: Cemal Kafadar, “Eyüp’te

K›l›ç Kuflanma Törenleri”,

Eyüp: Dün/Bugün, Sempozyum,

11-12 aral›k 1993, Tarih Vakf›

Yurt Yay›nlar›, Sempoz-

yum/Atölye 3, s.50-61. 

2. Do¤an kuban, ‹stanbul, Bir

kent tarihi, Bizantion, Konstant-

nopolis, ‹stanbul, Çev. Zeynep

Rona, Türkiye Ekonomik ve

Toplumsal Tarih Vakf› Yay›n-

lar›, ‹stanbul, Aral›k 1996, s.
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3. Ayn› Yer., s. 187. 

4. Ayn› Yer., s. 204,205

5. Ayn› Yer., s. 250,253.

6. Vogt-Göknil, Ulya, Mimar

Sinan, Sandoz Kültür Yay›nla-

r›, No:10, s.63. 

7. Kuban, a.g.e., s. 253’te mes-

cid ve çeflmelerin say›s›na

bakarak bu dönemde kentin

500.000 olarak hesaplanan

nüfusunun yaklafl›k %30’nun

sur d›fl›nda yaflad›¤› belirtilmek-

tedir. 

8. Ayn› Yer., s. 269.

9. Ayn› Yer., s. 295

10. Tülay Artan, “Terekeler

›fl›¤›nda 18. Yüzy›l Ortas›nda

Eyüp’te Yaflam tarz› ve Stan-

dartlar›na Bir bak›fl”, 18. Yüz-

y›l Kad› Sicilleri Ifl›¤›nda

Eyüp’te Sosyal Yaflam, Tarih

Vakf› Yurt Yay›nlar› No: 53,

‹stanbul, fiubat 1998, s. 56. 
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TAR‹H‹ ÇERÇEVE

Eyüp daha ziyade, dini kimli¤i ile

ön plana ç›kan bir yerleflme olarak alg›-

lanmaktad›r. Gerçekten de semtin Bi-

zans Döneminde de sahip oldu¤u kut-

sal kimli¤i, fetihten sonra Peygamber

sahabelerinden birinin* mezar›n›n bu-

lunmas› ile ‹slami bir karaktere bürüne-

rek buray› zamanla dini bir yerleflme

birimi yapmaya yetecektir. Bu dini

kimlik Eyüp’e “K›l›ç Kuflanma Törenle-

ri” ile Osmanl› saray yaflam›nda etkin

bir rol de verecektir(1). Ancak Eyüp

sadece bununla de¤il baflkentin yan›

bafl›nda yer almas›ndan ötürü baflka

özelliklerle de an›lmaya de¤er bir kent

olmufltur. ‹stanbul’un içinde bulundu¤u

koflullardan efl zamanl› olarak etkilen-

mifl, yans›malar› da kendi kentsel doku-

suna tafl›m›flt›r. Bu nedenle de gerek tek

yap› gerekse kent dokusu düzleminde

sahip oldu¤u birikimler önemli bilgileri

kapsamaktad›r. 

Eyüp, fetihten itibaren ‹stanbul’a

iliflkin yönetim kararlar›ndan do¤rudan

etkilenmifl, bunun örgütsel ve fiziksel

yans›malar›n› hep tafl›m›flt›r. Kentin sur

d›fl›na taflma e¤ilimi gere¤ince, bilinçli

bir politika ile baz› yeni külliyelerin

Tarihi Yar›mada d›fl›ndaki semtlerde

infla edilmesine, ‹stanbul d›fl›ndan nüfu-

sun iskan edilmesine karar verildi¤inde,

bu, baflka semtlerin yan› s›ra Eyüp’ün

de geliflmesine yol açm›flt›r(2). Eyüp’te

bir külliye yap›lmas›na karar verilmesi,

Bursa’dan zorunlu olarak ‹stanbul’a ge-

tirilen içinde zengin tüccarlar›n da ol-

du¤u bir grubun Eyüp’e yerlefltirilmesi

bu karalar sonucu gerçekleflmifltir(3).

Do¤an Kuban semtin bu yüzy›ldaki

durumunu, “…Eyüp, kad›s› olan bir bi-

rim yap›ld›¤›na göre bu oldukça h›zl›

bir geliflmedir…”(4) biçiminde yorum-

lar.

Kent nüfusunun %30’nun sur d›fl›n-

da yaflad›¤› söylenilen 16. Yüzy›lda,

Eyüp, Üsküdar ve Suriçi’nin bat› kesimi

ile birlikte Türk ve Müslüman yo¤unlu-

¤unu  korumufltur(5). ‹stanbul, haliç k›-

y›lar›nda Eyüp’te, Bo¤az’›n Avrupa ya-

kas›nda ve Üsküdar’da genifllerken,

Eyüp Sultan çevresinde oluflan kent,

dinsel niteli¤i ile öylesine dikkat çek-

mifltir ki yüzy›l›n Sokullu Mehmed Pa-

fla, Pertev Pafla gibi önemli devlet

adamlar› türbelerini burada yapt›rm›fl-

lard›r. ‹mparatorlu¤un ünlü mimar› Si-

nan, Zal Mahmut Pafla ve Kar›s› fiah

Sultan için her bak›mdan baflkal›klar

gösteren eseri Zal Mahmud Pafla Cami-

si’ni yine burada inflaa etmifltir(6). Bu

dönemde dini yap›lar›n yan› s›ra yal›la-

r›n da Eyüp yak›nlar›nda inflaa edildi¤i

de bilinmektedir(7). 

‹lginç dönüflümleri içeren, 17. yüz-

y›l›n surd›fl› yerleflmelerin say›s› artar,

Haliç k›y›s›nda, Tersane’den Sütlüce’ye

kadar yeni yerleflmeler kurulurken Eyüp

oldukça büyük bir kasabad›r(8). Evliya

Çelebi’nin ‹stanbul’u. Suriçi, Eyüp, Ga-

lata ve Üsküdar diye dört mevleviyet

olarak tan›mlad›¤› bu dönemde, Eyüp,

art›k tepelere do¤ru genifllemifl, bir çok

yeni mahalle kurulmufltur. Yine Çelebi-

ye göre bunlar, büyük bahçeler içindeki

saraylarla doludur. Bo¤aziçi k›y›lar› ge-

liflmeden önce devlet ileri gelenlerinin

Haliç k›y› ve yamaçlar›nda konak yap-

t›rmay› ye¤ledikleri bilinmektedir.

Eyüp’ün kutsal bir yer olmas› bölgenin

böylesine bir dinlenme yeri olarak de-

¤erlendirilmesini engellememifl aksine

güçlendirmifl olmal›d›r. 18. Yüzy›l›n

bafllar›nda bu e¤ilime ba¤l› yap›lanma

doruk noktadad›r(9).

18. Yüzy›lda surd›fl› mahallelerin

öneminin artmas› ile Bo¤az, Haliç ve

Üsküdar ‹stanbul silüetine daha fazla

dahil olmufltur. Saray ve çevresinin ye-

ni yaflam kal›plar› oluflturdu¤u bu dö-

nemde, sayfiye ve mesire yaflant›s› kur-

ma tutkusu Bo¤az’dan önce Haliç’te

gerçeklefltirilmifl, devletin üst düzey

memurlar› Ka¤›thane çevresinde ko-

naklar, köflkler yapt›rm›fllar(10). Bostan

‹skelesi’nden Bahariye’ye kadar olan k›-

s›m Sultan han›mlar›n yal›lar› ve dini

merkezlerle donanarak semt fl›k bir sur-

d›fl› mahalle haline getirilmifltir(11).

Sultan’›n en sevdi¤i konutlar›, tersane-

deki Köflk, Annesinin Eyüp’teki Saray›,
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11. ‹lber Ortayl›, “Eyüp’te

sanayi ve Çevre Kirlenmesi”,

Eyüp: Dün/Bugün, Sempozyum,

11-12 Aral›k 1993, Tarih Vak-

f› Yurt Yay›nlar›, Sempoz-

yum/Atölye 3, s. 125. 

12. Kuban, a.g.e., s. 315.

13. Do¤an Tekeli, “Tanzimat-

tan Cumhuriyet’e Kentsel

Dönüflüm”, Tanzimat’tan Cum-

huriyet’e Türkiye Ansiklopedisi,

C.4, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul,

1985, s. 885; Çelik, a.g.e., s.

84,85. 

14. Çelik, a.g.e., s. 75-77. 

15. Zeynep Çelik, 19. Yüzy›lda

Osmanl› Baflkenti, De¤iflen ‹s-

tanbul, Çev. Selim Deringil,

Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹s-

tanbul, fiubat 1996, s. 34’te,

B.R. Davies’in 1840’ta çizdi¤i

haritaya göre, Eyüp sur d›fl›n-

daki en büyük müslüman yerlefl-

mesi olarak göründü¤ü belirtilir. 

16. Ortayl›, a.g.e., s. 126;

Kuban, a.g.e., s. 350 

17. Bu konuda en erken tarihli

örnek olarak Köprülü Mehmet-

pafla Türbesi gösterilebilir. 1715

tarihli Üsküdar Yeni Valide

Gülnufl Sultan türbesi, 1726

tarihli Koca Rag›p pafla Kitap-

l›¤› bahçesinde yer alan koca

Rag›p Pafla Türbesi üstü örtüleri

demirden yap›lm›flt›r. 
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Haliç’in kuzey k›sm›ndaki Karaa¤aç’ta-

ki köflktür(12). Bu yüzy›lda Osmanl›

mimarisine giren bat›l› biçimlerin ege-

men oldu¤u tasar›mlar›n da Eyüp’te in-

flaa edildi¤i görülür. fiah Sultan ve

Mihriflah Sultan’›n Eyüp’te yapt›rd›klar›

Külliyeler barok ve rokoko üslubunun

yüzy›l sonundaki ilginç örnekleridir. 

EYÜP’DE XIX. YÜZYIL 

XIX. yüzy›la gelindi¤inde, somut

yans›malar›na 18. Yüzy›ldan itibaren

tan›k olunan, giderek ivmesi yükselen

ve “Bat›l›laflma” olarak adland›r›lan dö-

nemin h›zl› bir biçimde ‹stanbul’da ya-

p›laflt›¤› görülür. Bu dönem, ‹nsan hak

ve özgürlüklerinden, mali, idari siste-

me, tüketim kal›plar›na, mimariye ka-

dar toplumsal yaflam›n tüm alanlar›n›

etkilemifl, de¤ifltirmifl, dönüfltürmüfltür.

Kagir ve ahflab›n egemen oldu¤u Os-

manl› mimarl›¤› bir toplumsal de¤iflimi

de getiren Bat›l›laflma dönemine kadar

geleneksel biçim, program› ve üretimi

ile sürerken, onlarca y›l› içeren bat›l›-

laflma Dönemine kadar geleneksel bi-

çim, program› ve üretimi ile sürerken,

onlarca y›l› içeren Bat›l›laflma süreci,

mimaride de önce bezeme programla-

r›nda daha sonra tek yap› ve kent ölçe-

¤inde yeni yap›lanmalara neden olmufl-

tur. Barok, Rokoko, Ampir, Neo Klasik

gibi Bat›l› üsluplar, Endüstri Devrimi

sonras› kapitalist ekonominin yeni yap›

programlar› Osmanl› mimarisini  ve

kentsel dokusunu bazen de¤ifltirerek

bazen de onun yan› s›ra ürünlerini ver-

mifltir. 

Eyüp ise, 19. Yüzy›lda bir taraftan,

Bizans’tan beri var olan ancak fetihten

sonra pekifltirilmifl kutsal kimli¤ini sür-

dürmekte di¤er taraftan Bat›l›laflma dö-

neminin etkisiyle imparatorluk baflken-

tinin planlanmas›, yeniden planlanmas›

çerçevesinde gerçeklefltirilen her türlü

aktiviteden ve bunlar›n yap›s› alana

yans›mas›ndan etkilenmifl görünmekte-

dir. Bir yandan tek yap› ölçe¤inde infla-

at faaliyetleri sürerken di¤er yandan

Eyüp, surd›fl› yerleflmelerin ‹stanbul

kent mekan›na entegrasyonunun ele

alan projeler kapsam›nda yer al›r. Bun-

lardan biri, 1839 Tanzimat Ferman›’n›n

hemen arkas›nda Helmuth von Molt-

ke’nina ‹stanbul için yapt›¤›, tarihi yar›-

mada ile kesintisiz bir ulafl›m a¤›n›n

hedeflendi¤i ilk imar plan› say›labile-

cek çal›flmad›r. Bu projede, Eminönü,

Yeni cami önünden bafllayan arterler-

den biri, Haliç’e paralel giderek Eyüp’te

son bulacak biçimde oluflturulmufl-

tur(13). Bir di¤eri ise, fiirket-i Hayriye

vapur seferlerinin yetersiz kalmas› üze-

rine, 1864’te düzenlenen taslak bir ni-

zamname ile tramvay hatlar› güzergah›

tayin edilirken Eyüp’ün, Eminönü’nden

bafllay›p Haliç boyunca devam eden

hatt›n son ucu olarak tayin edilmesi-

dir(14). Eyüp’ün kent merkezi ile ba¤›-

n› güçlendirmenin arkas›ndaki neden-

lerden biri bu yüzy›lda semtin en bü-

yük Müslüman yerleflmesi olmas›n›n

yan› s›ra sanayileflmenin de ciddi bi-

çimde burada yap›laflmas›d›r(15). Bir

çok köflk, kas›r, saray›n y›k›larak yerine

atölyeler, fabrikalar yap›lmas› planlan-

m›fl, 1828’de Rifltehane (yün imalatha-

nesi), ‹plikhane, 1833’te eski saray üs-

tüne Feshane bu dönemde gerçekleflti-

rilmifltir(16). 

XIX. yüzy›l, do¤al olarak, yap› mal-

zemesi ve teknolojisinde de farkl›lafl-

malar›n ortaya ç›kt›¤› bir dönemdir.

Bat›da Endüstri Devrimi ile üretimi ko-

laylaflan ve ucuzlayan demir, döküm,

çelik, cam gibi yeni yap› malzemeleri

ve bunlara iliflkin teknolojinin paralel

olarak XIX. Yüzy›lda Osmanl› Mimari-

sine girdi¤i görülür. Elbette bundan

önce Osmanl› yap› sanat›nda dövme,

dökme demir, tunç, bronz gibi metal

elemanlar kullan›lmaktayd›. Ancak

bunlar›n ifllevi tafl›y›c› olmaktan ziyade

bütünleyici idi. Gerçi Klasik dönemde

aç›k türbe ve flard›rvanlarda tafl›y›c›l›¤›

olan baz› metal uygulamalar yap›lm›fl-

t›r(17). Ancak burada sözü edilen me-

tal yap› eleman›n tafl›y›c› niteli¤inin ön

plana ç›kmas›, yap› strüktürünü belirgin

biçimde etkilemesidir. XIX. Yüzy›l ya-

p›laflmas›nda metal, yap› strüktüründe
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18. Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için

Bkz., E. Füsun Alio¤lu, “Geç

Dönem Osmanl› mimarisi Metal

Yap›lar› Üzerine bir inceleme”,

YTÜ Mimarl›k Fakültesi, mimarl›k

Bölümü, Bas›lmam›fl Doçentlik

Tezi, ‹stanbul, 1992; Alio¤lu, E.

Füsun, “XIX. Yüzy›l ‹stanbul’unda

Sergi Mekanlar›”, YTÜ Mimarl›k

Bölümü, 1996-97 Bahar yar›y›l›

Eminönü’nde al›flverifl ve Rekreas-

yon merkezi adl› Bitirme projesi

grubuna sunulan seminer. 

19. Alio¤lu, “Geç Dönem…”de bu

yap›lar flu flekilde s›ralanm›flt›r:

ulafl›m ve Haberleflme Yap›lar›:

Tünel ve metro Han (Eugene Henri

Gavand, 1872-1875), Sirkeci Gar›

(Jachmunt, 1899-1903), Galata

R›ht›m› ve Gümrük Binalar›

(1895), Taflk›zak Tersanesi baz›

binalar› (XIX. Yüzy›l), Haydar-

pafla Gar› (Helmuth Cuno ve Otto

Ritter, 1906-1908), Galata Köp-

rülü (Alman Man fiirketi, 1912),

Sanayi Yap›lar›: Feshane (XIX.

Yüzy›l), Beykoz Hamidiye ka¤›t

Fabrikas› (1890-1892), Darhane-I

Amire’de Çarkhane (XIX. Yüzy›l),

Cibali tütün fabrikas› (1884),

Silahtara¤a elektirik Fabrikas›

(1911-1919), Bomonti Bira Fab-

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

tafl›y›c› yap› elam›n olarak rol al›r. ‹s-

kelet tafl›y›c› duvarlar, sütunlar, kemer

ve kirifller, çat›lar metalden oluflturul-

maya bafllan›r(18). 

XIX. yüzy›lda yap› üretim biçimin-

deki de¤iflimler ve dönüflümler; klâsik

boyutlu tu¤ladan bat›l› normda tu¤la-

ya, çat› kaplamas›nda alaturka kiremit-

ten Marsilya kiremite geçiflin, demirin

tafl›y›c› sistemi yetkinlefltirici ya da

do¤rudan tafl›y›c› sistemi yetkilefltirici

ya da do¤rudan tafl›y›c› yap› elam›n

olarak kullan›ld›¤› örneklerin kent do-

kusunda h›zl› bir biçimde artmas›n› be-

raberinde getirmifltir. Ba¤l› olarak da

‹stanbul’da di¤er baz› Anadolu kentle-

rinde böylesine bir yap›laflma ortaya

ç›kmaya bafllam›flt›r(19). Bu, Eyüp’de

de efl zamanl› olarak örneklerini ver-

mifltir. Bu ba¤lamda, Eyüp’te XIX. Yüz-

y›l›n baz› yap›lar›n› irdeleyerek bu sü-

rece tan›k olunabilir(20): 

HHüüssrreevv  PPaaflflaa  KKüüttüüpphhaanneessii  

Bir Osmanl› sadrazam› olan Hüsrev

Pafla (ö.1855) Kütüphane’yi 1255/1839

y›l›nda yapt›rm›flt›r(21). Kütüphane,

Bostan ‹skelesi’ne aç›lan Bostan ‹skelesi

Sokak’ta, Hüsrev Pafla’ya ait türbe ile

karfl›l›kl› bulunur. Yap›, girifl mekân›

olan bir koridor ve bunun iki yan›nda

yer alan kubbeli iki kare mekandan

oluflur. Türbenin Bostan iskelesi Soka-

¤a bakan cephesi girifle göre simetrik-

tir. Türbe cephesi; subasman, parapet,

saçakl›k seviyesindeki silmelerle yatay

olarak bölümlenmifltir. Köflelerde yer

alan plastrlar, alan taç kap›ya referans

veren biçimlenmeler cephede düfley

etki oluflturmaya çal›fl›r. Pencerelerin

alt ve üst k›s›mlar›nda bitki motifli pa-

nolar yer al›r. Cephesi beyaz mermer

ile kapl› olan yap›, neo klâsik üslub

özellikleri tafl›r. Girifl kap›s› ve düz at-

k›l› 20 cm’si mermer kaplamaya geri

kalan 50 cm’si tu¤la tafl›y›c› duvara ait-

tir. Pencere lentosunda, k›r›k bir s›va

parças› alt›nda demir lama/putreller ile

lentonun sa¤lamlaflt›r›ld›¤› görülür. Ya-

p›n›n mezarl›¤a bakan arka cephesi

kesme tafl kaplama/duvar görünümün-

dedir. 

HHüüssrreevv  PPaaflflaa  TTüürrbbeessii  

Sadrazam Hüsrev Pafla (ö.1855)’ya

ait olan türbe, yine bostan sokak üze-

rinde Adile Sultan Türbesi ile Kaptan-›

Derya Halil R›fat Pafla Türbesi aras›n-

da kal›r. Yan yana iki mekandan olu-

flur. Bunlardan Adile Sultan Türbesi’ne

bitiflik olan kubbeli mekan türbe bölü-
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rikas› (1888-1890), Yedikule

Gazhanesi (XIX. Yüzy›l),

Ticari Yap›lar: Avrupa/Aynal›

Pasaj (XIX yozyul), Rumeli

Pasarj› (XIX. Yüzy›l) Aznavur

Pasaj› (1900’lerin bafl›), Suriye

Pasaj› (1908), IV. Vak›f Han

(Kemalettin Bey, 1916-1919),

Di¤er Yap›lar: Dolmabahçe

Saray› Kristal merdiven ve hün-

kar hamam› üst örtüsü (Garabet

Balyan, XIX. Yüzy›l), Dol-

mabahçe Saray› Caml› Köflk

(XIX. Yüzy›l), Y›ld›z Saray›

harem Avlusundaki Seralar,

limonluk Köflkü (R:D’Aranco,

1849-1900), Çit Kasr› baz›

bölümleri, aziz Stefan/Bulgar

Kilisesi (1887-1898), Gölhüne

Askeri tesislerinde bir k›flla (XIX.

Yüzy›l), ‹stanbul’un çeflitli yer-

lerindeki seralar gibi yap›lar›n

tümü ya da bir bölümü metal

strüktürler oluflturulmufl ya da

desteklenmifl ahflap ya da kagir

yap›lard›r. 

20. ‹ncelenen yap›lar aras›na

Bulgar Kilisesi, Feshane, Silah-

tara¤a Elektrik Fabrikas› gibi

çok bilinen ve irdelenen örnekler

al›nmam›flt›r. 

21. Mehmet Nermi Haskan,

Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Sul-

tan Vakf› Yay›nlar›, 2. Bask›,

‹stanbul 1996, s. 328. 

22. Baha Tanmam, “Mahmud

Celaladdin Türbesi”, Dünden

Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi,

Kültür Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›

Yay›nlar›, C.5, s. 266. Ayn›

yerde mahmud Celaleddin Efen-

di’nin Hüsrev paflan›n yetifltir-

di¤i Halil R›fat Pafla’n›n o¤lu

oldu¤u belirtilir. 

23. Ayn› yer. 
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müdür. Ayna tonozlu di¤er mekan tür-

bedar odas› iken daha sonra buras› Ab-

dülmecit’in k›zlar›ndan Seniha Sul-

tan’›n efli Adliye naz›r› Mahmut Cela-

leddin Pafla’ya (ö.1903) türbe olarak

düzenlenir(22). Cephe plandaki ikili

yap›y› yans›t›r. Ancak baz› bezeme ay-

r›nt›lar›nda farkl›l›klar sunar. Türbe

cephesi subasman, parapet, pencere

lentosu ve saçakl›k seviyesindeki silme-

lerle yatay olarak bölümlenmifl, yivli ve

korent bafll›kl› plastrlar, pencere söve-

lerinin düfley etkileri ile bu yatay etki

kesilerek panolar oluflturulmufltur. Ne-

oklasik ve ampir üslup özellikleri tafl›-

yan yap› cephesi, s ve c k›vr›mlar› içe-

ren profiller ya da barok bitkisel motif-

lerle bezenmifltir. D›fl duvar›n kal›nl›¤›

66 cm’dir. Bunun 13 cm’si beyaz mer-

mer kaplamaya, geri kalan 53 cm’si

tu¤la tafl›y›c› duvara aittir. Her iki me-

kân›n cephesi de üçlü pencere düzeni-

ne sahiptir. Düz atk›l› pencerelerin de-

mir ve döküm flebekeleri bezemeli ola-

rak yap›lm›flt›r. 

Kaptan-› Derya 

Halil R›fat Pafla Türbesi 

II. Mahmud’un k›zlar›ndan Saliha

Sultan’›n efli Kaptan-› Deryal›k ve Top-

hane müflirli¤i yapm›fl olan damat Halil

R›fat Pafla’ya (ö. 1856), Hüsrev Pafla’n›n

kendisine ba¤›fllad›¤› Bostan ‹skelesi

Sokak ile boyac› soka¤›n birleflti¤i kö-

flede Hüsrev Pafla Türbesi’ne bitiflik ar-

sa üzerinde türbesi infla edilmifltir(23).

Türbe kubbeli kare bir mekân ve buna

bitiflik girifl mekan› koridor ve türbedar

odas›ndan oluflmaktad›r. Türbe mekân›

köflede yer al›r ve iki soka¤a birden

cephe verir. 

Girifl bölümü ve türbedar odas›, tür-

be cephesinden geride kalacak biçimde

Boyac› soka¤a cephelenmifltir. Türbe

cephesi subasman, parapet ve saçakl›k

seviyesindeki silmelerle yatay olarak

bölümlenmifl, yivli ve korent bafll›kl›

plastrlar, pencere söveleri ve saçakl›k-

taki düfley elemanlar ile bu yatay etki

kesilerek panolar oluflturulmufltur. D›fl

duvar›n kal›nl›¤› 73 cm’dir. Bunun 13

cm’si beyaz mermer kaplamaya geri ka-

lan 60 cm’si tu¤la tafl›y›c› duvara aittir.

Yap› cephesi eklektik bir üslupla ele

al›nm›flt›r. Türbenin iki cep-hesi de üç-

lü pencere düzenine sahiptir. Yar›m da-

ire kemerli pencerelerde iç k›s›mda de-

mir kapaklar, d›fl k›s›mda bezemeli
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Bostan ‹skelesi Karakolu: 1911 tarihli bu foto¤rafta

‹plikhane K›fllas› önündeki karakol, Mihriflah Valide

Sultan ‹mareti. Bostan ‹skelesi ve baz› yal›lar

görülüyor. Kaynak: Alman Arkeoloji Enstitüsü.

4) Hüsrev Pafla Türbesi/Plastrlar›ndan ayr›nt› 6) Halil R›fat Pafla Türbesi/saçak ayr›nt›s› 



24. Necdet Sakao¤lu, “Adile

Sultan”, Dünden Bugüne ‹stan-

bul Ansiklopedisi, Kültür

Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›

Yay›nlar› C.1., s. 81. 

25. Demiriz, Y›ld›z, “Adile Sul-

tan”, Dünden Bugüne ‹stanbul

Ansiklopedisi, Kültür Bakanl›¤›

ve Tarih Vakf› Yay›nlar› C.1.,

s. 84

26 Haksan, a.g.e., s. 132. 
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döküm flebekeler vard›r. Girifl kap›s› de-

mirdendir. 

Adile Sultan Türbesi 

II. Mahmut’un k›z›, Sadrazam Meh-

met Ali Pafla’n›n efli olan Adile Sultan

Osmanl› hareminde kad›n›n d›flar› aç›l-

mas›na örneklik etmifl toplumsal yaflama

do¤rudan kat›lma gayretleri içinde ol-

mufltur. Öldü¤ünde babas› II. Mah-

mut’un de¤il, efli Mehmed Ali Pafla ve

k›z› Hayriye Han›m’›n ve di¤er üç ço-

cu¤unun yatt›¤› Eyüp, bostan ‹skelesin-

deki türbeye gömülmek istemifltir(24).

Bu nedenle türbe daha ziyade Sultan’›n

ad› ile an›l›r. Sadrazam Mehmet Ali Pa-

fla’n›n ölüm tarihinin 1868, k›zlar› Hay-

riye han›m’›n ölüm tarihinin 1869 oldu-

¤u düflünülürse Türbe, sultan’›n ölü-

münden önce yap›lm›fl olmal›d›r(25).

Di¤er taraftan türbe kap›s› üzerinde

Abdülmecit’in 1266/1849 tarihli demir

malzemeden bir tu¤ras› yer almakta-

d›r(26). Yap› simetrinin egemen oldu¤u

üçlü bir mekân kurgusu içindedir. Bun-

lardan ortadaki ayn› zamanda girifl me-

kan› olan çapraz tonoz tavana sahiptir.

Mezarlar›n yer ald›¤› iki yan mekân

kubbe ile örtülüdür. Türbenin Bostan

‹skelesi Soka¤a bakan cephesi girifle gö-

re simetriktir. Türbe cephesi subasman,

parapet ve saçakl›k seviyesindeki silme-

lerle yatay olarak bölümlenmifl, korent

bafll›kl› plastrlar› ile bu yatay etki den-

gelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Cephe elaman-

lar›, dönemin mimari e¤ilimlerine ba¤l›

olarak neo klasik üslup özellikleri tafl›r.

Yüksek su basman ve saçak kornifli,

kompozit bafll›kl› plastrlar, 

bindirme tekni¤i biçimindeki yar›m da-

ire kemerler, iç mekandaki barok kale-

miflleri, yan odalardaki kubbede yer

alan bezemeler bu üslubu yans›t›rlar.

Yap› d›fl duvar kal›nl›¤› 80 cm’dir. Bu-

nun 20 cm’si tafl kaplamaya, geri kalan

60 cm’si tafl›y›c› tu¤la duvara aittir. Gi-

rifl kap›s› demir olan yap›n›n genifl aç›k-

l›kl› pencerelerinde bezemeli döküm fle-

bekeler vard›r. Yap›n›n baz› 

ayr›nt›lar›ndan kullan›lan tu¤la malze-

menin klasik boyutta olmad›¤› tespit

edilmekte ancak daha belirgin bir sonu-

ca var›lamamaktad›r. 

Kaptan-› Derya Hasan Hüsnü Pafla 

Tekke, Kütüphane ve Türbesi 

Bu yap› bütününü, II. Abdülhamit’in
(1876-1909) Bahriye naz›rlar›ndan Ha-
san Hüsnü Pafla (ö. 1903), 19. Yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru yapt›rtm›flt›r. Yap› de-
mir bir kap›n›n aç›ld›¤› bir girifl korido-
ru ve yan›ndaki mekanlardan oluflmak-
tad›r. Giriflin sa¤ ve solundaki ilk iki
türbe odas› kubbeli kare mekânlard›r.
Sa¤daki türbede Hasan Hüsnü Pafla’n›n
sandukas› yer al›r. Bu mekân›n arkas›n-
da kütüphane ve türbedar odas› bulu-
nur. Giriflin solundaki türbede Hasan
Hüsnü Pafla’n›n efli ve çocuklar› gömü-
lüdür. Bu mekan›n arkas›nda mescit/
tevhithane(?)yer al›r. Yap› cephesi su-
basman, parapet ve saçakl›k seviyesin-
deki silmelerle yatay olarak bölümlen-
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27. E. Güzel Erdo¤an, “Kaptan

Pafla Cami”, Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür

Bakanl›¤› ve Tarih Vakf›

Yay›nlar›, ‹stanbul, 1994, s.

434. 
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mifl, plastrlar ile bu yatay etki denge-
lenmeye çal›fl›lm›flt›r. Cephe elamanla-
r›, neo klasik üslup özellikleri tafl›r. Gi-
rifl kap›s› demir olan yap›n›n genifl
aç›kl›kl› pencerelerinde bezemeli bronz
flebekeler vard›r. Yap› d›fl duvar kal›nl›-
¤› 55 cm’dir. Bunun 17 cm’si kaplamaya
aittir. ‹ç duvarlar 43 cm’dir. Kullan›lan
tu¤la boyunun 24 cm oldu¤u düflünü-
lürse, yap› iç duvar kal›nl›¤›n›n 1.5 tu¤-
la, d›fl duvar kal›nl›¤›n›n ise 2 tu¤la ol-
du¤u söylenebilir. Volta döfleme kulla-
n›lan yap›da kubbe kasnaklar› putreller-
le takviye edilmifltir. Volta döfleme de-
likli tu¤lan›n yan› s›ra marsilya kiremi-
tinin kullan›ld›¤› görülür. Volta döfle-
mede marsilya kiremiti kulan›m› bili-
nen bir fley de¤ildir. Burada ya malze-
me yetmemifltir ya da henüz bu tekno-

lojinin ilkeleri yerleflmemifltir biçimin-
de bir yoruma gidilebilir. 

Büyük ‹skele Camisi/Kaptan
Pafla Camisi 

Eyüp vapur ‹skelesine ç›kan ‹skele

Caddesi üzerinde yer alan cami,

1577’de ahflap olarak inflaa edilmifl,

XIX. Yüzy›l bafllar›nda onar›lm›fl, son

olarak da 1900 y›l›nda Hasan Hüsnü

Pafla taraf›ndan kâgir olarak yenilen-

mifltir(27). Elektik üslubtaki cami fev-

kani olarak yap›lm›flt›r. Girifl kat› iki

dükkan ve çeflme olmak üzere tasarla-

nan yap›n›n üst kat›na simetrik, iki ta-

rafl› bir merdivenle ç›k›l›r. Cami, küçük

bir son cemaat yeri ve kubbeli tek ana

mekandan oluflur Kubbe bezemeli ah-

flap kaplama olarak yap›lm›flt›r. Yap›

tu¤la tafl›y›c› duvar üstüne küfeki tafl›

kaplanarak oluflturulmufltur. Girifl kat›

döflemesi ve merdiven volta döfleme ve

putrel kirifllerle oluflturulmufltur. 

DE⁄ERLEND‹RME 

Yap›lan gözlemlerde bu örneklerin

iki biçimde dönemlerini temsil ettikleri

söylenebilir. Bunlardan birincisi -Kap-

tan Pafla Camisi hariç- yap›lar›n olufl-

turduklar› fiziksel dokudur. K›l›ç ku-

flanma törenlerine gelen Padiflah’›n Bos-

tan ‹skelesi’nde inerek Eyüp Camisine

yöneldi¤i aks olan Bostan ‹skelesi So-

ka¤›n ve bu aksa dik geliflen Boyac› so-

ka¤›n her iki yan›nda yer alan yap›lar,

mevcut Mihriflah Sultan Külliyesi gibi

yap›larla da bütünleflerek bir perspektif

yarat›rlar. Özenle oluflturduklar› gabari

ile öngörülmüfl bir tasar›m›n ö¤eleri iz-

lenimini verirler. Özellikle yan yana

yer alan Adile Sultan; Hüsrev Pafla ve

Halil R›fat Pafla türbelerinin cephele-

rinde, subasman, parapet, lento, saçak

seviyelerinin süreklilik göstermesi ya

da buna dikkat edilmifl olmas›, bu izle-

nimi daha da güçlendirmektedir. Böy-

lesine bir yap›laflma, Bat›l›laflma Döne-

minde kent dokusunun, kent mekanla-

r›n›n düzenlenmesinde ortaya ç›kan ta-
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sar›m anlay›fl›n› önemli ölçüde yans›t›r

görünmektedir. 

‹kinci olarak da örnek yap›lar›n tek

yap› olarak sunduklar› özelliklerde dö-

nemin izlerini bulmak mümkündür.

Cephelerin, XIX. Yüzy›l›n Bat›l› tasa-

r›m kal›plar›n›n etkisini tafl›d›¤›, ayr›n-

t›lar›n›n Barok, Ampir, Neo Klasik, Ek-

lektik Üsluplara göre biçimlendi¤i gö-

rülür. Malzeme ve teknoloji bak›m›n-

dan da yüzy›l›n e¤ilimlerini gösteren

bir biçimde Bat›l› normlarda tu¤lan›n,

döküm ya da demir bezemeli pencere

flebekelerinin, demir pencere kanatlar›-

n›n, tafl›y›c› demir putrellerin kullan›l-

d›¤› görülür. Kaptan-› Derya Hasan

Hüsnü Pafla Türbesi ve Kaptan Pafla

Camisi’nde, ayr›nt›lar›n aç›kta olmas›

nedeniyle yap› malzemelerinin belir-

lenmesi kolay olmufltur. Hüsrev Pafla

Kütüphanesi’nde ve Adile Sultan Tür-

be’sinde ise ancak s›van›n k›r›k oldu¤u

noktalardan yap› malzemesine iliflkin

bilgi edinilebilmifltir. Di¤er yap›larda

yap› malzemesi ve tafl›y›c› sistem s›va

alt›nda oldu¤u için bu konuda bir fikir

oluflturulamam›flt›r. Ancak elde edilen

bilgiler bu yüzy›l yap›lar›nda yap› mal-

zeme ve teknolojisini irdelerken dik-

katli olmay›, s›va alt› görülemez ise, bu

dönem yap›lar›na yeterince kuflku ile

bakmay› gerektirmektedir. 

Klâsik dönemin ilginç yap›lar, Am-

pir, Barok, Neo Klasik biçimli türbeler,

sebiller, sultanlara, saray erkan›na ait

konaklar, yal›lar, sahil saraylar› ve ilk

sanayi yap›lar›n›n bu dini ve metropol

nitelikteki kentte yan yana yer ald›¤›

görülür. Baflka bir deyiflle dini kent ni-
telemesine ra¤men Eyüp’ün fizik doku-
sunda, bat›l› tasar›m ö¤elerinin, bat›l›
yaflam biçiminin göstergesi yap› prog-
ramlar›n›n, yeni malzeme ve teknoloji-
lerin rahatl›kla kabul gördü¤ü izlene-
bilmektedir.

K›saca Eyüp bu bildirinin bafl›nda

da söylendi¤i gibi sadece dinsel bir

kent de¤ildir. Bu özelli¤i çok bask›n ol-

mas›na karfl›n, tan›k oldu¤u yüzy›llar›n

toplumsa, ekonomik koflullar›na göre

yap›laflmas›n› yönlendirmifl her zaman

ça¤dafl bir yerleflme olmufltur. Bu, bu-

günden bak›nca belki anlayamad›¤›-

m›z/anlamayaca¤›m›z ancak sanayi ön-

ceki toplum yap›s›n› göz önüne alarak

kavrayabilece¤imiz bir durum olarak

görünmektedir. 
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11) Adile Sultan Türbesi 

12) Kaptan Pafla Camisi/zemin kat volta döflemesinden ayr›nt› 14)  Adile Sultan, Hüsrev Pafla, Halil R›fat Pafla

Türbelerinin oluflturdu¤u silüet 

13) Bostan ‹skelesi Soka¤› deniz taraf›ndan görünüflü 
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Adile Sultan Türbesi.

(Eyüp Belediyesi

Arflivi’nden)

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

Âdile Sultan, Osmanl› hânedan›

içinde yetiflen ve dîvan› olan tek kad›n

flâirimizdir.. Osmanl› padiflahlar›n›n

otuzuncusu olan II. Mahmut’un k›z›d›r.

9 May›s 1826 tarihinde ‹stanbul’da

Topkap› Saray›, Harem dairesinde

do¤du. Annesi Zernigâr Han›m, do¤u-

mundan k›sa bir süre sonra öldü. II.

Mahmud, Adlî olan lâkaba telmihen,

ine do¤an çocu¤una “Âdile” ad›n› verdi.

Annesini küçük yaflta kaybeden Âdi-

le’ye babas›n›n di¤er han›mlar›ndan

Hac› Nevfidan anal›k etti ve onun iyi

bir flekilde yetiflmesini sa¤lad›. 13 ya-

fl›nda iken babas› öldü (1838). Onun

tahsil ve terbiyesi ile amcas› Sultan Ab-

dülmecid ilgilendi. 20 yafl›nda iken, da-

ha önce k›z›n› verece¤ini vadetti¤i hal-

de veremedi¤i Tophane müfliri Meh-

med Ali Pafla ile evlenmesini sa¤lad›.

27 Nisan 1845 tarihinin Cuma günü,

H›rka-i fierîf dairesinde fieyhülislam ta-

raf›ndan nikâhlar› k›y›ld›. Ertesi sene

fiubat ay›nda tam bir hafta devam eden

muhteflem bir dü¤ün töreni ile evlendi-

ler. Âdile Sultan’›n dü¤ün töreni, 19.

as›rda Osmanl› saray›nda gerçeklefltiri-

len dü¤ün törenleri içinde dillere des-

tan olacak flekilde tarihe geçmifltir.

Onun bu dü¤ünü t›pk› do¤umu gibi ta-

rihe mâl olmufltur. 

Bugün F›nd›kl›’da, Mimar Sinan

Üniversitesi’nin bulundu¤u yerdeki Ne-

fletâbâd Saray›, Âdile Sultan’a tahsis

edildi. Âdile Sultan evlili¤inin ilk y›lla-

r›n› burada geçirmekle birlikte zaman

zaman Esma Sultan’dan kalan Kuruçefl-

me’deki yal›da, Kâ¤›thâne, Ç›ra¤an,

Vâlideba¤ ve Kandilli’deki saraylarda

oturdu. 

Âdile Sultan’›n dört çocu¤u oldu.

Bunlardan S›d›ka, Aliye ve ‹smail küçük

yaflta öldüler. Âdile Sultan, tek çocu¤u

Hayriye Sultan’› 17 Nisan 1866’da ‹fl-

kodral› Mustafa fierifî Paflazâde R›za

Bey’le evlendirdi. Bu aile mutlulu¤u çok

sürmedi. 9 Haziran 1868’de kocas›

Mehmed Ali Pafla öldü. Bundan sonra

k›z› Hayriye Sultan ince hasal›¤a yaka-

lanarak henüz 4 y›ll›k gelin iken 26

Temmuz 1869’da vefat etti. Babas›n›n

Eyüp’teki türbesine gömüldü. Çok sev-

gili kocas› ve k›z›n› kaybeden Âdile

Sultan kendisini hay›r hizmetlerine

verdi. Çok say›da vak›f eserleri b›rakt›.

Nakflîbendî fleyhlerinden Bâlâ Tekkesi

fleyhi Ali Efendi’ye intisab etti. Dindar-

l›¤› ve hay›rseverli¤i ile tan›nan Âdile

Sultan’›n F›nd›kl›’daki saray› âlim ve

fleyhlerin s›k s›k toplan›p sohbet ettik-

leri bir yer oldu. Onun vak›flar› kimse-

siz ve muhtaç kimselerin baflvurdu¤u

yerler hâline geldi. Tâ Medine’de Hz. 
Peygamberimize ve k›z› Fât›ma’ya hediyeler
gönderdi. Orada Müslüman hocalar›n is-

tifadeleri için kuyular kazd›rd›, hurma-

l›klar ve kervansaraylar ba¤›fllad›. Son

zamanlar›n› ibadet ü tâat ve hayr ü ha

senât ile geçirirken 12 fiubat 1899 y›-

l›nda vefat etti. Eyüp’teki kocas› 

Mehmed Ali Pafla’n›n yan›na defnedil-

di. 

Âdile Sultan’›n fliirlerinin büyük bir

bölümü, dînî ve tasavvufîdir. Münâcât,

naat, mersiye, medhiye naz›m flekilleri-

ye ehl-i beyte, ashâba ve tarikat kuru-

cular›na fliirler yazm›flt›r. Ayr›ca babas›,

amcas›, kocas›, k›z› ve kardeflleri için

yazd›¤› manzumeler de divan›nda yer

alm›flt›r. Divan’da bulunan “Tekâssürnâ-

me” ve “‹ftiraknâme”ler onun fliirdeki

mertebesini göstermektedir. Âdile Sul-

tan, bir kad›n olmas›na ve pek çok s›-

k›nt›lar çekmesine ra¤men bir divan

tertip etmeyi baflarabilmifltir. Onun ‹s-

tanbul’umuzun mânevî fâtihi Eyüp Sul-

tan hazretleri için yazd›¤› bir kasidesini

günümüze ve an›s›na arma¤an olsun di-

ye teberrüken burada zikretmeyi kendi-

me bir vazife say›yorum. 
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(Mefâilün/Mefâilün/Mefâilün/Mefâilün)

Budur lutf u kerem-kâr› Ebâ Eyyûb-el-Ensârî 

Resülullâh ‘alem-dâr› Ebâ Eyyüb-el-Ensârî 

Kerâmet-pîfle himmet- sâz saz ‘âdet kân› ser-efrâz 

‘Ulivv-i flân ile mümtâz Ebâ Eyyüb-el-Ensârî 

Seferlerde hazerler huzûr-› flems-i enverde 

Bulundu çok eserlerde Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

Edip kâfirleri makhûr livâ-y› pâkidir manflûr 

Müselmanlar olup mesrûr Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

Sa‘âdetden al›p, zerre flâhâdetle bulup behre 

fierâfet verdi bu flehre Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

‹stanbul’a gelip bir gün k›l›p küffâr› gark-› hün

Edip Peygamberi memnûn Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

Bütün lutf u kerem senden sa‘âdet ü himem 

senden 

Fuyûzât ü himem senden Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

fiefâ‘at k›l ‘inâyet k›l bizi Hakk’a delâlet k›l 

Derûnum pür-letâfet k›l Ebâ Eyyüb-el-Ensârî

Sana bu Âdile bende kapunda hâfl-› efkende 

Kerem k›l etme flermende Ebâ Eyyüb-el-Ensârî 

Âdile Sultan hakk›nda kaleme al›n-

m›fl hemen hemen tüm yay›nlarda

onun hay›rsever, cömert, fakir fukaray›

götezen, yard›mlaflmay› seven dindar,

kibar ve ince ruhlu bir kimse oldu¤un-

da ittifak vard›r. O, tamire muhtaç fa-

kara evlerini, mektepleri onart›r, ço-

cuklar›n mektep masraflar›n› karfl›lar,

gelinlik k›zlara çeyiz yapt›r›r, hastalara

bakt›r›r, kurumufl çeflmelere su getirir,

fukara evlerine ve susuz yollara kuyu

kazd›r›r, hâs›l› ihtiyaç sahiplerinin im-

dad›na yetiflirdi. 

Onun yapt›rd›¤› hay›rl› eserlerden

bâz›lar›: 

Âdile Sultan Çeflmesi: Bugün hâlen

var olan bu çeflme, Ümraniye-Dudullu

mevkiindedir. 1886 y›l›nda babas›n›n

hayr›na yapt›rm›flt›r. 

Âdile Sultan Kasr›: Üsküdar, Altu-

nîzâde’de Kofluyolu mevkiindedir. K›z›

Hayriye Sultan’›n tüberkiloz hastal›¤›na

tutulmas› sebebiyle ‹stanbul’un en hava-

dar yeri olan 1848-1853 tarihlerinde in-

fla ettirilmifltir. Bugün Valideba¤ Ö¤ret-

menevi olarak hizmet vermektedir.

Âdile Sultan Sibyan Mektebi: Bu

mektep, Küçük Mustafa Pafla semtinde,

Bizans kilisesinden çevrilme Gül Câmii

karfl›s›ndad›r. 1869 tarihinde infla edi-

len bu çocuk mektebi 1969 y›l›ndan

beri Âdile Sultan Halk Çocuk Kütüp-

hanesi olarak kullan›lmaktad›r. Âdile

Sultan’›n çocuklar için yapt›rd›¤› ikinci

mektep, Galata mevkiindedir. Ne yaz›k

ki, bugün bu mektep yerinde baflka bi-

nalar mevcuttur. Çocuklar için yapt›r›-

lan üçüncü mektep ise, Silivrikap›- Bâlâ

Câmii yan›ndad›r. ‹çi yand›¤›ndan an-

cak dört duvar olarak varl›¤›n› sürdür-

mektedir. 

Âdile Sultan Sarn›c› ve fiad›rvan›:
Âdile Sultan, babas›n›n ve kocas›n›n s›k

s›k ziyaret etti¤i Galata Mevlevîhane-

si’nin bahçesine, onlar›n ruhlar›na ba-

¤›fllamak maksad›yla 1847 y›l›nda hem

sarn›ç hem de flad›rvan yapt›rm›flt›r. 

Âdiel Sultan’›n ikinci bir sarn›c› ve

flad›rvan› Seyid Nizam türbesindedir.

Seyyid Nizam, Hz. Peygamber’in to-

runlar›ndan Hz. Hüseyin’in 27. torunu-

dur. Üçüncü bir sarn›ç ve flad›rvan ise,

Galata’daki Arap Camii avlusundad›r.

Bunu da kocas› Mehmed Ali Pafla’n›n

ruhuna ithafen yapt›rm›flt›r. fiad›rvan

etraf›ndaki mükemmel ta’lik kitabe ne-

fâsetini muhafaza etmektedir. 

Âdile Sultan Saray›: Bugün Kandilli

diye isimlendirilen yerdedir. Bu saray,

Âdile Sultan’a a¤abeyi Sultan Abdül-

mecid taraf›ndan konak olarak sat›n

al›nm›flt›r. Sonra Sultan Abdülaziz bu

kona¤› y›kt›rarak saray olarak infla et-

tirmifltir. Maalesef bu güzel eser de,

Bugün di¤erleri gibi yok olanlar hanesi-

ne kat›lm›flt›r. Büyük bir yang›ndan

sonra 4 duvar halinde hâlâ yeniden

onar›lmay› beklemektedir. Âdile Sul-

tan’a verilen saraylardan birisi de F›n-

d›kl›’daki bugünkü Mimar Sinan Üni-
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vesitesi’ne ba¤l› Güzel Sanatlar Fakül-

tesi’nin bulundu¤u yerdeki “Nefletâbâd”

saray›d›r. Âdile Sultan buraya gelin

gelmifl, k›fl aylar›nda buraya oturmufl ve

bu sarayda ölmüfltür.
Âdile Sultan Namazgâh›: Kay›tlar-

da geçen Altunizâde ‹smail Pafla Ma-
hallesi koruluk mevkiindeki “Namaz-
gâh” bugün mevcut de¤ildir. 

Bâlâ Câmii: Silivrikap›’dad›r. ‹stan-
bul’un fethinde hizmeti geçen Fatih’in
topçubafl›s› Süleyman A¤a taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. 1892 y›l›nda zelzeleden
göçen bu külliyeyi Âdile Sultan yeni-
den infla ettirmifltir. Zira fleyhi Ali Efen-
di hizmetini burada sürdürmekteydi. Bu
câmide baflka bir yerde benzeri bulun-
mayan büyük bir hilye ile Fatih’in top-
çubafl›na ait bir sancak bulunmaktad›r. 

Âdile Sultan ‹tikâf Odas›: Âdile
Sultan, Eyüp Sultan hazretlerinin kab-
rinin sa¤ taraf›ndaki kad›nlar mescidi
diye adland›r›lan oday› tâmir ettirerek
kendisinin itikâfa girdi¤i bu yeri yeni
bafltan yapt›rm›flt›r. S›k s›k geldi¤i ve
ibadet etti¤i bu yere Âdile Sultan ‹tikâf
odas› ad› verilmifltir. 

Âdile Sultan, âbid, zâdih, sahî  ve
takvâ sahibi bir kimsedir. Eyüp Sultan
Hazretleri’nin kabrinin sa¤ taraf›nda
kad›nlar mescidi diye adland›r›lan bu
odada her sene Ramazan ay› boyunca
itikafa girmeyi âdet edinmiflti. Bu oday›
muhtelif zamanlarda tamir ettirmifl ve
bak›m›n› yapm›flt›r. Bu yüzden Âdile
Sultan mescidi diye de an›lmaktad›r. Bu
odan›n içinde daha önce duvarda as›l›
olan ve fakat bugün yerde ve kenarda
duran kaside yaz›l› levha nefis bir talik
ile yaz›lm›flt›r. Bu levhay› Adile Sultan
bizzat kendisi buraya tâlik etmifltir.
Âdile Sultan’›n Eyüp Sultan hakk›nda
yazd›¤› bu mersiye çok duyguludur.
Ayr›ca bu odada bir rahle vard›r. Bu
rahlenin de Âdile Sultan’dan kalma ol-
du¤u yetkililerce ifâde edilmifltir. Oda-
ya girdi¤imizde k›ble cihetinde duvara
yerlefltirilmifl çini bir motif mevcuttur.
Bu motifte Kabe ve civar› resimlendiril-
mifltir. Odan›n ebad› takriben 3x3 met-
redir.

Âdile Sultan taraf›ndan yaz›lan ve

bizzat kendisi taraf›ndan bu odaya as›-
lan kaside flöyledir: 

Fâlilâtün / Failâtün / Failün 

Seyidü’s-sâdât Fahr-› Enbiyâ

‹ki cihân pâdiflâh› Mustafâ

Mekke’de do¤du sa‘âdetle o mâh

Elli üç sâl anda tutdu cây-gâh

Çünkü k›rk yafl›nda vahy ile Hudâ

Eyledi ‘bi’setle dünyâya atâ 

Ba‘dehû me’mûr oldu hicrete 

Tâ Medine halk› ere devlete 

Yâr-› Gâr ile yola oldu revân 

Sanki bir ahterle mâh-› dü cihân 

Ehl-i Yesrib ç›kd› istikbâline 

Muntaz›rlar kofldu isti‘câl’ne 

Her biri etdi tazarru‘la niyâz 

Deyip ey biçâregâne çâre-sâz 

Bendeli¤e bu kulun edip kabûl 

Hâneme ey flâh-› dîn eyle nüzûl 

Merhamet kâni ‘inâyet menba‘›

Âciz ü üftâdegân›n ‘eflfa‘› 

Sonra hikmetle buyurdu ol resûl

Hang› cây› mâkâm eylerse kabûl 

Ben dahi ol hânenin mihmân›y›m 

O güzel evcün meh-i tâbân›y›m 

Rûy-› pâkine k›l›b takdîs-i tâm

Âdile lutfuyla olsun flâd-kâm(1) 

Âdile Sultan Vak›flar›:: Âdile Sul-

tan’›n yukar›da zikredilenlerden baflka

daha pek çok vak›flar› vard›r. Bunlar

vakfiyelerinde teker teker say›lm›flt›r. 

Vakfiyelerinde kendisine Seyyide-

tü’l muhaddarât, tâcü’l mestûrât, dev-

letlü ismetlü Âdile Sultan aleyhi’fl flân

hazretleri diye hitap edilen ve kendi-

sinden bu flekilde övgüyle bahsedilen

Âdile Sultan, yapm›fl oldu¤u vak›flar›
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ve bu vak›flar›n flartlar›n› ve kay›tlar›n›

bildiren yaz›l› vesikalar› vak›fnâme ad›

alt›nda toplanm›flt›r. Çok güzel bir cilt

içinde alt›n varaklar› süslemeli, flaheser

denilebilecek tarzda özen gösterilerek

haz›rlanan bu eser, ‹stanbul Ünivesitesi

Kütüphanesi T: 4993 numarada kay›tl›-

d›r.(2) 

Âdile sultan’›n hayr ü hasenat›n›n

vakfiyelerini ihtiva eden bu k›ymetli

eser taraf›m›zdan Osmanl›ca’dan Türk-

çe’ye çevrilerek yay›na haz›rlanm›flt›r. 

fiimdi k›saca bu vak›fnâmede bulu-

nan vak›flardan bir k›sm›n› özet olarak

sunal›m: 

1. Fatih Sultan Mehmet Han haz-

retlerinin câmii flerifi yak›n›nda bulu-

nan, Nakfl›dil Vâlide Sultan Türbesinin

tecvid ve tertil ile Kur’an okumaya

muktedir on kifli, her gün sabah nama-

z›ndan sonra, muntazam flekilde birer

cüz okusunlar ve bu suretle otuz günde

on hatim indirsinler. Sonuçta, okuyu-

cular›n bafl› ve duahana 40 kurufl, geri-

ye kalan dokuz kifliye de 5’er kurufl ve-

rilsin, denilmekte ve bu hizmet için

60.000 kurufl ayr›ld›¤› belirtilmekte. Bu

para nemâland›r›lacak ve geliri artt›kça

haf›zlarda artacak, her gün bir hatim

yap›l›ncaya kadar devam edecek, daha

sonra da artan paralar fakir ve fukaraya

da¤›t›lacak. Yani otuz haf›za ve türbe-

darlara ve hizmeti geçenlere da¤›t›ld›k-

tan sonra artan para ihtiyaç sahiplerine

da¤›t›ls›n denilmektedir. Vak›fnâmenin

tarihi ise flöyledir: Sene 1286. Safer. 

2. 20 Muharrem 1288 tarihli vak›f-

nâmede ise, efli Mehmet Ali Pafla ve k›-

z› Hayriye Han›m Sultan’›n medfun

bulunduklar› Eyyüb Sultan’daki türbe

ve içindeki eflyalar›n bak›m› ve onar›m›

için yap›lm›flt›r. Buras› için ba¤›fllanan

evler, arsalar ve dükkanlar zikredilmek-

te ve bunlar›n adresleri ile hudutlar›

gösterilmektedir. 

3. Muharrem 1274 H. tarihli vak›f-

nâme ise, Peygamber flehri olan, Medi-

ne-i Münevvere için yap›lan vak›flar ta-

dat edilmekte olup bunlardan ‹stan-

bul’da olanlar ve orada bulunanla say›l-

maktad›r. Menide’ye yap›lan vak›flar-

dan 9 odal› ev, bahçe, arsa, de¤irmen,

kuyu, f›r›n, dükkan, ma¤aza ve sebilhâ-

ne isimleri geçmektedir. Medine’deki

kuyudan su ç›kar›larak susuzlar kand›r›-

lacak, emlâk kiraya verilerek akar› mü-

tevelli ve hizmeti geçenlere da¤›t›la-

cak, evlerde mücâvirler bedava kalacak,

ayr›ca sebilhâne, kuyu ve avizelerin te-

mizlenmesi, bak›m ve onar›mlar›n›n

sa¤lanmas› için bir miktar para ayr›la-

cak, geriye kalan para ise, Medine’nin

fakirlerine da¤›t›lacak diye flartlar iler

sürülmüfltür. 

4. Yine Medine-i Münevvere’de bu-

lunan, vak›f eserlerine ilâve olarak, bü-

yük bir hurma bahçesinin vakfedilmesi-

ne, Mescid-i Nebevî ve oradaki di¤er

evkaf›n bak›m, tamir ve onar›mlar›n›n

sa¤lanmas› için, evlerden yaln›z birinin

kiraya verilmesine, di¤erlerinin kiraya

verilmemesine, fakirlerin ihtiyac›na sar-

fedilmesine, bu emanetlere hiyanetlik

gösterilmemesine, diye flartlar iler sü-

rülmüfl olup bu ibâreler ile vak›fnâme

sonuçland›r›lm›flt›r. “Her kim zerre

miktar tembellik ve ilgisizlikten ve va-

k›flar›m›n kaybolmas›na sebep olufla

âhirette fliddetli ceza ve ezâya u¤ras›n-

lar. Amin”. Bu vakf›ye ifllemi ilgililerin

huzurunda 5 fiaban 1292 senesinde vu-

ku buldu. 

5. Ayn› tarihte befl gün sonra bir va-

k›fnâme daha yap›lm›fl bu bir varaktan

ibaret vakfiyede Eyüp Sultan’daki mak-

ber için hizmet edenlere ba¤lanan ay-

l›klar› belirtiyor. H. 10 fiaban 1292. 

6. Evvelki 9 adet evlere ilaveten, ta-

mamen yeni yapt›rd›¤›m 14 kap›l› oda,

sofa, mutfak ve di¤er müfltemilattan

ibaret, Bab-› Ribat ad› verilen, mükem-

mel binay› ve 15.000 kuruflu s›rf, Allah

r›zas› için, orada düflkün, fakir ve ihti-

yaç sahibi olan kad›nlar›n masraflar›n›

karfl›lamak flart›yla vakfettim, deniyor.

Ayn› vak›fnâmenin devam›nda, ‹stanbul

Silivrikap› semtindeki “Kutbu’l-ârifin

gavsü’l-vâs›lîn, Hz. Seyyid Nizamüddin
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3. Özdemir Hikmet Doç. Dr.

ÂD‹LE SULTAN D‹VÂNI,

Kültür Bakanl›¤› Yay., Ankara

1996, s. 1-103.
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(K.S)nin dergâh›nda verilen yemeklere

ve buradaki câmide görev yapan imama

verilmek üzere, ayr›ca bu türbede gö-

rev yapan türbedar ve mütevellilere.

Ayr›ca burada, görev ifa etmekte olan

Halvetî fleyhlerinden Seyyid, fieyh ‹b-

rahîm fiu‘aü’d-din hayatta oldukça, ona

ve onun ahfad›na, Seyyid fieyh Niza-

mü’d-din Efendi’nin ahfad›na, sarfedil-

mek üzere, s›rf babas› II. Mahmud, an-

nesi Zernigar Hatun, k›z› Hayriye Sul-

tan, Kocas› Mehmet Ali Pafla’n›n ruhla-

r›n›n flâd olmas› için, türbenin yak›t›,

bak›m ve onar›m› için, vakfedilen gayri

menkuller listesi veriliyor. Bunda da 20

flevval 194 tarihini okuyoruz. 

7. Medine’deki daha evvel vakfedi-

lenler ilâve olmak üzere bir bahçe, bü-

yük bir bofl arazi, kazd›r›lan iki adet

kuyu, vakfediliyor ve vak›f flartlar› yaz›-

l›yor, ayr›ca bunlara mütevelli tayini

yap›l›yor. Sene Cumâdelahire 1295. 

8. Medine’deki vakfedilen, gayri

menkul mallara ilâvten, ‹stanbul Galata

Arap Cami civar›nda, alt› dükkan olan,

birkaç katl› kargir binay› ve Medine-i

Münevvere’deki Mescid-i Nebi hizmet-

lerinde kullan›lmak üzere, etrâf› p›rlan-

talar ile süslenmifl, çeflitli ebatta Keli-

me-i Tevhid levhalar›, muhtelif büyük-

lük ve küçüklükte p›rlanta ve zümrüt-

ler, inciler, mine ifllemeli, üzerinde laf-

za-i Celâl, peygamberimizin ismi ve âl-

i âba isimleri yaz›l› ask›, bir çift fele-

menk tafl› gelin sorgucu, gülâbdanlar,

buhurdanlar, gümüfl tepsiler, bak›rdan

tepsi, taslar lengerler, zerde keseleri,

kazanlar tabaklar ve di¤er âletler ve

bunlara ait vakfiye flartlar› yaz›l›d›r.

Bunlardan, âvizenin Ravza-› Mutahha-

ra’n›n bir yerine as›lmas›, bütün mücev-

herlerin Peygamberimizin k›z› Hz. Fa-

t›ma’n›n sandukas›na tak›lmas›, bak›r

kaplar›n Hazine-i Nebevi mahzenine

konulmas› ve bunlar›n iyi muhafaza

edilerek çeflitli toplant› ve törenlerde

kullan›lmas›, flart koflulmufltur. H. 7

Cumâde’lâhire 1304. 

9. H. 1305 y›l› 25 Zilhicce sal› gü-

nü yaz›lan bir vak›fnâmede de; Valide-

ba¤›’nda bulunan arsa ve tarlalar›n ve

ayr›ca insan ve hayvanlar›n içmeleri

için kazd›r›lan kuyular›n, vak›f flartlar›

ve vakfedilen arazilerin s›n›rlar› belirtil-

mifltir. 

10. Bu vak›fnâmede de k›saca flunlar

say›lm›flt›r. Silivrikap› d›fl›ndaki Bâlâ

dergah›na her sene Rebiü’levvel ay›n›n

12. günü veya sonras› Abdülaziz’in ve

fleyhi Ali Efendi’nin ruhu için mevlid

okutulmas› ve bu türbeye gelen dervi-

flâna yemek yedirilmesi için ceman

18.000 kurufl sarfolunmas›na ve ayr›ca

s›n›rlar› belirtilen gayri menkullerin ge-

lirlerinin buraya harcanmas›na diye ifa-

deler yer almaktad›r. Ayr›ca Eyüp’teki

türbe için, Gül Cami ve mektebi için,

Arap Cami ve Mektebi için, Anadolu

Hisar› Câmi ve Mekteb için, Kas›mpa-

fla Mevlevihânesi, Merkez Efendi ve

Seyyid Nizam dergâhlar› ve buradaki

sarn›çlar için yap›lan vak›flar ve bunla-

r›n flartlar› say›lm›flt›r. H. 1370 Zilhic-

ce ay›n›n dördüncü günü. 

11. Vak›fnâmenin bu bölümünde ise

Kad› karyesi (Kad›köy) Altunizâde ma-

hallesindeki ba¤ köflkü, Galatada Bere-

ketzâde mahallesi, Yüksekkald›r›m’da 4

katl› 3 odal› bir ev, sarn›ç ve dükkanlar

elde edilen gelirden Medine’deki Fatma

validemizin türbesine ve Galata Mevle-

vihânesine verilsin. Mevlevihânede

geçmifllerimiz için mevlid ve Kur’an

okunsun ayr›ca Medine için 6000 ve

Galata dergah› içinde 4000 kurufl sarfo-

lunsun diye flart koflulmufltur. 7 Muhar-

rem 1310. 

12. Galata’da, Sultan Beyaz›d’da ev-

lerin vakfedildi¤i söyleniyor. Bunlar›n

gelirleri ise Beylerbeyi’ndeki ‹stavroz

denilen yerdeki Bedevî dergâh›na, bu-

radan artan gelirlerden bir k›sm› Mek-

ke-i Mükerreme’deki Nakfli dergâh›nda

hizmet veren Mehmet Can dergâh›na

ve en sonra da kal›rsa onlar›n tümünün

Medine fakirlerine da¤›t›lmas›na karar

verildi¤i ifâde olunmaktad›r. Cemâ-

zi’levvel 1310. (3)
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EYÜP/fiEYH MURAD
EFEND‹ TEKKES‹

AVLU KAPISI, ÇEfiME
VE fiADIRVAN

REST‹TÜSYONU 
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Z

Dr. Ayten Erdem, 1956. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal›

Araflt›rma Görevlisi. Ayn› Üniversitenin Rölöve-Restorasyon Program›’nda 1985

y›l›nda lisansüstü, 1997 y›l›nda doktora e¤itimini tamamlad›. Erdem, Y›ld›z Saray›

Çit Kasr› (1983) ile Ç›ra¤an Saray› (1987) Röleve ve Restorasyon Projelerinin

haz›rlanmas›na ve uygulamalar›na, Bursa-Osman Gazi (1989) ve Diyarbak›r

Kaleiçi (1990) Koruma ‹mar Plan› çal›flmalar›na kat›ld›. Ayr›ca, Eyüp-Kuyubafl›

Emin Baba Tekkesi, Üsküdar Aflç›bafl› Camii ve Sultan Selim Medresesi Rölöve ve

Restorasyon Projelerini haz›rlad›.



1- Bayr›, Mehmet Halit, ‹stan-

bul Folkloru, Baha Matbaas›,

‹stanbul, 1972, s.27. 

Foto 1- fieyh

Murad Tekkesi’nin

1945 y›l›ndaki

durumu (M. Hilmi

fienalp, “Eyüp

Sultan’da fieyh

Murad...”, 

‹lgi, 1982, s. 22)
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Yüzy›llardan beri dinsel merkez ol-

ma özelli¤ini sürdüren Eyüp’ün Fatih

Devri’nde kurulan 8 mahallesinden biri

Niflanc› Mustafa Pafla mahallesidir(1).

fieyh Murad Efendi Tekkesi bu mahal-

lede, Davut A¤a Caddesi ile Mustafa

Pafla Caddesi’nin kesiflti¤i yerde, Ni-

flanc› Mustafa Pafla Camisi’nin güneyin-

dedir. Günümüzde bu tekke komp-

leksinin içinde; mescid, tevhidhane,

dervifl odalar›, kapal› türbe ile 3 bölüm

halindeki hazine bulunmaktad›r. Bu

tebli¤in konusunu ise tekkenin bugün

mevcut olmayan avlu kap›s›, çeflme ve
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Foto 2- fiyeh

Murad

Tekkesi’nin

1982 y›l›ndaki

durumu. (M.

Hilmi fienalp,

“Eyüp

Sultan’da fieyh

Murad..”, ‹lgi,

1982, s.22)

2- Ayvansaray›, Haf›z Hüse-
yin, Hadikat-ül Cevami 1-2,
Matbaa-i amire, ‹stanbul, 7
Zilhicce, 1865, s. 192-193. 
3- Öz, Tahsin, ‹stanbul
Camileri, Cilt 1, Türk Tarih
kurumu Yay›nlar›, Ankara,
1987, s. 142. 
4- Ayvansaray›, Haf›z Hüse-
yin, a.g.e., s. 193. 
5- Tanman, M. Baha, “Murad
Buhari tekkesi”, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansik-lopedisi, Cilt 5,
‹stanbul, 1994,
s. 514-516.
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flad›rvan› oluflturmaktad›r.

fieyh Murad Efendi Tekkesi; flimdi

yerinde bulunmayan kitabesine göre

H. 1127/M.1715 y›l›nda medrese

olarak yapt›r›lm›fl, daha sonraki y›llarda

da türbe, mescid, tevhidhane, selaml›k

ve harem binalar› medresenin çevresine

yerlefltirilmifltir. Yap›n›n banisi; Hadi-

kat-ül Cevami’ye göre Kang›r›l› (Çan-

k›r›l›) Damat Mustafa Efendi(2), hayrat

kayd›na göre ise Kang›r›l› Mustafa

Efendi’nin o¤lu fieyhülislam Ebü’l-Hayr

Ahmet yani Damatzade Ahmet Efen-

di’dir(3). fieyhülislam Ebü’l-Hayr Ah-

met Efendi, bu medreseyi Buharal›

fieyh Murad Buhari ad›na Nakflibendi

tekkesine dönüfltürmüfl ve 1719 y›l›nda

ölen fieyh Murad Buhari’yi bu tekkenin

mescid-dersane olarak kullan›lan ma-

halline gömdürmüfltür. fieyh Murad

Efendi Medresesi, murat Buhari’nin

ölümünden sona Nakflibendi Zaviyesi

ve Hamza-vi Melami Tekkesi olarak

faaliyet göstermifltir(4). Dersane’nin

türbe olarak kullan›lmas› nedeniyle

parselin güneydo¤u köflesine fieyhü-

lislam Hac› Veliyyiddin efendi taraf›n-

dan (ölümü 1768) hem mescid, hem

tevhidhane olarak kullan›lan yap› yap-

t›r›lm›flt›r. 1855 y›l›nda türbeye bitiflik

olan tevhidhane infla edilmifl ve ayn›

y›llarda harem ve selaml›k binalar› da

yenilenmifltir(5). Avlusunda gül bahçesi
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6- fienalp, M. Hilmi, “Eyüpsul-

tan’da fieyh Murad Külliyesi”,

Lale, Y›l 1, S. 1, ‹stanbul,

1982, s. 22-26 

7- fieyh Murat Tekkesi’nde me-

zarlar› bulunan kiflilerden baz›-

lar› flunlard›r.

Hattat fieyhülislam Veliyüddin

Efendi (vefat› M. 1768-1769),

Hattat Esma ‹bret Han›m (vefat›

M. 1780), Hattat Mahmut Ce-

ladettin Efendi (vefat› M. 1829),

Bestekâr Üstad Huseyn-ül Hisa-

ri (vefat› M. 1821), Yazar-hu-

kuk alimi Gedoslu Mehmet Efen-

di (vefat› M. 1837), müllif ve

sufi Muhaddis Seyyid Süleyman

Belhi (vefat› M. 1877) ve bu

zat›n o¤lu sufi Seyyid Abdülka-

dir Belhi (vefat› M. 1922). 

Gölp›narl›, Abdülbaki, “Dününü

Bilmeyen Yaflayan Bir Ölüdür

Ancak”, Milliyet Gazetesi, ‹s-

tanbul, 9.9.1975, s. 2. 

8- ‹flli Nejdet, “fieyh Murad

Tekkesi Raporu”, 1977, ‹stan-

bul. 
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ile selsebili and›ran bir dar›van›n bu-

lundu¤u belirtilen(6) tekkenin hazire-

sinde ise kültür tarihimizin önemli

kiflilerinin mezarlar› bulunmaktad›r(7). 

Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra tek-

ke ve zaviyelerin kapat›lmas› ile birlik-

te kullan›lmayan fieyh Murad Buhari

Tekkesi çevredeki evsiz ve iflsiz kifliler

taraf›ndan iflgal edilmifl ve 1977 y›l›nda

ahflap selaml›k ve harem binalar› bu ki-

fliler taraf›ndan y›k›lm›flt›r(8). 1983 y›-

l›nda Vak›flar ‹daresi taraf›ndan tekke-

nin restorasyonuna bafllanm›flt›r. Bu

restorasyon s›ras›nda harap külliyenin

revaklar›, dervifl odalar› ve avlu duvar›-

n›n bir k›sm› onar›lm›fl, fakat restoras-

yon tamamlanamam›flt›r. Tekke 1988

y›l›nda Hak-Yol vakf›na tahsis edilmifl-

tir. 

3 kollu, revakl› medresenin uzun

kolu bulundu¤u parselin bat›s›n› tama-

men sarmakta, di¤er iki kolu ise güne-

ye ve kuzeye do¤ru dönmektedir (Bkz.

P.1). Mustafa Pafla Caddesi’ne paralel

olarak uzanan kuzey kolu, odalardan

daha yüksek olan ve sonradan türbeye

dönüfltürülen dersane ile sona ermekte-

dir. Daha geç dönem yap›s› olan otu-

ran üzengi tafllar›nda ise kabartma ay

ve çiçek motifleri mevcuttur (Bkz.

Foto.8). Kemer tafllar›n›n bu özelli¤i

nedeniyle kap›n›n III. Selim veya II.

Mahmud dönemlerinde yenilendi¤i

veya onar›ld›¤› anlafl›lmaktad›r(10). 

Çeflmenin, avlu kap›s›n›n ve flad›r-

van›n restitüsyon/restorasyon projeleri

haz›rlan›rken külliye içinde bulunan ve

çeflitli yerlere da¤›lm›fl olan tafllar ince-

lenmifl ve ilgili olanlar tespit edilmifltir

(Bkz. Foto. 9,10,11). Çeflme kitabesi ile

birlikte sa¤ söveye ait biri k›r›k olan 2

tafl, sol söveye ait 1 tafl, kemer k›sm›

k›r›lm›fl ayna tafl› ve yine k›smen k›r›k
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Foto 3- fieyh Murad tekkesi’nin 1945 y›l›ndaki

durumunu gösteren bir baflka resim. (Necdet ‹flli Arflivi)



9- Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi, ‹s-

tanbul Çeflmeleri I- ‹stanbul

Ciheti, Maarif Matbaas›, ‹stan-

bul, 1943, s. 140-141. 
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olana yana sütündeki bordür tafl› bulu-

nabilmifltir. Kap›n›n sa¤ ve sol söve

tafllar›nda birer adedi, 2 adet kemer

üzengi tafl› ile kilit tafl›, flad›rvan›n ise 2

adet k›r›k ayna tafl› bulunabilmifl (Bkz.

P.2), flad›rvan mahallinde yap›lan ka-

z›da ise yalak tafl› ve temel izleri ortaya

ç›kart›lm›flt›r. 1942 ve 1945 y›l›nda çe-

kilmifl olan foto¤raflardan yararlan›la-

rak daha önceden yap›lan avlu duvar›

restorasyonunda duvar yüksekli¤inin

daha alçak tutuldu¤u ve harpuflta de-

tay›n›n orijinalinden farkl› yap›ld›¤›

anlafl›lm›flt›r (Bkz. P.3,4) Bu nedenle,

yeni yap›lacak k›s›mlarda orijinal har-

puflta detay›n›n uygulanmas› daha

do¤ru bulunmufltur. Ancak, önceden

tamamlanm›fl olan k›sm›n y›k›lmas›

mümkün olmad›¤› için zorunlu olarak

ortaya mevcut pencereli avlu duvar› ile

yeni yap›lan k›s›m aras›nda seviye fark›

ç›km›flt›r. Ayr›ca, avlu kap›s› ile mescit

benden duvar› aras›ndaki avlu duvar›-

n›n da harpufltas› nedeniyle geçmiflteki

seviyesinden biraz afla¤›da kald›¤› anla-

fl›l›nca (Bkz. Foto. 12), bu k›sm›n har-

pufltas›n›n da orijinal detay›na uygun

olarak yenilenmesi düflünülmüfltür. Av-

lu kap›s› ile çeflme aras›nda kalan k›-

s›mda duvar örgüsünün geçmiflte moloz

tafl duvar karakterinde oldu¤u anlafl›l-

mas›na ra¤men uygulaman›n zor ola-
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Foto 4- fieyh Murad Mescidi’nin ve avlu duvar›n›n

1982 y›l›ndaki durumu. (Necdet ‹flli Arflivi)



Foto 5- Mehmet Ketbüda

Çeflmesi’nin 1945 y›l›ndaki

durumu (Encümen Arflivi,

Arkeoloji Müzesi)

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

ca¤› düflünülerek bu k›s›mda da almafl›k

duvar karakteri devam ettirilmifltir.

Çeflme ve kap› tafllar›nda kullan›labile-

cek olanlar›n kullan›lmas›, mevcut ol-

mayan ya da kullan›lamayacak kadar

k›r›k olanlar›n ise orijinal malzemele-

rinden (mermer ve küfeki tafl›) yeniden

yap›lmas› önerilmifltir. Avlu kap›s›n›n

restitüsyonunda mevcut malzeme kap›

bofllu¤unu oluflturmaya k›smen yet-

mekte, fakat kap› kanatlar›n›n nas›l ol-

du¤u anlafl›lamamaktad›r. Bu nedenle,

ahflap kap› kanatlar› yeniden tasarlan-

m›fl, bu kanatlar›n önüne mevcut söve-

lerdeki izlere de dayanarak alçak bir

demir kap› konmas› önerilmifltir. Bu

kap›, Yahya Efendi Tekkesi’nin avluya

girifl sa¤layan demir kap›s›na benzetil-

mifltir. Ayr›ca, yeni yap›lacak düzen-

lemede kald›r›m›n setlendirilmesi de

belirtilmifltir (Bkz. P. 4,5). 

fiad›rvan›n ne yaz›k ki fazla orijinal

malzemesi ve detayl› foto¤raf›

bulunamam›fl; fakat bu alanda yap›lan

kaz› sonucunda sekizgen planl› oldu¤u

anlafl›lm›fl ve buraya gelen eski su yolu

ortaya ç›kar›lm›flt›r. Mevcut olan

mermer ayna tafllar› k›r›k olmakla

birlikte 1 modül ayna tafl›n›n boyutlar›
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Foto 6 - Avlu Kap›s› henüz

y›k›lmam›fl, yaklafl›k olarak

50’li y›llar. (Necdet ‹flli ARflivi)
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10- M. Baha Tanman, a.g.e. s.

515. 
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elde edilebilmifltir (Bkz. P.2). 1942 y›-

l›nda çekilmifl olan foto¤raf›ndan da

anlafl›laca¤› gibi (Bkz. Foto.13) abdest

alma amac›ndan ziyade estetik kayg›-

larla yap›lan flad›rvan›n ortas›nda, mer-

mer bir sütun üzerinde bulunan f›sk›-

yesi ile görsel ve eflitsel etkiyi art›rd›¤›

ve çevresine serinlik etkisi verdi¤i anla-

fl›lmaktad›r. Yine bu foto¤raftan flad›r-

van çevresinin tafl malzeme ile kaplan-

d›¤› görülmekte, fakat f›skiye tafl›n›n

biçimi anlafl›lamamaktad›r. Bütün bu

verilere dayanarak, flad›rvan›n ayna tafl-

lar› birim eleman olarak düflünülmüfl ve

temel izlerinden de yararlanarak flad›r-

van›n plan› oluflturulmufltur. F›skiye tafl›

ise yeniden tasarlanm›flt›r. fiad›rvan ya-

la¤›n›n, ayna tafllar›n›n, iç döfleme kap-

lamas›n›n, ortas›nda yer alan sütunla

f›skiye tafl›n›n mermerden yap›lmas› ve

eski su yolunun korunmas› önerilmifltir

(Bkz. P.6). tevhidhane; türbenin (ders-

hane) güney kenar›na yap›fl›kt›r. Mescit

ise parselin güneydo¤u köflesindedir.

Mescit ile medresenin güney kolu ara-

s›nda yer alan aç›k türbede fieyhülislam

Veliyüddin efendi’nin mezar› bulun-

maktad›r. Geçmiflte, medresenin güney

kolunun bitiminde, aç›k türbenin he-

men yan›nda bulunan ahflap selaml›k

meflrutas› ise günümüze kadar geleme-

mifltir. 

Tekkenin Davud A¤a Caddesi’ne

bakan avlu duvar› üzerinde bulunan

Mehmet Kethüda Çeflmesi ile avluya

girifl kap›s›n›n ve tekke avlusundaki

flad›rvan›n 50’lili y›llarda y›k›ld›klar›

tahmin edilmektedir (Bkz. Foto. 1,2,

3,4). IV. Mehmet’in k›z› Hatice Sul-

tan’›n kethüdas› olan Tersane Emini

Mehmed Efendi H. 1143 y›l›nda fla-

d›rvan›, H. 1145/M.1732 y›l›nda ise

çeflmeyi yapt›rm›flt›r. Çeflme kitabesi

“Muhammed yap› bab-› tekyeye bir

çeflme-i ziba 1145” m›sras› ile son

bulmaktad›r(9). 

Mehmet Kethüda çeflmesi ile avluya
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Foto 7- Mehmet Ketbüda Çeflmesi’nin ayna tafl›na

oturan üst bordür tafl›.

Foto 8- Avluya

girifl kap›s›na ait

üzengi tafl›.

Foto 9- Avluya

girifl kap›s›n›n söve

tafl›.

Foto 10- Mehmet

Ketbüda

Çeflmesi’nin

bulunabilen tafllar›.

Foto 11- Ayn›

çeflmenin kitabesi.



Foto 12- fieyh Murad

Mescidi ile avlu

duvar›n›n birleflimi.

(Encümen Arflivi,

Arkeoloji Müzesi)
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girifl kap›s›; yaklafl›k 1m. kal›nl›¤›nda

olan tafl duvar üzerine yerlefltirilmifltir.

Bu tafl duvar, avlu kap›s› ile çeflmenin

üstünde biraz daha devam etmekte ve

kesme tafl harpuflta ile tamamlanmakta-

d›r. Bütün tekke avlusunu çevreleyen

bu tafl duvar örgü karakteri bak›m›ndan

farkl›l›k göstermekte, çeflmenin sol ya-

n›nda avlu penceresi silmesine kadar

kesme tafl ve silmenin üzerinde moloz

tafl, çeflmenin sa¤ yan›nda moloz tafl,

avlu kap›s› ile mescit aras›nda ise mes-

cit beden duvarlar›na uygun olarak 2

s›ra tu¤la, 1 s›ra moloz tafl olarak tek-

rarlanan almafl›k duvar karakterinde

devam etmektedir (Bkz. Foto.3,4). Çefl-

menin yekpare mermerden yap›lm›fl

ayna tafl›, iki yan›ndan 34 cm geniflli-

¤inde ve tafl duvarla hemyüz olan mer-

mer söveler ile s›n›rland›r›lm›flt›r (Bkz.

Foto.5). Küfeki tafl sekiler üzerine otu-

ran bu sövelerden sol yandaki söve 3

parçal›, sa¤ yandaki söve 2 parçal›d›r.

Ayna tafl›; küfeki sekilerle ayn› yüksek-

likte olan mermer bir yala¤›n hemen

üzerinden bafllamakta ve yanlarda ka-

bartma çiçeklerle ve dallarla bezeli

profilli bir bordürle, üstte ise bordür

geniflli¤inde olan bofl bir pano ile çev-

relenmektedir. Ayna tafl›n›n bordürlerle

s›n›rl› olan k›sm› bordürlerden 7 cm.

daha geride olup, üst k›sm›ndaki bofl

panonun hemen alt›nda, yar›m daire

kemer içinde bulunan istiridye kabu¤u

motifi ile tamamlanmaktad›r. Ayna

tafl›n›n musluk tak›lan alt k›sm›, pal-

metle tamamlanana kafl kemerli bir çer-

çeve içine al›nm›flt›r. Çeflme aynas›n›n

üzerine 36 cm yüksekli¤inde ve ayna

tafl› geniflli¤inde olan üst bordür tafl›

oturmakta ve çeflme aynas›n›n yan sö-

veler ile ayn› yüksekli¤e eriflmesini sa¤-

lamaktad›r. Yine mermerden yap›lm›fl

olan üst bordür tafl›n›n çeflme aynas›na

oturan k›sm›na yanlarda bulunan ka-

bartma çiçekli bordür dönmekte, çi-

çekli bordürün üzerinde stalaktit s›ras›

ve en üstte de yine rumi motifli bir

bafl-ka bezeme yer almaktad›r. Çeflme

söveleri ile üst bordür tafl›n›n üzerine

kabartma, talik yaz›l› mermer kitabe

oturmaktad›r. 152/66 cm boyutlar›nda

olan kitabe, her biri ikiye bölünmüfl 5

s›ra kartufldan oluflmaktad›r. Çeflme, ki-

tabenin üzerinde bulunan rumi uslûpta,

girift bezemeli mermer bir al›nl›k ile

tamamlanmaktad›r. 

Avluya girifl kap›s›n›n Mehmet Ket-

hüda Çeflmesi’nin solunda yer ald›¤› ve

çeflme ile hemyüz oldu¤u foto¤raflarda

görülmektedir (Bkz. Foto.6) Kap› söve-

leri ile 5 adet kemer tafl› mermerdendir.

Bas›k kemerin di¤er tafllardan biraz da-

ha yüksek olan rozetli kilit tafl›, hem alt

hem de üst seviyede kemer hatt›n›n d›-

fl›na taflmaktad›r. Söveler üzerine Meh-

met Kethüda Çeflmesi ile avlu kap›s›n›n

ve flad›rvan›n restitüsyon ve restoras-

yon projeleri 1989 y›l›nda Hak-Yol

vakf› için haz›rlanm›fl Vak›flar Bölge

Müdürlü¤ü ile Kültür ve Tabiat Varl›k-

lar›n› Koruma Bölge Kurulu taraf›ndan

224



Foto 13- fieyh Murad Mescidi

fiad›rvan›, 1945, arkadaki yap›

Tevhidhane. (Encümen Arflivi,

Arkeoloji Müzesi)
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da onaylanm›fl, fakat geçen 10 y›l için-

de bu projelerin uygulamas› yap›lma-

m›flt›r. Bu onayl› projeler uygulanmaz

iken, fieyh Murat Tekkesi’nde Vak›f-

lar›n ve koruma kurulu’nun onayla-

mad›¤› de¤ifliklikler yap›lm›fl, revakl›

modüller mevcut sütunlar› tahrip etme

pahas›na da olsa alüminyum do¤rama-

larla kapat›lm›fl, tevhidhane ile medre-

senin birleflti¤i köfleye mevcut mima-

riye uymayan bir rüzgârl›k eklenmifl ve

haziredeki bütün mezar tafllar› yeflil ve

bordo renkli ya¤l›boya ile boyanm›flt›r.

Son olarak da türbe içindeki ahflap san-

dukalar sökülerek yerlerine briket mal-

zeme ile yenileri yap›lmaya çal›fl›lmak-

tad›r. Kültür varl›klar›m›z›n korunama-

malar›n›n en önemli nedenlerinden bi-

ri, onar›m ad›yla yap›lan bu tip uygula-

malard›r. 
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EYÜPSULTAN’IN
TAR‹H‹ KARAKOLLARI

AYNUR Ç‹FTÇ‹

Z

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi-Restorasyon 

Anabilimdal› Araflt›rma Görevlisi.

Saint-Benoit Frans›z Lisesi, Y.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

ve Y.T.Ü.F.B.E Mimarl›kta Rölöve Restorasyon Yüksek Lisans E¤itimi

yapt›.Y.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal›’nda

1997’den beri Araflt›rma Görevlisi olarak görev yap›yor. Yay›nlanm›fl

makaleleri bulunmaktad›r.



Eyüp Karakolu’nun girifl

cephesinden görünüflü (1993)

Günümüzde karakol mimari

kimli¤ine uygun olmayan

renklerde boyanm›flt›r.

Otakç›lar Karakolu’nun

mermer sütunlu girifl cephesinin

görünüflü (1995)

1. Hikmet Tongur. Türkiye’de

Genel kolluk Teflkil ve

Görevlinin Geliflimi, Ankara,

‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet

Genel Müdürlü¤ü

Yay›nlar›ndan I, 1946, s.

46-49, 60-64

2 Halim Tevfik Alyot,

Türkiye’de Zab›ta (Tarihi G

eliflim ve Bugünkü Durum),

Ankara, ‹çiflleri Bakanl›¤›

Yay›nlar›ndan, 1947
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OSMANLI DEVLET‹’NDE
EMN‹YET
TEfiK‹LATININ TAR‹HÇES‹

‹mparatorlu¤un kuruluflundan 19.yy

ortalar›na kadar emniyet ifllerinde mer-

kezî bir kurumlaflmaya gidilemedi¤in-

den çok bafll› bir yönetim sergilenmifl-

tir. ‹stanbul’un fethinden sonra, impa-

ratorlu¤un yeni baflflehrinin nüfusu

Anadolu’dan getirtilenlerle artt›¤›ndan

güvenli¤in sa¤lanmas› için yeni bir ya-

p›lanmaya ihtiyaç duyulmufltur. 15.

yy’dan 19.yy’a kadar zab›ta ve asayifl ifl-

lerine Osmanl› Askerî Teflkilât›’n›n Ka-

ra Kuvvetlerinden Kap›kulu Ocaklar›

ve çeflitli idarî görevliler bakm›flt›r.

18. yy’a gelindi¤inde, Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u’nda öncelikle askerî ve tek-

nik konularda bafllayan reform hareket-

leri, Sultan II. Mahmud döneminde (hd

1808-1839), idarî alanlardaki yeni dü-

zenlemelerle artarak devam etmifltir. 

‹lk defa Sultan Abdülmecid döne-

minde (hd 1839-1861) 10 Nisan

1845’de bir Polis teflkilât›n›n kurulma-

s›yla kentte devlet otoritesi güçlenmifl,

yeni düzenleme ve reform hareketleri-

nin uygulanmas› için gerekli ortam sa¤-

lanm›flt›r. ‹stanbul’da Polis Örgütünün

kurulmas› ve emniyet teflkilat›n›n ku-

rumlaflmas› çeflitli evrelerden geçmifltir

(Tablo 1). Çeflitli tarihlerde düzenle-

nen nizamnamalerin sonucunda, Milli

Mücadele sonras› T.B.M.M. Hükümeti

1925’de “Emniyet-i Umumiye Umum

Müdürlü¤ü” ad›yla yeni Türkiye Cum-

huriyeti’nin Emniyet Tefliklât›n› kur-

mufltur. 

Bu süreç içerisinde Eyüpsultan’›n

emniyet ifllerinin 1453-1826 dönemin-

de Bostanc›bafl›lar, 1826-1845 döne-

minde Asakir-i Muntazama-i Bahriye

sorumlulu¤unda oldu¤u belirlenmifltir  .

Eyüpsultan 1845-1879 döneminde

Zaptiye Müfliriyeti’ne ba¤l› bir Zab›ta

Dairesi, 1879-1908 döneminde ‹stan-

bul Polis Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bir Serko-

miserlik, 1909-1923 döneminde ise

do¤rudan Umum Müdürlü¤e ba¤l› bir

Merkez Memurlu¤u olmufltur 2.

KARAKOL
B‹NALARININ YAPIMI
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 18.

yy’da bafllayan ve 19.yy boyunca süren

“Bat›l›laflma” süreci ‹stanbul’un mimarî

dokusunda da etkili olmufltur. Yeni ifl-

levlerin yeni bina tiplerini getirirdi¤i

de¤iflim öncelikle devlet taraf›ndan

yapt›r›lan kamu yap›lar›nda izlenir. II.

Mahmud döneminden itibaren emniyet

teflkilât›n›n kullan›m› için belirli bir ya-

p›m program› çerçevesinde seri olarak

infla edilen karakollar da Bat›l›laflma sü-

recini ve bu mimarî de¤iflimi en iyi

yans›tan resmî yap› grubudur.

19. yy’a kadar, ‹stanbul’un asayifl ve

güvenli¤inden sorumlu görevliler, ba¤l›

olduklar› ocak veya teflkilâta ait bina-
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3 Sâlname-i Devlet-i

Aliyye-i Osmaniye,

1280 tarihli, s. 91.

4 Tongur, a.g.e, S.

66-67
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larda, k›fllalarda kal›yorlard›. Yeniçeri

ve Bostanc› Oca¤›’n›n 1826’da kald›r›l-

mas›ndan sonra birçok kulluk ve oca-

¤›n yerine yeni karakol binalar› yap›l-

m›flt›r.

19. yy’da ‹stanbul’un
Mimarî Dokusu ve
Karakollar

zamanla ‹stanbul’un merkezî bölge-

lerinden en uzak semtlerine kadar, hal-

k›n güvenli¤ini sa¤lamak için karakol

infla edilmifltir. Karakolun adeti, mima-

risi, görevli say›s›, yerleflimin niteli¤i-

ne, sosyal yap›s›na, nüfusuna ve mev-

cut yap›lar›n önemine göre de¤iflmek-

tedir. Bu nedenle baz› yerleflmelerde

birden fazla karakol birbirine yak›n

olarak konumlanm›flt›r. 1863 tarihli bir

Salname’de, ‹stanbul’da o tarihte 232

tane karakolun var oldu¤u belirtilmifltir

3. ‹stanbul’un 19.yy ortalar›ndaki nüfu-

su ise 600.000 civar›ndad›r. 

II. Mahmud döneminde Fatih ve

Eyüp’te, Abdülmecid döneminde ise

Üsküdar’da kargir karakol yap›m› art-

m›flt›r. Bo¤az’›n ve Haliç’in her iki ya-

kas›nda, genellikle iskele odakl› yap›lan

karakollar›n birbirleriyle görsel olarak

ba¤lant›l› oldu¤u düflünülmektedir.

Karakollar öncelikle su yap›lar› da-

ha sonra dinî, resmî, ticarî nitelikteki

yap›lar›n bir ya da birkaç›yla, günlük

yaflant›n›n odaklaflt›¤› sosyal bir mer-

kez oluflturacak flekilde konumland›r›l-

m›fllard›r. Karakollarla bu yap›lar›n ya-

p›m tarihleri aras›nda eflzamanl›l›k, bir-

kaç y›ll›k fark gibi paralellikler bulunur.

Genellikle çeflmelerin yak›n›nda yap›-

lan karakollar›n bazen çeflmeyle birlik-

te tasarland›¤› belirlenmifltir.

Karakollar›n
Yap›m›n› Etkileyen
Düzenlemeler ve
Mimarlar

II. Mahmud döneminde yap›lan ilk

karakollar›n büyük bir k›sm› ahflap ko-

nut gelene¤inde, bir ya da iki katl› kü-

çük yap›lard›r. Bu karakollar geçici sü-

relerde hizmet veren, belli bir mimarî-

si, plan flemas› olmayan ve yang›na da-

yan›ks›z yap›lard›r. ‹htiyac› karfl›lamak

üzere, birçok ahflap konutun da karako-

la çevrildi¤i görülmüfltür.

1831’de iki büyük kargir yap›n›n,

Yedikule Hisar› ve Zindankap›’daki Ba-

ba Cafer Zindan›’n›n karakola çevril-

mesinden sonra yeni nizamnamelere

göre kargir karakol yap›m›na önem ve-

rilmifltir4. Erken dönemde yap›lan ah-

flap karakollar›n yerlerine kargir kara-

kol infla edilmifltir.
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1921’de infla edilen Eyüp Karakolu’nun 1998’deki görünüflü

‹talyan mimar R.

D’Aronco taraf›ndan

1900 y›l›nda Eyüp

Karakolu için tasarlanan

proje. Alt ve üst kat

planlar›n›n çizimi (R.

D’Aranco’nun Türkiye

Y›llar› Sergisi’nden)

‹talyan mimar R.

D’Aronco taraf›ndan

1900 y›l›nda Eyüp

Karakolu için tasarlanan

proje. Karakolun an›tsal

girifl cephesi ve yan

cephesinin çizimleri (R.

D’Aranco’nun Türkiye

Y›llar› Sergisi’nden)



Bostan ‹skelesi Karakolu:

1911 tarihli bu foto¤rafta

‹plikhane K›fllas› önündeki

karakol, Mihriflah Valide

Sultan ‹mareti, Bostan

‹skelesi ve baz› yal›lar

görülüyor. Kaynak: Alman

Arkeoloji Enstitüsü.

Abdullah Biraderler’e ait bu

oto¤rafta Bostan ‹skelesi

Karakolu’nun girifli sütunlu

Haliç cephesi ve yan›nda

Mihriflah Valide Sultan

Haziresi’nin duvar›

görülüyor.

Abdullah Biraderler’e ait bu

foto¤rafta ‹plikhane

Fabrikas›’n›n avlusu ve geri

planda Bostan ‹skelesi

Karakolu’nun yan cephesi

görülüyor. Kaynak: Alman

Arkeoloji Enstitüsü

‹plikhane Fabrikas›’n›n

y›k›lmas›ndan sonraki

görünüm. Bostan ‹skelesi

Karakolu’nun arka

cephesinde de girifli oldu¤u

görülüyor. Kaynak: Alman

Arkeoloji Enstitüsü.

5 Serim Denel. Bat›l›laflma

Sürecinde ‹stanbul’da

Tasar›m ve D›fl Mekânlarda

De¤iflim ve Nedenleri, Ankara,

O.D.T.Ü. Yay›n›, 1982, s. 13-15
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II. Mahmud döneminde mimarl›k

örgütünde de¤ifliklik yap›lm›fl ve “Has-

sa Mimarlar Oca¤›” yerine, 1831’de ku-

rulan “Ebniye-i Hassa  Müdürlü¤ü” ka-

rakollar›n yap›m ve onar›m ifllerine

bakm›flt›r5.

Mimarl›k örgütündeki de¤iflimle ka-

rakollar›n yap›m›nda yabanc› ve az›nl›k

mimarlar› da etkili olmufltur. Saray mi-

mar› olarak karakol projesi haz›rlad›¤›

belirlenen mimarlar Fossati, Raimondo

D’Aronco   ile az›nl›k mimarlar›ndan

Balyan Ailesidir 8. 

Karakollar›n
Mimarî Üslûp
Özellikleri

19. yy ‹stanbulu’nun mimarîsinde

etkili olan neoklasik üslûp yabanc› mi-

marlarla Osmanl›’ya gelmifl, resmî yap›-

larda ve k›flla gibi askerî yap›larda özel-

likle tercih edilmifltir. Karakollar›n ge-

nel olarak neoklasik üslupta yap›lan

cepheleri ampir, gotik, eklektik özellik-

ler gösterir. II. Mahmud döneminde

1831’de yap›lan Hasanpafla yak›n›ndaki

karakol, Odunkap›s› Karakolu, fiehza-

de Camii karfl›s›ndaki karakol ve

1834’de yap›lan ‹stinye Karakolu  am-

pir üsluptaki ilk karakol binalar›d›r 9.

Karakollarda simetrik bir cephe dü-

zeni vard›r. En belirgin cephe özelli¤i,

genellikle Toskana düzeninde yap›lan,

üçgen al›nl›kla veya k›rma çat› ile vur-

gulanan mermer sütunlu girifllerdir. Er-

ken dönem ahflap ya da kargir baz› ka-

rakollar›n girifllerinin de ahflap sütunlu

oldu¤u görülür. Karakollar›n girifli yol

kotundan yüksekte ve merdivenleri de

an›tsal bir görünüm sa¤lamak için ge-

nellikle çift kollu yap›lm›flt›r.

II. Mahmud dönemi karakollar›nda

görülen ampir üslûbun sade cephe an-

lay›fl› Abdülmecid döneminde devam

etmifltir. Abdülaziz dönemi karakollar›-

n›n cephelerinde  bitkisel a¤›rl›kl› süs-

lemeler yap›lm›flt›r. II. Abdülhamid ve

V. Mehmed döneminde ise yabanc› ya

da az›nl›k mimarlar› taraf›ndan, kentin

prestijli yerlerinde neoklasik ve eklek-

tik üslûpta karakollar infla edilmifltir.
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Cephelere karakolun hangi sultan

taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› gösteren, dö-

nemin belgesi niteli¤inde tu¤ra, kitabe

ve arma gibi mimarî elemanlar yerleflti-

rilmifltir. Karakol kitabeleri çeflitli flair-

ler taraf›ndan yaz›lm›fl manzumleredir.

Sultana övgülerle bafllayan bu fliirlerde,

flairler kendi isimlerini, karakolun ya-

p›ld›¤› semti belirtmifller, son sat›rda

ise ebced hesab›yla tarih düflürmüfller-

dir.

Karakollar›n girifllerinde denetimi

sa¤lamak için nöbetçi kulübeleri kon-

mufltur. Bu küçük ahflap bar›naklar ka-

rakolun mimarî üslûbuna uygun olarak,

tek ya da çift say›da yerlefltirilen basit

ama zarif yap›lard›r 10. Karakollar

“ayakl›” ya da “kollu” fener denilen fe-

nerlerle ayd›nlat›lm›flt›r. Böylelikle ka-

rakollar›n etraf› denetlenirken, kent ay-

d›nlatmas› da sa¤lanm›flt›r. 

Karakollar›n Plan
Özellikleri

Karakollar›n planlamas›nda arsan›n

biçimlenifli, yola göre konumu, topog-

rafik özellikler ve her yap›ya özgü ko-

flullar etkili olmufltur. Karakollar genel-

likle kare veya dikdörtgen planda, ay-

r›k nizamda, tek ya da iki katl› olarak

yap›lm›fllard›r. Bir girifl holüne aç›lan

odalardan oluflan sade ve ifllevsel bir

plan flemas› vard›r. 

Odalar idarî çal›flmalara ayr›lm›fl

mekânlard›r. Baz› büyük karakollarda

neferlerin kalmas› için ko¤ufllar yap›l-

m›flt›r. En farkl› mekân, girifl kat›nda

veya bodrumda yap›lm›fl sa¤›r duvarl›

“nezarethane”lerdir. Karakollar›n döfle-

me tafl›y›c›lar› genellikle ahflapt›r ve

ahflap pasal› süslemesiz tavanlar› vard›r.

Baz› karakollarda ise volta döfleme ya-

p›lm›flt›r.

Günümüze Ulaflan
Tarihî Karakollar

Birçok karakol imar çal›flmalar› veya

çeflitli kararlar nedeniyle tamamen y›k›-

larak yok edilmifller, günümüze ulaflan-

lar ise yanl›fl uygulamalar sonucu öz-

günlüklerini yitirmifllerdir. ‹stanbul’da

26 tanesi Rumeli, 6 tanesi ise Anadolu

Yakas›’nda olmak üzere toplam 32 tari-

hi karakol yap›s› tespit edilmifltir. Tes-

cilli karakol say›s› 29dur. Bunlardan 12

tanesi karakol olarak kullan›lmaktad›r

(Tablo 2).

Yap›m tarihi itibariyle en eski olup

günümüze ulaflan karakollar, H.1251/

M. 1835’de yap›lan Eyüp’teki Otakç›lar

Karakolu ile ikisi de H.1254/M.1838 ta-

rihli Fatih Çapa’daki karakol ve Çarflam-

ba Karakolu’dur. En geç örnek ise 1921

tarihli Eyüp Karakolu’dur (Tablo 3).

EYÜPSULTAN’DA
YAPILAN KARAKOLLAR

Eyüpsultan’›n kutsal ziyaret mekân›

niteli¤ini tafl›mas›, çeflitli törenlere ev

sahipli¤i yapmas›, yo¤un üretim faali-

yetleri, mesire yerleri sosyal, kültürel

ve ticari anlamda canl› bir semt olmas›-

n› sa¤lam›flt›r. Bu nedenle asayifl iflleri-

ne gereken önem verilerek mahalle

merkezlerinde, di¤er dinî, sivil ya da

resmî yap›larla iliflkili karakollar infla

edilmifltir.

Tanzimattan önce ‹stanbul’un dört

idarî bölgesinden biri olan Eyüp Kad›-

l›¤›’nda asayifl ve kolluk ifllerine Yeni-

çeri Oca¤›’na ba¤l› Yeniçeri Kulluklar›

(Otakç›lar’da ve Merkez’de olmak üze-

re  2 adet) ve Bostanc› Oca¤› k›fllas›nda

ikamet eden Bostanc›bafl›lar bak›m›fllar-

d›r.
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Evliya Çelebi’ye göre ‹stanbul’daki
87 tane yeniçeri kullu¤undan biri
“Eyüp Kap›s›” olarak belirtilen
Eyüp’teydi. Seyyahatname’de Eyüp’te
bir “mahbushane” oldu¤una da de¤inil-
mifltir 11.

18. yy’da nüfusu iyice yo¤unlaflan,
II. Mahmud döneminden itibaren çeflit-
li iskan faaliyetleri gerçeklefltirilen
Eyüp’te, Dahiliye Nezareti’nin yapt›rd›-
¤› 1885 tarihli istatistik cetvelinde 28
mahalle oldu¤u ö¤renilir12. Bu dönem-
de bugünkü Eyüp ilçesi s›n›rlar› içeri-
sinde 19.yy’a ait 11 karakol yap›s› tes-
pit edilmifltir13. 20.yy bafl›nda da ise 1
tane karakol yap›lm›flt›r (Tablo 4).
bilinmektedir.

Bu karakollar›n 5 tanesi kargir, 6 ta-
nesi ise ahflap yap›lard›r. Eyüp’te yo¤un
bir ahflap konut dokusu mevcuttur. Bu
nedenle mahalle içlerinde bu gelene¤e
ve süreklili¤e uyan küçük ahflap kara-
kollar yap›lm›flt›r. ‹htiyaç nedeniyle de
geçici süreler için bazen ahflap konutla-
r›n karakol olarak kullan›ld›¤› anlafl›l-
m›flt›r. 19. Yy’a ait foto¤raflar incelen-
di¤inde bu karakollardan 4 tanesinin
ahflap konut mimarisinde oldu¤u görül-
müfltür. 

Kargir olarak Otakç›lar, Yavedud ve
Bostan ‹skelesi Karakolu olmak üzere
yaln›zca 3 karakol 19.yy. mimari üslu-
buna uygun olarak yap›lm›flt›r. Bu kara-
kollar resmî yap› niteli¤ini tafl›yan ve
II. Mahmud dönemine ait binalard›r. 

Camii Kebir yak›n›nda, Bostan ‹ske-
lesi Karakolu, Türbe Arkas› Karakolu
ve Eski Yeni Karakolu olmak üzere üç
karakolun bulunmas› buradaki yo¤un-
laflmay› ve bölgeye verilen önemi gös-
terir. Öbür karakollar›n ise di¤er semt-
lerin çekirdeklerini oluflturacak flekilde
da¤›ld›¤› görülür (Harita 1).

Günümüzde Eyüp’te 2 tarihi karakol
yap›s› mevcuttur. 29 May›s 1895’de ‹s-
kele civar›nda bir yal›da ç›kan Camii
Kebir Mahallesi Yang›n›nda 1 karako-
lun yand›¤› bilinmektedir14.

Eyüp semtinde ve ‹stanbul’un di¤er
semtlerindeki karakollar 19. yy foto¤-
raflar› incelenerek tespit edilmifltir. Bu
foto¤raflar›n›n büyük bir bölümü, Ab-

dullah Biraderler taraf›ndan Sultan II.
Abdülhamid’in emriyle 1880’den itiba-
ren düzenlendi¤i bilinen “Y›ld›z Al-
bümleri” için, 1880-1894 y›llar› aras›n-
da çekilmifltir15.

EYÜPSULTAN’DA
Günümüzde Mevcut
Olmayan 
Karakollar
Eyüp Eski Yeni Karakolu
Günümüzde Fahri Korutürk Cadde-

si olarak bilinen Eski-Yeni Caddesi
üzerinde, Bali Mescidi’nin karfl›s›nda
tek katl› ve ahflap olarak yap›lm›fl bir
konut karakol olarak kullan›lm›flt›r.
Sonradan ayn› yere 1913 tarihli harita-
da görünen kargir karakolun infla edil-
di¤i belirlenmifltir 16.

19. yy sonlar›na do¤ru kurulan
semtte karakol Eski Yeni Hamam›, Bâli
Mescidi, Mustafa A¤a Meydan Çeflme-
si gibi yap›larla sosyal bir çekirdek
oluflturmufltur. 

Dökmeciler Karakolu
Günümüzde Dü¤meciler ad›yla bili-

nen, 18.yy’da mevcut mahallere ekle-
nen bir semt olan Dökmeciler’de iki
katl› ve ahflap olarak yap›lm›fl bir konut
karakol olarak kullan›lm›flt›r.

Otakç›lar Karakolu
Bu yap›n›n Dökmeciler semtinde ol-

du¤u san›lmaktad›r. ‹ki katl› ve ahflap
olarak yap›lm›fl bir konut karakola çev-
rilmifltir. Evin tepe pencereleri dikkat
çekicidir. 19. Yy foto¤raflar›ndan
Eyüp’te bu tipte iki ev daha oldu¤u tes-
pit edilmifltir.

Topçuköy Karakolu
Günümüzde Topçular Mahallesi’nde

“Topçular Karakol Sokak” ad›yla bili-
nen bir sokak vard›r. Karakol olarak
kullan›lan iki katl› ahflap konutun ya-
n›ndaki tek katl› kargir yap›n›n anbar
ya da Melek Ahmed Pafla’ya veya Gür-
cü Mehmed Pafla’ya ait saray›n kal›nt›s›
oldu¤u san›lmaktad›r 17.

Türbearkas› Karakolu
Eyüpsultan Camii’nin arkas›nda, ay-

n› isimli sokakta olan karakol, Kanuni
Sultan Süleyman Çeflmesi’nin yan›na
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yap›lm›flt›.
Yâvedûd Karakolu
Karakol, 15.yy vakfiyelerine daya-

narak yap›lan tespitlere göre ilk iskan
sahalar›ndan biri olan Yavedud semtin-
de, Yâvedûd Caddesi üzerindeydi. Tek
katl› ve ahflap olarak yap›lan karakol
Pertevniyal Valide Sultan Çeflmesi’ne
bitiflikti. 1972’de mahalle ile beraber is-
timlak edilerek, Haliç Köprüsü’nün
ayaklar› civar›na yerlefltirilen çeflme
1856 tarihlidir.

Alibeyköy Karakolu
Karakolun, merkezde Alibeyköy

Mescidi’ne yak›n bir yerde oldu¤u sa-
n›lmaktad›r. Tek katl› ve kargir olarak
yap›lan karakolun girifli yükseltilmifl bir
set üzerinde olup pencereleri bas›k ke-
merlidir.

Silahtar A¤a Karakolu
Karakolun, Silahtar A¤a çeflmesinin

karfl›s›na yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Gü-
nümüzde Silahtar A¤a Caddesi’ne para-
lel “Karakol Üstü Sokak” ad›yla bilinen
bir yer vard›r. Tek katl› ve kargir ola-
rak yap›lan karakolun girifli iki ahflap
sütunun tafl›d›¤› bir sundurmayla vur-
gulanm›flt›r. Demir parmakl› dikdört-
gen pencereleri sövelidir. 

Yâvedûd Karakolu
Karakol 1913 tarihli haritada tespit

edildi¤i gibi, Yâvedûd Caddesi üzerin-
de, Ya¤hane De¤irmeni Soka¤› ile Ye-
nimahalle Soka¤›’n›n birleflti¤i yerdey-
di 18. Eskiden “Ç›nar Karakolu” olarak
da bilinen bu karakolla ilgili belgeden
yap›n›n  II. Mahmud döneminde
1251/1835 tarihinde infla edildi¤i belir-
lenmifltir 19. 

1971 fiubat’›na kadar etraf› ve arkas›
mezarl›k olan karakol 1950’li y›llarda
terkedilerek alt kat› dükkân, üstü ise ev
olarak kullan›lm›flt›r. 1972’de ise y›kt›-
r›lm›flt›r20.

‹ki katl› ve kargir olarak, köfle par-
seldeki karakol konum olarak Yâvedûd
Camii, Vezir Süleyman Pafla Çeflmesi,
Bektafl Efendi Türbesi, Yâvedûd Haz-
retleri Türbesi, Haf›z Mehmed Efendi
Türbesi gibi yap›larla ve mezarl›kla
çevrelenerek önündeki caddeye hakim
bir noktada yap›lm›flt›r.

Bostan ‹skelesi Karakolu

Haliç Sahilinde ve Mihriflah Valide
Sultan ‹mareti haziresinin sa¤ taraf›nda
yap›lan karakolun sa¤›nda ve gerisinde
‹plikhane Fabrikas› bulunuyordu.

Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas›ndan
önce burada Eyüp Bostanc›lar›n›n bir
k›fllas› oldu¤u ve 1234 / 1818 tarihinde
infla edildi¤i belirlenmifltir 21. Karako-
lun ise II. Mahmud (hd 1808-1839) dö-
neminde, 1242 / 1827 tarihlerinde, ‹p-
likhane Fabrikas›’n›n etraf›nda güvenli-
¤i sa¤lamak amac›yla fabrikayla ayn›
senede infla edildi¤i düflünülmektedir.
1920 tarihlerinde y›kt›r›lan yap›n›n ye-
ri günümüzde parkt›r.

Karakolun yak›n›ndaki önemli yap›-
lardan baz›lar› ‹plikhane Fabrikas›,
Mihriflah Valide Sultan ‹mareti ve Bos-
tan ‹skelesidir. Ocak 1827 tarihinde
yap›m›na bafllanan ve 16 Ocak 1828
tarihinde aç›lan ‹plikhane Fabrikas› asa-
yifl ifllerinden sorumlu olan Asakir-i
Mansure-i Muhammediye’nin elbise ih-
tiyac›n› da karfl›lanmaktayd›. 

Fabrikay› yapmak için Hatice Sul-
tan, Han›m Sultan ve Hançerli Sultan
sahil saraylar› y›kt›r›lm›flt›r. Daha sonra
ihtiyaç üzerine Hibetullah Saray› da
y›kt›r›larak arsas›n›n bir k›sm› fabrikaya
kat›lm›fl ve bir k›sm› üzerine de karakol
binas› yap›lm›flt›r. 

‹plikhanenin önündeki dar ve uzun
sahaya “Halat Meydan›” denirdi. Kara-
kol binas›, sahilde tahta bir iskeleden
ç›k›l›nca sol kolda kal›yordu. Eskiden
islaha muhtaç bafl› bofl gezenler ‹plik-
haneye gönderilir ve hallerini düzeltin-
ceye kadar ip bükme¤e mahkum edilir-
lerdi. Bu aç›dan da karakolun asayifli
sa¤lamak için uygun bir yerde yap›ld›¤›
düflünülmektedir. Ancak bu hizmet Ab-
dülaziz zaman›nda kald›r›lm›flt›r 22 .

Bostan ‹skelesi ise Osmanl› döne-
minde padiflahlar tahta geçtikten sonra
Eyüpsultan Türbesi’nde k›l›ç kuflanmak
için Eyüp’e deniz yoluyla geldiklerinde
saltanat kay›¤› bu iskeleye yanafl›yordu.
Bu da karakol konumunu aç›klayan
önemli bir etkendir.

Neoklasik üslupta yap›lan ve Ampir
üslubtan izler tafl›yan tek katl› kargir
karakolun Haliç’e bakan girifl cephesi-
nin 4 adet mermer sütunla vurguland›¤›
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23 Alman Mavileri haritas›,

M12/4, Atatürk Kitapl›¤›

Harita arflivi.

Otakç›lar Karakolu ve yak›n

çevresi. Karakol Fethi Çelebi Camii

olarak yanl›fl gösterilmifltir. Alman

Mavileri Haritas›, M12/4, Atatürk

Kitapl›¤› Harita Arflivi.
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görülür. Girifl çift kollu bir merdivenle
sa¤lanm›flt›r. Simetrik bir cephe düze-
nine sahip karakolun girifl kap›s›n›n ya-
n›nda dikdörtgen söveli, demir par-
makl›kl› ikifler pencere s›ralan›r. Subas-
man seviyesinde, pencere altlar›nda ve
saçaklarda silme dolafl›r. K›rma çat›s›
düz bir atika duvar› ile gizlenen kara-
kolun önüne nöbetçi kulübeleri yerlefl-
tirilmifltir.

Karakol cephe düzeni olarak Abdül-
mecid döneminde deniz k›y›s›nda yap›-
lan baz› karakollar ile benzerlikler gös-
terir. Bunlar üçüde 1258/M.1842 tarihli
Üsküdar’daki fiemsipafla Karakolu, Pa-
flaliman› Karakolu ve Çengelköy Kara-
koludur.

Günümüzde Mevcut 
Olan Karakollar

Otakç›lar Karakolu
Otakç›lar’da Fethi Çelebi Caddesi

ile Paflmakc› Çay›r› Caddesi’nin birlefl-
ti¤i yerde, köflededir. 1913 tarihli hari-
tada da belirtilmifltir 23.

Osmanl› döneminde, eski bir Yeni-
çeri Kullu¤u yerine yap›lan karakolun
1251/1835 tarihinde, II. Mahmud dö-
neminde infla edildi¤i belirlenmifltir.
Yap›n›n kitabesi yoktur ancak girifl ka-
p›s›n›n üzerinde yaz›s› silinmifl tu¤ras›
vard›r. 

Karakol cami, tekke, mekteb, çefl-
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24 Alman Mavileri Haritas›, L

13/1, Atatürk Kitapl›¤› Harita

Arflivi.

25 Fahri Ç. Derin, Vahid

Çabuk, Mecmua-i Tevarih,

‹stanbul, ‹stanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›,

no: 3092, 1985, s. 236, 388,

389.

26 Can, a.g.e, S. 314-315.
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me, mezarl›k ve türbe gibi yap›larla
sosyal bir merkez oluflturacak flekilde
meydanda ve Haliç’e hakim bir s›rtta
yap›lm›flt›r. Bu yap›lardan baz›lar›: Ka-
rakolun yan cephesine bitiflik olarak
yap›lm›fl kitabesiz bir çeflme olan Sad-
razam Semiz Ali Pafla Çeflmesi, Fethi
Çelebi Camii, Muhasebeci Abdi Efendi
Mektebi, Alaca Tekke Mescidi, Otak-
ç›lar Hamam›, Aktürbe,Yakub A¤a
Mektebi, Çad›rc› Tekkesidir.

Karakol dikdörtgen planda, tek katl›
kargir bir köfle yap›s›d›r. D›fl boyutlar›
11.10x7.30 m, d›fl duvar kal›nl›¤› 65
cm dir. Ampir üsluptaki karakolun dört
mermer sütunla tafl›nan bir girifli vard›r.
Köflelerde pilast›rlar görülür. Girifl ka-
p›s›n›n mermer sövesi profillidir. Pen-
cereler dikdörtgen fleklinde ve söveli
olarak yap›lm›flt›r.

Karakolun bahçeye bakan arka cep-
hesine tek katl› bir betonarme ek yap›l-
m›fl, çat› döflemesi betonarme olarak
yenilenmifltir. Girifl ve yan cephedeki
dikdörtgen pencereler büyütülmüfltür.
Yaln›zca yan cephede bir pencere öz-
gün flekliyle b›rak›lm›fl, mermer sütun-
lar ve mermer tu¤ra madalyonu boya-
narak kapat›lm›flt›r.

Günümüzde karakol olarak kullan›-
lan yap› 15-01-1977 tarihinde tescil
edilerek korunmaya al›nm›flt›r. Karako-
lun de¤ifltirilen pencereleri özgün bo-
yutlar›na kavuflturulmal›d›r. Boya ile
kapanan mermer sütunlar ve tu¤ra te-
mizlenerek ortaya ç›kar›lmal›, girifl
cephesinin alg›lanmas›n› engelleyen
unsurlar kald›r›lmal›d›r. Karakolun yan
cephesine bitiflik çeflme de onar›lmal›-
d›r. 

Eyüp Karakolu
Merkez Mahallesinde, Eyüp ‹skele

Caddesi ile Boyac› Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde, köflededir 24. Eyüp Vapur ‹ske-
lesi’ne giden hareketli bir aksta yer alan
karakolun, Bostan ‹skelesi Karakolu’nun
1920’lerde y›k›lmas› üzerine yap›ld›¤›
düflünülmektedir. 

Eski bir Yeniçeri Kullu¤u yerine25,
bugün mevcut olmayan Sokollu Meh-
met  Pafla Çeflmesi ile Tahir Pafla Tür-
besi aras›na “Eyüp Emniyet Amirli¤i”
binas› olarak yap›lan karakolun  girifl

kap›s›n›n üzerindeki kitabede 1340 /
1921 tarihi yaz›l›d›r. 

Karakolun infla edildi¤i parsel için
tasarlanm›fl 1900 y›l›na ait bir baflka
karakol projesi daha vard›r. Bu proje ‹s-
tanbul’da 1893-1909 y›llar› aras›nda
çal›flm›fl, “Saray mimar›” ünvanl› ‹talyan
as›ll› mimar Raimondo D’Aronco’ya ait-
tir. Üçgen bir parselde konumlanan iki
katl› kargir karakol projesinin girifl kat›
ofislere, üst kat› yatakhanelere ayr›l-
m›flt›r. Merdiven merkezde çokgen
formda çözülmüfl, pencereli kulesi ile
tepeden ›fl›k almas› sa¤lanm›flt›r.

Karakolun girifli parselin köflesinden
olup cepheye paralel çift kollu bir mer-
diven yap›lm›flt›r. Girifl kat› ve birinci
kat›n dikdörtgen fleklindeki pencereleri
simetrik düzendedir. Giriflin üstündeki
konsol bölüm genifl saçakl› bir çat›yla
örtülmüfl, köflelerde küçük kuleler yük-
seltilerek arma, kitabe ve di¤er
bezemelerin kullan›m›yla gösteriflli bir
cephe tasarlanm›flt›r 26.

Günümüzde mevcut karakol ise
yine çok say›da tarihi yap›yla çevrili
olup belli bafll›lar› Eyüp Camii, Eyüp
Lisesi, Sultan Mehmed Reflad Türbesi
ve Ferhad Pafla Türbesi’dir.

Karakol köfle parselde, iki normal
kat ve bir bodrum kattan oluflan kargir
bir yap›d›r. D›fl boyutlar› 13.30 x 5.54
x 11.78 m, d›fl duvar kal›nl›¤› 50 cm
dir. Üst kata ç›kan merdiven arka cep-
he duvar›nda çözülmüfltür.

Türk Neoklasi¤i üslubundaki
karakolda girifle göre simetrik bir cep-
he düzeni vard›r. Girifl kap›s› yar›m
daire kemerli olup üzerine mermer
kitabe tafl› yerlefltirilmifltir. Bodrum kat
pencereleri bas›k kemerli, alt kat pen-
cereleri sivri kemerli, üst kat›n pen-
cereleri ise dikdörtgendir. Katlar
aras›nda yap›lan silme tüm yap›y› çev-
relerken, köflelerde pilast›rlar yer al-
maktad›r. Giriflin üzerine içerlek bir
balkon yap›lm›flt›r.

Karakolun ahflap olan iç yap›s› son-
radan betonarmeye çevrilmifl, merdiven
kovas› girifl aks›na al›narak iç bölün-
tülerde de de¤ifliklikler yap›lm›fl, bod-
ruma inifl iptal edilmifltir. Bodrum kat
pencereleri örülerek kapat›lm›flt›r. Yan
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cephede muhdes ek yap›larak alt kat ve
üst katta iki küçük pencere aç›lm›flt›r.
Arkada merdiven kovas›n›n bulundu¤u
cephe sa¤›rlaflt›r›lm›flt›r.

Günümüzde Eyüp Merkez Polis
Karakolu olarak hizmet veren karakol
12-07-1980’de kurul karar›yla tescil
edilerek korumaya al›nm›flt›r. ‹çte
yap›lan de¤ifliklikler nedeniyle özgün
plan› bozulan yap›n›n cephesini
kapatan baz› unsurlar ve yan cephedeki
muhdes ek kald›r›lmal›d›r.

SONUÇ
19.Yy’da bafllayan ve 20.yy’da da

giderek artan sanayi faaliyetleri, yanl›fl
kararlar ve imar planlar›, kaçak yap›lafl-
ma Eyüp’ün eski kent dokusunu  büyük
ölçüde de¤ifltirmifl, birçok tarihi eser
gibi karakollar›n da yok olmas›na
neden olmufltur.

Karakollar mülk olarak Maliye

Hazinesi’ne ait olup onar›m ve
projelendirme çal›flmalar› T.C. Bay›n-
d›rl›k Bakanl›¤› ile ba¤lant›l› çal›flan ‹s-
tanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün ‹nflaat
Emlak fiubesi taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Bunun yan›s›ra çeflitli ilçelerdeki
Karakollar› Yaflatma Dernekleri de
bak›m ve onar›m ifllerine yard›mc› ol-
maktad›r. Tescilli tarihi karakollar›n
onar›m›nda Kültür ve Tabiat Varl›k-
lar›n› Koruma Kurulu karalar› geçerli
olmakla birlikte uygulama aflamas›nda
yap›n›n özgün kimli¤ini zedeleyen
müdahalelerde bulunuldu¤u gözlen-
mektedir.

Emniyet Teflkilât›’n›n devlet
yap›s›ndaki yerinin vurguland›¤›, tarihî
geçmifline ve hizmet binalar› olan bu
karakollara ait belgelerin topland›¤› bir
müzeye ihtiyac› oldu¤u düflünülmek-
tedir. Avrupa’da baz› ülkelerde bu tür-
de polis müzeleri kuruldu¤u bilinmek-
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tedir.
Geçmiflte ‹stanbul’un mimarî

dokusunda önemli bir yeri olan,
dönemin mimari üslublar›na, tek-
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Not: Araflt›rmalar için gerekli

izinleri veren T.C. ‹stanbul Valili¤i

Emniyet Müdürlü¤ü’ne, tüm askerî,

resmî kurum ve kurulufllara,

dan›fl›lan de¤erli ö¤retim üyeleri ile

de¤erli araflt›rmac›lara (k›ymetli

katk›lar› v eyard›m› için Sn. Mehmet

Nermi Haskan’a), görsel malzeme

deste¤i için IRCICA Direktörlü¤ü ve

Alman Arkeoloji Enstitüsü’ne

teflekkür ederim.
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nolojisine, flehircilik anlay›fl›na ›fl›k
tutar nitelikteki bu remî yap›lar›n say›s›
oldukça azalm›flt›r. Bu nedenle halen
çeflitli hizmetlerde kullan›lan veya

bak›ms›z bir halde y›k›lma¤a terk
edilen karakollar, kültürel miras›m›z›n
bir parças› olarak korunmal› ve yaflat›l-
mal›d›r. 
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Tarihi Anabilim Dal›’nda görev yapmaktad›r. Kültür ve sanat dergilerinde resim

sanat› ile ilgili çeflitli araflt›rmalar›, ayr›ca kitaplar› yay›nlanm›flt›r.



(1)Bu konuda ayr›nt›l›

bilgi ve konuya iliflkin

kaynakça için bak›n›z:

GÜNDEGÜL PARLAR, "Gravür-

lerde Eyüp", 1. Eyüpsultan
Sempozyumu Tebli¤ler, Eyüp-

sultan Belediyesi, ‹stanbul (1997), s.

23-32 
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Tarihi, kültürü ve sanat›yla ‹stanbul

kentinin zengin bir mirasa sahip bölge-

si Eyüpsultan, pitoresk (picturesque)

nitelikleriyle tarih boyunca yerli ve ya-

banc› say›s›z sanatç›n›n esin kayna¤›

olmufltur. Geçen y›l 9-10-11 May›s

1997 tarihlerinde gerçeklefltirilen 1.

Eyüpsultan Sempozyumu'na "Gravür-

lerde Eyüp" adl› bildirisiyle kat›lan sa-

nat tarihçisi Say›n Gündegül Parlar,

bölgeyi tema olarak seçen ve içlerinde

Flandin, Melling, Allom gibi ünlü gra-

vür ustalar›n›n bulundu¤u çeflitli sanat-

ç›lar›n yap›tlar›ndan örnekler sunmufl-

tu.(1) Gravür sanatç›lar›ndan baflka,

ya¤l›boya türünde yap›tlar üretmifl bir-

çok yabanc› ressam›n da çal›flmalar›nda

Eyüpsultan'› tema olarak seçtikleri bi-

linmektedir. Ancak, biz, yabanc› res-

samlar› gelecek sempozyumun araflt›r-

ma konusu olarak bir kenara b›rakarak;

çal›flmam›z› salt Türk ressamlar ile s›-

n›rland›rd›k ve burada ele ald›¤›m›z

Eyüpsultan'› betimleyen sanatç›lar› do-

¤um tarihlerine göre s›ralad›k ve her

bir sanatç›n›n yap›t›n› ele almadan ön-

ce, k›saca o sanatç›n›n yaflam öyküsüne

yer verdik. Kuflkusuz, Eyüpsultan'› be-

timleyen sanatç›lar burada ele ald›klar›-

m›zla s›n›rl› de¤ildir. Bu temay› ele al-

d›¤›m›z günden bafllayarak birçok ki-

tap, katalog, broflür vb. kaynaklar için-

den Eyüpsultan temal› çal›flmalar› bul-

maya çal›flt›k. Uzun süren taramalardan

sonra Türk resim sanat›n›n geliflim sü-

reci içinde hemen her dönemden sa-

natç›n›n Eyüpsultan temal› yap›t›n›

derleme olana¤›n› yakalad›k. Halen de-

vam eden çal›flmalar›m›z sonucunda,

gelecekte, gözden kaçan sanatç›lar› da

ortaya ç›kararak çok daha genifl bir lis-

teyi oluflturaca¤›m›z› umuyoruz. Örne-

¤in yaz›m›z› bitirdi¤imiz günlerde, bu

makaleye yetiflemeyen, Gül Derman

(1948-1994)'›n "Piyer Loti'den Haliç"

adl› 1988 tarihli 49x48 cm. boyutlar›n-

da özgün bir bask›s›n›n Akbank kolek-

siyonunda bulundu¤unu

tespit ettik. 

Burada görece¤imiz

yap›tlarla bir yandan

Eyüpsultan'›n geçmiflten

günümüze sanatç›lar

gözüyle betimlenifline

tan›k olaca¤›z; bir yan-

dan da Türk resim sana-

t›n›n geçirmifl oldu¤u

dönemleri ve bu dö-

nemlerde etkin olmufl

sanatç›lar›n sanat serü-

venlerini, biçemlerini

izleme olana¤›n› bulaca-

¤›z. Sanatç›lar›n yap›t-

lar›nda kimi zaman ger-

çekçi bir anlay›fl ege-

men olurken; kimi za-

man da imgesel bir an-

lay›fl›n varl›¤› kendini

göstermektedir. Yaz›m›-

z›n sonunda ulaflt›¤›m›z

sonuçlar› k›saca yeniden

özetleyece¤imizi belir-

terek ilk olarak Türk re-

sim sanat›n›n bat›l› an-

lamda geliflmesinde ön-

cülük eden Osman

Hamdi Bey'in yaflam

öyküsü ve onun Eyüp-

sultan'›n mezarl›klar›n›

tema olarak seçti¤i iki

yap›t›n› ele al›yoruz. 

Osman
Hamdi Bey

(1842-1910), Abdül-

mecid Dönemi'nde Pa-

ris'e Hukuk ö¤renimi

için gönderilmifl ve ora-

da on y›l› aflk›n bir süre

kalarak 1870'de ‹stan-

bul'a dönmüfltür. Osman Hamdi Bey

sanatç›l›¤› yan›nda; müzecili¤i, e¤itim-

cili¤i, arkeoloji alan›ndaki çal›flmalar›,

eski eserlerin yurtd›fl›na ç›kar›lmamas›
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Türk Resim Sanat› ve Sanat Tarihi Bilimine çok de¤erli katk›larda bulunan

Sanat Tarihçisi-Sanat Elefltirmeni Say›n Sezer Tansu¤ (1930-1998)'un an›s›na

Resim: 1 Osman Hamdi

Bey (1842-1910),

"Eyüp Mezarl›¤›", kar-

ton üzerine ince tual

ya¤l›boya, 31,6x20,7

cm., (Erol Kerim Aksoy

Koleksiyonu), (Mustafa

Cezar, Sanatta Bat›'ya

Aç›l›fl ve Osman Hamdi,

C. I-II., (2. bs.), Erol

Kerim Aksoy Kültür,

E¤itim, Spor ve Sa¤l›k

Vakf›, ‹stanbul 1995, s.

744)

Resim: 2. Osman Hamdi

Bey (1842-1910), "Me-

zar Ziyareti", tual üzeri-

ne ya¤l›boya, 95x52

cm., (As›m Kibar Kolek-

siyonu), (Cezar, Sanat-

ta Bat›'ya Aç›l›fl...(2.

bs.), s. 745)

Resim: 3 Osman Hamdi

Bey'in "Mezar Ziyareti"

adl› yap›t›nda yer alan

Eyüp Gümüflsuyu mev-

kiindeki mezarl›k (V.

Belgin Demirsar, Osman

Hamdi Tablolar›nda

Gerçekle ‹liflkiler, Anka-

ra 1989, s. 189)



(2) MUSTAFA CEZAR, SSaannaattttaa

BBaatt››yyaa  AAçç››ll››flfl  vvee  OOssmmaann  HHaammddii,

Türkiye ‹fl Bankas› Yay›nlar›, ‹stan-

bul 1971, s. 309

(3) V. BELG‹N DEM‹RSAR, 

OOssmmaann  HHaammddii  TTaabblloollaarr››nnddaa  GGeerr--

ççeekkllee  ‹‹lliiflflkkiilleerr, Ankara 1989, s. 15-

17 ve 233; S. GERMANER, "Bir

Karfl›laflt›rma: Jean-Léon Gérôme-

Osman Hamdi", P Sanat Kültür

Antika, S. 1., Raffi Portakal Anti-

kac›l›k Müzayede Organizasyon ve

Dan›flmanl›k A. fi., Bahar 96, ‹stan-

bul 1996, s. 24

(4) DEM‹RSAR, Osman Hamdi...,

s. 187

Resim: 4 Halil Pafla

(1852-1939), "Padi-

flah Vahdettin'in K›l›ç

Kuflanma Töreni", tu-

al üzerine ya¤l›boya,

70x100 cm., (Ayd›n

Cumal› Koleksiyonu),

(Sezer Tansu¤, Halil

Pafla, YKY, ‹stanbul

1993, s. 116, R. 60)

Resim: 6 Eyüp Bostan

‹skelesi Soka¤›'nda bu-

lunan Mihriflah Valide

Sultan Sebil ve ‹mareti

(Ahmet Eken, Kartpos-

tallarda ‹stanbul, ‹s-

tanbul Büyükflehir Be-

lediyesi, ‹stanbul 1992,

s. 108)

Resim: 9 Hikmet Onat

(1885-1977), "Piyer

Loti'den Haliç", (imza-

l›, 1946), tual üzerine

ya¤l›boya, ?x? cm.,

(Mehmet Özel, Res-

samlar›n F›rças›n-

dan/From the Paintb-

rush of the Artists ‹s-

tanbul, Kültür Bakanl›-

¤›, Ankara 1995, s.

137, R. 102)

Resim: 8 Kadri Aytolon (1878-

1957), "Piyer Loti'den Haliç", (imzal›,

tarihsiz), karton üzerine suluboya,

33x23 cm., (Horhor ‹htisas Müzaye-

deleri 2 Türk Klasik ve Ça¤dafl Resim

Müzayedesi, 14 Ocak 1996, s›ra no:

141)
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konusundaki

çabalar›,

devlet adam-

l›¤› ile de

öne ç›km›fl

bir kifli ola-

rak kültür ve

sanat dünya-

m›zda çok

önemli bir

yere sahiptir.

Biz burada

Osman

Hamdi Bey'i

Türk resim

sanat› aç›s›ndan ele alaca¤›z. Osman

Hamdi Bey konusunda en kapsaml›

araflt›rmay› yapm›fl olan Mustafa Ce-

zar'›n da vurgulad›¤› gibi Türk Resim

Sanat›na figürü, kompozisyonun ger-

çek bir ö¤esi olarak sokan ilk sanatç›

Osman Hamdi' Bey'dir.(2) Sanatç›n›n

resimlerinde oryantalist biçem a¤›r ba-

sar. Yap›tlar›nda titiz bir iflçilik ve ay-

r›nt› ön plandad›r. Yukar›da da de¤in-

di¤imiz gibi, resim çal›flmalar›nda fo-

to¤raftan kareleme yöntemiyle yarar-

lanm›fl ve kendisini de birçok kez mo-

del olarak kullanm›flt›r. Osman Hamdi

Bey aç›khavada çal›flan bir ressam ol-

maktan çok, akademik anlay›fl› dikkatle

uygulayan bir atölye ressam›d›r. Os-

man Hamdi Bey bir oryantalist olarak,

oldukça fazla say›da hayali Do¤u man-

zaralar› gerçeklefltirmifl olan bat›l› or-

yantalist sanatç›lara göre daha flansl›yd›

ki, bu flans› gerçeklefltirdi¤i yap›tlar›

oluflturan nesneleri, mekânlar› yak›n-

dan görüp inceleme olana¤›ndan geli-

yordu. Bat›l› oryantalistler Do¤u'nun

gizemini, geri kalm›fll›¤›n› gösterirken,

Osman Hamdi bunun tam tersini yapa-

rak, yap›tlar›nda özellikle Osmanl› sa-

nat›n›n güzel örneklerininin yan›s›ra

okuyan tart›flan ve özlemini duydu¤u

Osmanl› ayd›n tipini ele alm›flt›r. Tab-

lolar›nda dekor olarak tarihi yap›lar›,

aksesuar olarak da tarihi eflyalar› kul-

lanm›flt›r. Mimariyi de bazen fon, ba-

zen de ana tema olarak ele alm›flt›r. Sa-

natç›, ayr›nt›larda afl›r› gerçekçi olmas›-

na karfl›n kompozisyonlarda de¤iflik bir

anlay›fl göstermifltir; ancak, kompozis-

yonlar›nda da zevkli bir görünüm söz

konusudur. Osman Hamdi'nin, yap›tla-

r›nda bir nesneyi, daha önce kulland›¤›

bir nesne ile de¤ifltirdi¤i oluyordu, ya-

ni, sanatç› yap›tlar›nda kurgu/montaj

yapmay› seviyordu. Bu tutumundan do-

lay› Osman Hamdi'nin ayr›nt›larda

gerçekçi, kompozisyonlarda ise kurgu-

cu oldu¤u söylenebilir.(3) 

K›saca yaflam öyküsünü verdi¤imiz

Osman Hamdi Bey, elimizdeki örnek-

lere göre , Eyüpsultan'da biri figürsüz

(Resim: 1) di¤eri ise figürlü (Resim: 2)

olmak üzere iki yap›t gerçeklefltirmifltir.

‹lk örne¤imizde Eyüp Gümüflsuyu-‹dris

Köflkü bölgesinde bulunan bir mezarl›k

(Resim: 3) görülmektedir.(4) ‹mzas›z

ve tarihsiz olan yap›t›n tahminen

1880'lerde gerçeklefltirildi¤i düflünül-

mektedir. Daha önce Yücel Menemen-

cio¤lu koleksiyonunda bulunan yap›t
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(5) MUSTAFA CEZAR-FE-

R‹T EDGÜ, OOssmmaann  HHaammddii

BBiilliinnmmeeyyeenn  RReessiimmlleerrii, Ada Ya-

y›nlar›, ‹stanbul 1986, Ya¤l›-

boya Resimler bölümünde VI.

resim 

(6) Osman Hamdi Bey (1842-

1910), "Eyüp Mezarl›¤›", kar-

ton üzerine ince tual ya¤l›boya,

31,6x20,7 cm., ANON‹M,

MMaaççkkaa  MMeezzaatt  MMüüzzaayyeeddee  KKaattaa--

lloo¤¤uu, ‹stanbul 31 Mart 1991,

s›ra no: 194; 

(7) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi ve

kaynakça için bak›n›z: SEZER

TANSU⁄, HHaalliill  PPaaflflaa, Yap›

Kredi, ‹stanbul 1994, s. 24, 30

(8) TANSU⁄, HHaalliill  PPaaflflaa, s.
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Mustafa Cezar ve Ferid Edgü'nün bir-

likte yay›mlam›fl olduklar› bir kitapta

yer alm›fl(5); daha sonra da bir müza-

yede flirketinin gerçeklefltirdi¤i sat›flla

Erol Aksoy koleksiyonuna kat›lm›fl-

t›r.(6) Burada gördü¤ümüz her iki yap›-

t›n da Osman Hamdi Bey'in yukar›da

ayr›nt›lar›yla de¤indi¤imiz karakteristik

sanat anlay›fl› do¤rultusunda gerçeklefl-

tirildiklerini söyleyebiliriz.

‹kinci olarak ele alaca¤›m›z sanatç›

Halil (Sözel) Pafla, Osman Hamdi Bey,

fieker Ahmed Pafla, Süleyman Seyyid

ile Türk resim sanat›nda ça¤dafl ak›mla-

r›n temsilcileri olarak önemli bir ko-

numda bulunan "1914 Kufla¤›" sanatç›-

lar› aras›nda bir geçifl dönemi sanatç›s›

olarak dikkat çekmektedir. Yine bu dö-

nemde Hoca Ali R›za Bey, Hüseyin

Zekâi Pafla, Ahmed Ziya Akbulut, Üs-

küdarl› Cevat, fievket Da¤ gibi sanatç›-

lar da önemli çabalar›yla dikkat çek-

mektedirler. Türk resim sanat›nda izle-

nimcili¤in ilk belirtileri (ancak, Bat›'da-

kinden ayr› bir anlay›flla) Avrupa'da re-

sim e¤itimi görmüfl asker kökenli bir

sanatç› olan Halil Pafla ile görülmeye

bafllam›flt›r.

Halil (Sözel) Pafla
(1852-1939) Abdülaziz Dönemi'nde

1870-1873 aras› Rüfltiye ve Mühendis-

hane'de okudu. II. Abdülhamid Döne-

mi'nde de 1880-1888 aras› Paris'te re-

sim ö¤renimi gördü. Türkiye'de izle-

nimci resmin öncüsü olarak gösterilen

Halil Pafla'n›n asl›nda bu ak›m›n öncü-

lerine ve özellikle de Manet'ye desen-

den yoksun olmalar› düflüncesiyle yö-

neltti¤i elefltirilerle, bir anlamda bu 

ak›m›n sad›k bir takipçisi olmad›¤›n›

ortaya koymaktad›r. Tansu¤, bu duru-

mu Bat›'daki hiçbir ak›m›n ülkemizde

hiçbir zaman tam bir karfl›l›¤› olma-

d›¤› fleklinde yorumlam›flt›r. Yine Tan-

su¤, do¤aya ba¤l›l›k geleneklerinin 

çok s›n›rl› oldu¤u, figüre kay›ts›z olma-

makla birlikte suret kavray›fl›nda ken

dine özgü anlay›fl› olan bir ülkenin sa-

natç›s›n›n bir Frans›z sanatç›s› gibi 

davranamayaca¤›n› da eklemifltir.(7)

Halil Pafla'n›n izlenimcilerden yaln›zca

›fl›k, renk ve teknik konusunda yarar-

land›¤› düflünülebilir. Bu konuda Tan-

su¤'nun saptamas›, onun izlenimciler

gibi anl›k de¤iflimler içinde rengin elin-

den kay›p gitmesinden çok, onu yerel

bir kavray›flla sergileme çabas› içinde

oldu¤u fleklindedir.(8)
Halil Pafla burada ele alaca¤›m›z ya-

p›t›nda (Resim: 4) Eyüpsultan'da Os-
manl› hanedan›n›n son padiflah› Vah-
dettin'in k›l›ç kuflanma törenini betim-
lemifltir. Osmanl› padiflahlar›n›n tahta
geçtikten sonra Eyüpsultan Türbesi'ne
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Resim: 10 Hikmet Onat

(1885-1977), "Piyer Lo-

ti'den Haliç", (imzal›,

1946), tual üzerine ya¤l›-

boya, 42,5x64,5 cm.,

(‹RHM Koleksiyonu),

(K›ymet Giray, Hikmet

Onat, YKY, ‹stanbul

1995, s. 128, R. 89)

Resim: 11 Hikmet Onat

(1885-1977), "Piyer

Loti'den Haliç", (imzal›,

1964), tual üzerine ya¤-

l›boya, 50x74 cm.,

(Özel Koleksiyon) (Gi-

ray, Hikmet Onat, s.

229, R. 190)

Resim: 12 Hikmet Onat

(1885-1977), "Piyer Lo-

ti'den Haliç", (imzal›,

1964), tual üzerine ya¤-

l›boya, 50x74 cm.,

(Murat Onat Koleksiyo-

nu), (Giray, Hikmet

Onat,  s. 231, R. 192)

Resim: 13. 1827'de infla edilen

‹plikhane-i Amire binas› Os-

manl› ordusu için yelken bezi,

asker k›yafeti üretiyordu.

(Hakan Akçao¤lu koleksiyo-

nu), (Perihan Sar›öz, Bir Za-

manlar ‹stanbul, ‹dea Yay›n-

c›l›k, ‹stanbul 1996, s. 96)



(9) MEHMET NERM‹ HASKAN,

EEyyüüppssuullttaann  TTaarriihhii, (ilâveli ikinci bask›),

Eyüpsultan Belediyesi, ‹stanbul 1996, s.

155-164

(10) BAHA TANMAN, "K›l›ç Kuflan-

ma Törenlerinin Eyüpsultan Külliyesi ile

Yak›n Çevresine Yans›mas›"; NEJAT

ERALP, "Eyüpsultan'da Padiflahlar›n

K›l›ç Kuflanma Törenleri (Taklid-i

Seyf)", TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa

EEyyüüppssuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu  IIII.., 8/9/10

May›s 1998 ‹stanbul Eyüp Diyanet Si-

tesi

(11) MUSTAFA CEZAR, GGüüzzeell  SSaa--

nnaattllaarr  EE¤¤iittiimmiinnddee  110000  YY››ll, Mimar Sinan

Üniversitesi, ‹stanbul 1983, s. 53 (Halil

Pafla 25 Nisan 1917-Aral›k 1918 ta-

rihleri aras›nda Sanayi-i Nefise'nin mü-

dürlü¤ünü yapm›flt›r.)

(12) Eyüp'ün yerleflim plan›, tarih bo-

yunca fiziksel de¤iflimi ve sosyal-kültürel

de¤iflimine iliflkin ayr›ntl› bilgi ve kay-

naklar için bak›n›z: FAHRÜN‹SA

(ENSAR‹) KARA, ""EEyyüüpp"",,  DDüünnddeenn

BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii (DB‹A),

C. 3., ‹stanbul 1994, s. 245-250

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

giderek tür-
benin içinde
k›l›ç kuflan-
malar› belli
bir düzen
dahilinde
düzenleni-
yordu. Padi-
flah›n tahta
ç›kmas›n›
takiben ge-
rek padifla-
h›n iste¤ine;
gerekse du-
rumun ge-
reklerine
uygun ola-
rak belirli
bir gün sap-
tan›yor; ka-
rayolu veya
genellikle
denizyolu
ile Eyüpsul-
tan'a gelini-
yor; padiflah
burada, ara-
lar›nda sad-
razam, fley-
hülislâm,

yeniçeri a¤as› ve di¤er yüksek dereceli
yöneticilerin bulundu¤u kalabal›k bir
heyet taraf›ndan karfl›lan›yor ve Bostan
‹skelesi Soka¤›'nda yer alan Mihriflah
Valide Sultan Sebili ve ‹mareti'nin (Re-
sim: 6) (not: sempozyumda gösterilen
Sultan Reflad'›n k›l›ç kuflanma törenine
iliflkin 5 ve 7 numaral› dialar, ayn› ko-
nuyu ele alanlar›n kullan›laca¤› göz
önüne al›narak burada kullan›lmam›fl-
t›r.) önünden geçilerek törenin gerçek-
lefltirilece¤i Eyüpsultan Camii avlusun-

daki Eyüpsultan Türbesi'ne geliniyor;

burada da belli bir düzen dahilinde yü-

rütülen törenle padiflaha k›l›ç kufland›-

r›l›yor ve tören bittikten sonra genel-

likle Edirnekap›, Fatih, Divanyolu böl-

gelerinden geçilerek kara yolu ile de

saraya dönülüyordu.(9) Sempozyumda

Prof. Dr. Baha Tanman ve Nejat Eralp

taraf›ndan sunulan iki bildiri, Eyüpsul-

tan'da k›l›ç kuflanma törenlerine ve bu

törenlerin Eyüpsultan Külliyesi ve ya-

k›n çevresine yans›mas›na iliflkin daha

ayr›nt›l› bilgi ve kaynakçaya ulaflmam›-

za olanak tan›m›flt›r ki bu bildiriler ge-

çen y›l oldu¤u gibi bu y›l da bir kitap

flekline dönüflece¤inden burada konuya

iliflkin daha fazla ayr›nt›ya girmiyo-

ruz.(10)

Sultan Vahdettin'in 4 Temmuz

1918'de tahta ç›kmas›ndan sonra bu

veya bunu izleyen günlerde gerçekle-

flen k›l›ç kuflanma töreni s›ras›nda Halil

Pafla 66 yafl›nda ressaml›¤›n› sürdüren

bir sanatç›d›r ve ayr›ca Sanayi-i Nefi-

se'nin müdürlü¤ünü yürütmektedir.(11)

Sanatç›n›n bu an› yerinde betimledi¤i

düflünülebilir. Ancak, buna iliflkin kesin

bir bilgimiz olmad›¤›ndan sanatç›n›n,

bu yap›t› çekilen herhangi bir foto¤raf-

tan da gerçeklefltirdi¤i akla gelebilir.

P‹YER LOT‹ TEPES‹NDEN 
GÖZLEMLENEN HAL‹Ç VE BU
PANORAMA ‹Ç‹NDE YER 
ALAN ÖNEML‹ YAPITLAR

Eyüp ile birlikte genifl bir Haliç pa-

noramas›n›n gözlenebildi¤i Piyer Loti

Kahvesi'nin bulundu¤u tepeden çal›flan

sanatç›lar›n tuallerine yans›yan önemli

yap›lara göz atacak olursak: Haliç'e ba-

k›fl yönüne göre sa¤ bölümde yer alan

Eyüpsultan semti ve burada yer alan

Osmanl› mimarl›¤›n›n dikkat çekici ya-

p›tlar› tuallere ilk yans›yan ö¤eler ol-

maktad›r. Bunlar›n bafl›nda kuflkusuz

Eyüpsultan Camii gelmektidir.(12)

EYÜPSULTAN CAM‹‹: Fatih Ca-

mii gibi di¤er yenilenen bir cami, ‹s-
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Resim: 14 Hikmet Onat (1885-

1977), "Eyüpsultan Türbesi", (imza-

l›, 1946), tual üzerine ya¤l›boya,

62x76 cm., (‹stanbul E¤itim ve Kül-

tür Vakf› ile Kile Sanat Galerisi I.

Müzayede, ‹stanbul 28 Kas›m 1993,

s›ra no: 109)

Resim: 16 Vecih Bereketo¤lu (1895-

1975), "(Bey Baba Soka¤›'ndan) Eyüp-

sultan Camii", (imzal›) tual üzerine

ya¤l›boya, 35x47 cm., (Maçka Mezat

Müzayede Katalo¤u, ‹stanbul 3 May›s

1992, s›ra no: 160/A)

Resim: 15 Nam›k

‹smail (1890-

1935), "Piyer Lo-

ti'den Haliç", (imza-

l›, H. 1327 (1909)

tarihli), tual üzerine

ya¤l›boya, 35x47

cm., (Maçka Mezat

Müzayede Katalo-

¤u, ‹stanbul 1 Mart

1992, s›ra no: 140)



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

tanbul'un fethini izleyen 1458'de yap›-

larak fetih sonras› ilk infla edilen cami

olma niteli¤ine sahip Eyüpsultan Ca-

mii, 1591 tarihinde III. Murad döne-

minde geniflletilmifl; III. Ahmed döne-

minde yenilenmifltir. Günümüzdeki ca-

mi ise III. Selim dönemine aittir ve ya-

p›m› 1798'de bafllam›fl; 1800'de bitiril-

mifltir. Bu yap›da ise strüktür sistemi

olarak sekiz ayak sistemi seçilmifltir.

Merkezdeki kubbeli hacimi sekiz aya-

¤›n tafl›d›¤› kubbe, dört yönde yar›m

kubbelerle desteklemede, orta hacimde

dört yöne aç›lmaktad›r. Köfledeki ha-

cimler küçük kubbeyle, aradaki hacim-

ler çapraz tonozlarla örtülmüfllerdir.

Oktay Aslanapa'n›n iflaret etti¤i gibi

Yeni Eyüp Camii'nin kurulufl plan fle-

mas› adeta Azapkap›'daki bir Mimar Si-

nan yap›t› olan 1577 tarihli Azapkap›

Sokollu Camii'ni an›msatmaktad›r. Do-

¤u ve bat› duvar› boyunca yanlarda yer

alan kanatlardan bat›daki kad›nlara ay-

r›lm›fl bir namaz k›lma alan›d›r. Eyüp-

sultan Cami, yüksek kubbe ve kasna-

¤›yla döneminin niteliklerini yans›t-

maktad›r. Kütlenin kademelenmesi kla-

sik ölçüden uzaklaflm›flt›r. Kasna¤›n kö-

flelerinde a¤›rl›k kuleleri strüktürel ifl-

levlerini yitirmifller, bezeme ö¤esine

dönüflmüfllerdir. Bu yap›da da volütlü

ve akantl› sütun bafll›klar›, kilit tafllar›

yeni kullan›lan ö¤eler olarak dikkati

çekmektedir.(13)

M‹HR‹fiAH VAL‹DE SULTAN
KÜLL‹YES‹: Sultan III. Selim'in anne-

si Mihriflah Valide Sultan ad›na infla

edilen külliyenin yap›m›na 1792 y›l›n-

da bafllanm›flt›r. III. Selim döneminin

ilk karakteristik yap›t› olarak kabul edi-

len külliye, türbe, imaret, sebil ve mek-

tepten oluflmaktad›r. Külliye, Mimar

Kethudas› Arif A¤a'n›n mimarbafl›l›¤›

döneminde 1795 tarihinde bitirilmifl-

tir.(14)

SULTAN REfiAD TÜRBES‹: Bostan

‹skelesi civar›nda yer alan Milli Mimar-

l›k Ak›m›'n›n önemli yap›tlar›ndan olan

türbe sultan›n ölümünden k›sa bir süre

önce 1911'de Mimar Kemalettin Bey

taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Ana kit-

lesi içten ve d›fltan sekizgen prizma ol-

makla birlikte girifl taraf›nda bulunan

eksedralar ana kitleden d›flflar› do¤ru

taflarlar. Küfeki tafl›ndan infla edilen

türbenin üstü yar›m küreyi aflan bir

kubbe ile örtülüdür.(15)

SULTAN REfiAD MEKTEB‹ (RE-
fiAD‹YE MEKTEB‹): ‹skele Caddesi ve

Boyac› Soka¤›'n›n kefliflti¤i köflede
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Resim: 17 Cevat Erkul

(1897-1981), "Piyer

Loti'den Haliç", (1953),

tual üzerine ya¤l›boya,

68x50 cm., (T. C. Zi-

raat Bankas› Resim Ko-

leksiyonu, Ankara

1992, s. 64)

Resim: 18 ‹brahim Safi

(1898-1983), "Piyer Lo-

ti'den Haliç", (imzal›, ta-

rihsiz), tual üzerine ya¤-

l›boya, ?x? cm., (Mehmet

Özel, Ressamlar›n F›rça-

s›ndan/From the Paintb-

rush of the Artists ‹stan-

bul, Kültür Bakanl›¤›,

Ankara 1995, s. 184, R.

170)

Resim: 19 ‹brahim Safi (1898-1983),

"Piyer Loti'den Haliç", (imzal›, tarihsiz),

tual üzerine ya¤l›boya, 34x43 cm.,

(ANON‹M, ‹brahim Safi, (‹ng. RO-

BERT BRANGER), Roche Müstahzar-

lar› Sanayi, ‹stanbul (1991) (Metinler:

ENVER TAL‹ ÇET‹N-FER‹HA BÜ-

YÜKÜNAL-A. RIZA JADIDI-HALUK

E. ATAM), s. 206, R. 196)

Resim: 20 ‹brahim Safi (1898-1983), "Pi-
yer Loti'den Haliç", (imzal›, tarihsiz), tual
üzerine ya¤l›boya, 50x70 cm., (Antik A.
fi., Müzayede Katalo¤u, No. 156, ‹stanbul
14 Kas›m 1993, s›ra no: 143/A)

(13) OKTAY ASLANAPA, 
OOssmmaannll››  DDeevvrrii  MMiimmaarriissii, ‹nk›-
lap Kitabevi, ‹stanbul 1986, s.
420-423 ve Sokollu Camii için
bak›n›z s. 282-286; GODF-
REY GOODW‹N, AA  HHiissttoorryy
ooff  OOttttoommaann  AArrcchhiitteeccttuurree, (Rep-
rinted), Oxford 1992, s. 411-
412; AYLA ÖDEKAN, "MMii--
mmaarrll››kk  vvee  SSaannaatt  TTaarriihhii""  TTüürrkkii--
yyee  TTaarriihhii  OOssmmaannll››  DDeevvlleettii

1600-1908 (Yay›n Yönetmeni:
Sina Akflin), C.3, Cem Yay›-
nevi, ‹stanbul 1988 s. 367
(14) ASLANAPA, OOssmmaannll››
DDeevvrrii  MMiimmaarriissii, s. 415-418; 
HASKAN, EEyyüüppssuullttaann  TTaarriihhii, 
s. 188-192'de Mihriflah Valide 
Sultan Türbesi; s. 333'te Mih-
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1909-1918

y›llar› aras›n-

da hüküm

süren V.

Mehmed Re-

flad'›n türbe-

siyle birlikte

1910'da Mi-

mar Kema-

lettin'e yap-

t›r›lm›flt›r.

Mektepte

1911 y›l›nda

e¤itime bafl-

lanm›fl;

Cumhuriyet döneminde ilkokul olarak

ifllevini sürdüren bina 1957'de geçirdi¤i

bir onar›mdan sonra ise ortaokul olarak

hizmet vermifltir. Yap›n›n Haliç'e yö-

nelen ucundaki sekizgen planl›, üzeri

kubbeli büyük oda ilk yap›ld›¤›nda

mescit olarak kullan›lm›flt›r ki bu du-

rum dönemin ilk e¤itim programlar›

içinde dinin hala önemini korudu¤una

iflaret etmektedir. Mescidin üzerindeki

kubbe, Eyüp'te gördü¤ümüz üst örtü

görünümleriyle uyum sa¤lamas› aç›s›n-

dan uygun bir çözüm olarak dikkat çe-

kerken; Mimar Kemalettin'in Ulusal

Mimarl›k anlay›fl›n›n genel niteliklerini

oluflturan ö¤elerden sivri kemerli pen-

cere ve genifl saçaklar, özgün bir tasa-

r›m olarak kendini hemen göstermekte-

dir.(16)

SOKOLLU MEHMED PAfiA
KÜLL‹YES‹: Camiikebir Caddesi üze-

rinde, Siyavufl Pafla Türbesi'nin karfl›-

s›nda yer alan Mimar Sinan'›n 1568/9

tarihli bir yap›t› olan külliye, türbe, da-

rülkurra, medrese ve çeflmeden oluflur.

Eyüpsultan Camii'ne yak›nl›¤› nedeniy-

le külliyede ayr›ca bir camiye yer veril-

medi¤i düflünülmektedir. Medrese ve

darülkurran›n duvarlar› üç s›ra tu¤la,

bir s›ra küfeki tafl› olmak üzere almafl›k

bir teknikle infla edilmifltir. Sekizgen

gövdeli türbe ise tümüyle küfeki tafl›n-

dand›r.(17)

S‹YAVUfi PAfiA TÜRBES‹: Cami-

ikebir Caddesi üzerinde, Sokullu Meh-

med Pafla Külliyesi'nin karfl›s›nda yer

alan türbe 1582-1584 tarihli ve Mimar

Sinan'›n bir yap›t›d›r. Kemerlerde pem-

be somaki tafl›n›n dönüflümlü kullan›l-

mas› d›fl›nda tümüyle kesme küfeki ta-

fl›ndan infla edilen türbe d›fltan onalt›-

gen; içten ise sekizgen planl›d›r. Kubbe

sekizgen üzerine oturmaktad›r.(18)

EYÜP VAPUR ‹SKELES‹: Haliç'te

günümüzde bulunan iskele binalar›

1910'lu y›llarda infla edilmifllerdir. Son

y›llarda betonarme olarak infla edilen

Köprü-Haliç ‹skelesi (Yeni Galata

Köprüsü'nün Haliç taraf›ndad›r.) 

d›fl›ndaki iskelelerin tümü ahflaptan-

d›r.(19)

ZAL MAHMUT PAfiA CAM‹‹:
Defterdar Caddesi ile Zal Pafla Caddesi

aras›nda konumlanan kitabesi olmayan

külliye 1520-1566 y›llar›nda hüküm

sürmüfl olan (Kanuni) Sultan I. Süley-

man'›n vezirlerinden Zal Mahmud Pafla

ile efli 1566-1574 y›llar›nda hüküm sü-

ren sultan II. Selim'in k›z› fiah Sultan

taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Külliye, cami,

iki medrese, bir türbe ve bir çeflmeden

oluflmaktad›r. Külliyenin ana ö¤esi olan

caminin tarihi konusunda baz› de¤iflik

görüfller olmakla birlikte Zeki Sön-
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Resim: 21 Naim Uludo¤an (1911),

"Haliç", (imzal›, 1988), tual üzerine

ya¤l›boya, 33x46 cm., (ANON‹M,

Türkiye ‹fl Bankas› Koleksiyonu

Cumhuriyet Dönemi Ça¤dafl Türk

Resmi, Sergi 2, Ankara 1993, (Me-

tin: KAYA ÖZSEZG‹N), s. 39)

Resim: 22 Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›,

1953), tual üzerine ya¤l›boya,

41x27 cm., (Anonim, Eyüp'te Za-

man 1953-1993 Naile Ak›nc›, ‹z-

mir Devlet Resim ve Heykel Müze-

si, 1993, s. 14)

Resim: 23 Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›,

1954), tual üzerine ya¤l›boya,

46,5x75 cm., (Anonim, Eyüp'te Za-

man, s. 22)

riflah Valide Sultan ‹mareti; s.
423-424'te Mihriflah Valide
Sultan Sebili; s. 315-346'da
Mihriflah Valide Sultan Mekte-
bi; ayr›ca toplu bilgi ve kay-
nakça için bak›n›z: GÜLB‹N
GÜLTEK‹N, ""MMiihhrriiflflaahh  VVaalliiddee
SSuullttaann  KKüülllliiyyeessii"", DB‹A, C. 5.,
‹stanbul 1994, s. 459-461
(15)YILDIRIM YAVUZ, 

MMiimmaarr  KKeemmaalleettttiinn  vvee  BBiirriinnccii

UUlluussaall  MMiimmaarrll››kk  DDöönneemmii,,  

ODTÜ Mimarl›k Fakültesi,

Ankara 1981, s. 136; YILDIZ

DEM‹R‹Z, ""MMeehhmmeedd  VV  TTüürrbbee--

ssii"", DB‹A, C. 5., ‹stanbul

1994, s. 349; HASKAN,

EEyyüüppssuullttaann  TTaarriihhii, s. 214-216

(16)YILDIRIM YAVUZ,

""RReeflflaaddiiyyee  MMeekktteebbii"", DB‹A, C.

6., ‹stanbul 1994, s. 318-319;

YILDIRIM YAVUZ, MMiimmaarr

KKeemmaalleettttiinn  vvee  BBiirriinnccii  UUlluussaall

MMiimmaarrll››kk  DDöönneemmii,, ODTÜ Mi-

marl›k Fakültesi, Ankara 1981,

s. 196-201; HASKAN, EEyyüüpp--

ssuullttaann  TTaarriihhii, s. 80 ve 312
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mez'in araflt›rmas›nda Hüseyin Ayvan-

sarayî'nin "Mecmua-i Tevârih" adl› ki-

tab›ndaki Farsça bir tarih k›t'as›ndan

hareketle bu tarihi 1577 olarak ver-

mektedir. Yine Sönmez'in görüflüne

göre 1574-1580 tarihleri aras›nda evli

olan fiah Sultan ile Zal Mahmud Pafla,

külliyeyi an›lan tarihler aras›nda yap-

m›fl olmal›lar. Külliyenin mimar›na ilifl-

kin çeflitli görüfller bulunmaktad›r. Zeki

Sönmez ve Oktay Aslanapa külliyeyi

Mimar Sinan'a mal ederken; Abdullah

Kuran cami ve türbeyi Mimar Sinan'a

mal ederken; medreselerin Sinan'a ba¤-

laman›n güç oldu¤unu vurgulamakta-

d›r. Do¤an Kuban ise cami için bir ola-

s›l›k olarak Davud A¤a'n›n ad›n› verir-

ken; di¤er birimlerin de Mimar Sinan'a

mal edilmesinin zorlu¤una iflaret et-

mektedir. Zal Mahmud Pafla Camii kla-

sik dönem vezir camileri içinde malze-

me kullan›m› aç›s›ndan ilginç bir görü-

nümdedir. Bu dönemde genellikle kul-

lan›lan kesme tafl yerine burada tafl ve

tu¤ladan oluflan almafl›k duvarlar yap›-

ya özgün bir karakter kazand›rmakta-

d›r.(20)

‹PL‹KHANE-‹ AM‹RE: Eyüp Baha-

riye'de yer alan yap›n›n 1827'de Evkaf-

› Hümayun Nezareti taraf›ndan inflaat›-

na bafllanm›fl ve 1828'de bitirilmifltir.

Kurulufl amac› Osmanl› donanmas›nda-

ki gemilere yelken bezi sa¤lamak ve

yeni kurulan Asâkir-i Mansure-i Mu-

hammediye için yazl›k k›yafet ve iç ça-

mafl›r› üretmekti. Fabrikan›n son olarak

1869-1870'te faal oldu¤u bilinmekte-

dir.(21)

BOSTAN ‹SKELES‹ KARAKOLU:
II. Mahmud döneminde 1827 y›l›nda

infla edilen tek katl› kâgir bir yap› olan

karakolun ön cephesi Haliç'e bakmak-

tad›r ve çift ç›k›fll› merdivenler ve sü-

tunlu bir sundurma ile bu cephe hare-

ketlendirilmifltir. Bu karakol binas›

1920 y›l›nda y›kt›r›lm›flt›r.(22)

AD‹LE SULTAN TÜRBES‹: Bostan

‹skelesi Caddesi'nde,

Hüsrev Pafla ve Mah-

mud Celaleddin Efendi

türbelerinin bulundu¤u

yap› grubunun bir bö-

lümüdür. Büyük bir ola-

s›l›kla sultan›n ölümün-

den önce 1899'da infla

edilmifltir. Dikdörtgen

planl› türbe, karfl›l›kl›

iki odadan oluflan bir

ev görünümünde-

dir.(23)

fiAH SULTAN KÜLL‹YES‹: Sultan

III. Selim'in k›zkardefli fiah Sultan tara-

f›ndan infle ettirilen Defterdar Caddesi

üzerinde yer alan külliye türbe, sebil ve

mektepten oluflmaktad›r. 1800 tarihli

külliyenin mimar› ‹brahim Kamil

A¤a'd›r. Türbe tamamen mermer blok-

lardan infla edilmifl ölçülü bir barok bi-

çem göstermektedir. Arel'in de vurgu-

lad›¤› gibi bu yap›da 18. yüzy›l mima-

risini 19. yüzy›l mimarisine ba¤layan

özellikler dizini hemen hemen tamam-

lanm›flt›r. Külliyenin d›fl cephesinin or-

tas›nda girifl kap›s›, sa¤›nda sebil ve bu-

nun üst kat›nda mektep yer al›rkan;

türbe bu yap›lar›n sol taraf›na yerleflti-

rilmifltir.(24)
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Resim: 24 Naile Ak›nc›

(1923), "Haliç'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1954), tual

üzerine ya¤l›boya, 36x42

cm., (Dr. Orhan Köprülü

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 24)

Resim: 25 Naile Ak›nc›

(1923), "Haliç'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1954), tual

üzerine ya¤l›boya,

51,5x56,5 cm., (Avukat

Vural Ar›kan Koleksiyonu),

(Anonim, Eyüp'te Zaman,

s. 25)

Resim: 26 A. Naile Ak›nc›

(1923), "Silahtara¤a'dan

Görünüm", (imzal›, 1955),

tual üzerine ya¤l›boya,

40x32 cm., (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 26)

(17) ABDULLAH KURAN,

MMiimmaarr  SSiinnaann,,  HHüürrrriiyyeett  VVaakkff››,,

‹‹ssttaannbbuull 1987, s. 130-132

(18) YILDIZ DEM‹R‹Z, ""SSii--

yyaavvuuflfl  PPaaflflaa  TTüürrbbeessii"", DB‹A, C.

7., ‹stanbul 1994, s. 21-22

(19) MÜMTAZ ARIKAN,

"‹skeleler", DB‹A, C. 4., ‹stan-

bul 1994, s. 200; SELÇUK

MÜLAY‹M, "Piyer Loti S›rtla-

r›ndan", 11..  EEyyüüppssuullttaann  SSeemmppoozz--

yyuummuu  TTeebbllii¤¤lleerr,,  EEyyüüppssuullttaann  BBee--

lleeddiiyyeessii,,  ‹‹ssttaannbbuull  (1997), s. 99-

101

(20) ASLANAPA, OOssmmaannll››

DDeevvrrii  MMiimmaarriissii, s. 242-245;

ZEK‹ SÖNMEZ, "Eyüp Zal

Mahmud Pafla Külliyesi'nin 

Tarihlendirme Sorunu ve Si-

nan'›n Mimarl›¤›ndaki Yeri", 

11..  EEyyüüppssuullttaann  SSeemmppoozzyyuummuu  
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CEZER‹
KASIM PA-
fiA CAM‹‹:
II. Sultan

Bayezid ve

Yavuz Sultan

Selim dö-

nemlerinde

görev yap-

m›fl Kas›m

Pafla taraf›n-

dan olas›l›kla

1515 tarihin-

de infla etti-

rilmifltir. ‹ki

s›ra tu¤la, bir

s›ra kesme

tafl örgülü

duvarlar üze-

rinde yükse-

len bir kub-

beye sahip-

tir. Caminin

kuzeyinde

üç kubbeli

bir son ce-

maat yeri ve

girifle göre

sa¤ tarafta bir minare yer almakta-

d›r.(25)

FESHANE-‹ AM‹RE (SÜMER-
BANK DEFTERDAR MENSUCAT
FABR‹KASI): Önce Kad›rga'da kuru-

lan, daha sonra yaklafl›k olarak 1833-

1837 y›llar› aras›nda Eyüp Defterdar'a

tafl›nan Feshane burada 1937'de Sümer-

bank'a devredildi. 1938'de Sümerbank

‹plik ve Dokuma Fabrikalar› Müessese-

si'ne ba¤l› olarak Sümerbank Defterdar

Mensucat Fabrikas› olarak ifllevini sür-

dürdü. Daha sonra ise Defterdar Yünlü

Sanayii Müessesesi olarak 1986 y›l›na

kadar çal›flt›. 1986 y›l›nda y›kt›r›ld›.

Yaln›zca büyük dokuma salonu müze

ve sanat merkezi yap›lmak üzere b›ra-

k›ld›. Buras› onar›m çal›flmalar›ndan

sonra k›sa bir süre sanat merkezi olarak

ifllevini sürdürdü hatta 17 Ekim-30 Ka-

s›m 1992 tarihleri aras›nda gerçekleflti-

rilen 3. Uluslararas› ‹stanbul Bienali'ne

de Türkiye'de ilk ça¤dafl sanat müzesi

olarak ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Nejat F. Eczac›bafl› Sanat Müzesi ad›y-

la ev sahipli¤i yapt›; ancak bu fazla

uzun sürmedi ve yap› yeniden metruk

bir biçime dönüfltü.(26)

Eyüp panoramas› içine hiç kuflkusuz

burada tek tek belirtemedi¤imiz say›s›z

tekke, medrese, mektep, namazgah,

kütüphane, imaret, karakol, sahilsaray›,

hamam, sebil, çeflme ve türbe yan›nda

yeflillikler içinde yer alan mezarl›klar

girmektedir.

Piyer Loti'den Silahtara¤a yönünde

bak›ld›¤›nda Eyüpsultan'›n bu bölgesin-

de kalan fiah Sultan Camii, Bahariye Mevle-

vihanesi ve Haliç'te oluflan küçük adala-

r›n varl›¤› dikkat çekmektedir. Yine Pi-

yer Loti'den bak›fl yönüne göre Beyo¤-

lu semtine dahil sol taraftaki Sütlüce

sahilinde ise 1923'te mimarlar Ahmed

Burhaneddin, Osman F›tri ve Marko

Logos taraf›ndan infla edilen Sütlüce

Mezbahas› ve bu yap› toplulu¤unun en

dikkat çekici birimi Kuleli Buzhane dik-

kat çekerken(27); 1973'te ise Haliç Köp-

rüsü görüntülere girmektedir. Daha

sonraki bölgede III. Selim'in annesi

ad›na yapt›r›lan 1803/4 tarihli Humbara-

c›lar K›fllas› Camii olarak da an›lan Mihri-

flah Valide Sultan Camii di¤er dikkat

çeken bir yap›d›r.(28) Bu arada geçmifl-

ten günümüze uzanan gemi yap›m yer-

leri, çeflitli depolar, fabrikalarla dolu bir

sahil Sinan'›n 1577/78 tarihli yap›t› So-

kollu Mehmet Pafla Camii'ni de içine

alarak Karaköy'e kadar uzan›r. Bu k›y›-

n›n yamaçlar›ndaki tepelerde yer alan

1838'de infla edilen Cezayirli Hasan

Pafla Kona¤›'n›n yerinde infla edilen
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Resim: 27 Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›, 1955),

tual üzerine ya¤l›boya, 34x45 cm.,

(Avukat Vural Ar›kan Koleksiyonu),

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s. 27)

Resim: 28 Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›, 1956),

tual üzerine ya¤l›boya, 53x50 cm.,

(‹zmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Koleksiyonu), (Anonim, Eyüp'te Za-

man, s. 28)

Resim: 29 A. Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›, 1961),

tual üzerine ya¤l›boya, 47x37,5 cm.,

(Melek-Cüneyt Onat Koleksiyonu),

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s. 29 üst)

Tebli¤ler, s. 90-98; KURAN,

MMiimmaarr  SSiinnaann, s. 196-208;

DO⁄AN KUBAN, ""ZZaall

MMaahhmmuudd  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii"",

DB‹A, C. 7., Kültür Bakanl›-

¤›-Tarih Vakf›, ‹stanbul

1994, s. 542-543

(21) EMRE DÖLEN, ""‹‹pplliikk--

hhaannee--ii  AAmmiirree"", DB‹A, C. 7.,

‹stanbul 1994, s. 542-543;

MÜLAY‹M, "Piyer Loti S›rt-

lar›ndan", 11..  EEyyüüppssuullttaann  SSeemm--

ppoozzyyuummuu  TTeebbllii¤¤lleerr, s. 99-101

(22) AYNUR Ç‹FTÇ‹, "Dö-

nemleri, üsluplar› ve kentsel do-

kudaki konumlar›yla...Tarihi

‹stanbul Karakollar›",

Art+Decor AD, S. 51, ‹stan-

bul Haziran 1997, s. 74-86;

NECLA ARSLAN, "II. Mah-

mut Döneminde Modern Bir

Polis Teflkilat›n›n Kurulufl Gi-

riflimleri ‹lk Karakol Binalar›",

‹stanbul, Say›: 23, Tarih

Vakf›, ‹stanbul Ekim 1997, s.

34-41 (Eyüp Bostan ‹skelesi

Karakolu'na iliflkin bilgi s.

38'de); MÜLAY‹M, "Piyer

Loti S›rtlar›ndan", a. g. e., s.

101; AYNUR Ç‹FTÇ‹,

"Eyüpsultan'›n Tarihi Kara-

kollar›", TTaarriihhii,,  KKüüllttüürrüü  vvee

SSaannaatt››yyllaa  EEyyüüppssuullttaann  SSeemm--

ppoozzyyuummuu  IIII.., 8/9/10 May›s

1998 ‹stanbul Eyüp 
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Bahriye Mektebi'nde 1850'de hizmete

bafllayan ve 1908 ile 1910'da ek bina-

larla geniflletilen Bahriye Merkez Has-

tanesi (‹stanbul Deniz Hastanesi)(29),

Daha sonra Haliç panoramas› içinde

bak›fl yönüne göre sa¤ tarafta Ayvansa-

ray bölgesinde yer alan surlar; hakim

bir tepede konumlanan Tekfur Saray› ile

‹vaz Efendi Camii, Haliç üzerinde yer

alan Unkapan› Köprüsü, ‹stanbul silueti-

nin de¤iflmez ö¤eleri Fatih, Süleymaniye,

fiehzade, Nuruosmaniye, Sultanahmet, Aya-

sofya ve ad›n› burada saymad›¤›m›z di-

¤er büyük camiler kendini gösterir.

K›saca belli bafll› yap›lardan söz et-

tikten sonra Üçüncü olarak ele alaca¤›-

m›z sanatç› Kadri Aytolon, ‹stanbul'un

birbirinden güzel köflelerini tualine ak-

tarm›flt›r. Kendine özgü biçemiyle dik-

kat çeken, herhangi bir sanat hareketi

içinde yer almam›fl sanatç›n›n yaflam

öyküsü de ilginçtir.

Kadri Aytolon, (1878-1957): ‹smail

Bey ile Havva Han›m'›n o¤ludur.

Gençlik y›llar›nda Mühendishane-i

Berri Hümayun'da veznedarl›k yapan

sanatç›, birara Saray ile ters düflünce

yurtd›fl›na gönderildi ve bu dönemde

de resim çal›flmalar›n› sürdürdü. Yaflam›

büyük zorluklar ve s›k›nt›larla geçen

sanatç›, 1910'lu y›llarda 33 yafl›nda

iken evlenerek önce Fatih'te, daha son-

ra da Üsküdar'›n çeflitli semtlerinde

oturmufltur. Sabriye, Belk›s ve ‹smet

adlar›nda üç k›z çocu¤u olan Aytolon,

büyük k›z› Sabriye'yi menenjitten kay-

betmifltir. Bundan sonraki dönemde

eflinden ayr›lan sanatç›, 1920'li y›llar›n

sonunda flimdiki ‹stanbul Teknik Üni-

versitesi'nin bulundu¤u yerdeki Fen

Edebiyat Okulu'nda dahiliye memurlu-

¤u görevini yapm›flt›r. 1930'lu y›llarda

ikinci evlili¤ini yapan sanatç›, 1957 y›-

l›nda yaflama veda etmifltir. Sanat yafla-

m› boyunca iki kiflisel açm›fl, iki de kar-

ma sergiye kat›lm›flt›r. Sanatç›n›n ya-

p›tlar›nda tema olarak ‹stanbul'un çeflit-

li köflelerinden görünümler yer almak-

tad›r. Suluboya çal›flmalar›yla ünlenen

Aytolon'un, ayr›ca, ya¤l›boya çal›flma-

lar› da bulunmakta-

d›r.(30)

Kadri Aytolon

burada ele alaca¤›-

m›z çal›flmas›nda

(Resim: 8) son de-

rece rahat f›rça

darbeleri ve sar› bir

ton dikkat çekmek-

tedir. Sanatç›lar›n,

genifl bir görüfl ala-

n›na sahip olmas›

nedeniyle s›kl›kla

ye¤ledi¤i Piyer Lo-

ti(31) Kahvesi'nin

bulundu¤u tepeden

çal›fl›lan yap›tta ba-

fl›nda sar›¤›, beyaz

sakal› ve elinde

bastonuyla büyük

bir olas›l›kla Piyer

Loti'ye ulaflan hafif

meyilli Karya¤d›

Soka¤›'nda yürü-

yen ihtiyar bir

adam ve arka fonda

Haliç ve ‹stanbul

siluetinin de¤iflmez

ö¤eleri olan Ayasofya, Sultanahmet ca-

mileri ve olas›l›kla Nuruosmaniye, Fa-

tih, Süleymaniye camilerinden biri, bi-

raz da oryantalist sanatç›lar›n çal›flma-

lar›nda oldu¤u gibi gerçek görüntüsün-

den farkl› betimlenmifltir. Piyer Loti te-

pelerinden Haliç panorama içine Eyüp-

sultan semtinden giren bölüm salt Eyüp

Vapur ‹skelesi'nin yer ald›¤› burun ol-

mufltur. Daha ilerdeki burun ise olas›-

l›kla Avvansaray bölgesine girmektedir.
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Resim: 30 B. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görünüm",

(imzal›, 1963), tual üzerine ya¤-

l›boya, 55x46 cm., (Osman Öz-

bek Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 29 alt)

Resim: 31 Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›,

1967), tual üzerine ya¤l›boya,

146x97 cm., (Anonim, Eyüp'te

Zaman, s. 30)

Resim: 32 Naile Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görünüm", (imzal›,

1976), tual üzerine ya¤l›boya,

65x81 cm., (Prof. Dr. Ayfle Sar›-

göllü Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 31)

Diyanet Sitesi'nde sunulan bildiri

(kitapta ilgili bölüme bak›n›z)

(23) YILDIZ DEM‹R‹Z, 

""AAddiillee  SSuullttaann  TTüürrbbeessii"", DB‹A,

C. 1., ‹stanbul 1993, s. 84

(24) ASLANAPA, OOssmmaannll››

DDeevvrrii  MMiimmaarriissii, s. 418-420;

AYDA AREL, Onsekizinci Yüz-

y›l ‹stanbul Mimarisinde

Bat›l›laflma Süreci, ‹.T.Ü.

Mimarl›k Fakültesi, ‹stanbul

(1975), s. 89

(25) ASLANAPA, OOssmmaannll››

DDeevvrrii  MMiimmaarriissii, s. 160-162

(26) ÖNDER KÜÇÜKER-

MAN, TTüürrkk  GGiiyyiimm  SSaannaayyiiii

TTaarriihhiinnddeekkii  ÜÜnnllüü  FFaabbrriikkaa  

""FFeesshhaannee""  DDeefftteerrddaarr  FFaabbrriikkaass››,,
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‹htiyar adam›n kâh durarak, kâh a¤›r

ad›mlarla, t›rmand›¤› yokuflun sa¤ ve

sol taraf›na sembolik olarak yerlefltiri-

len üç-befl mezar tafl› mekan›n nas›l bir

niteli¤e sahip oldu¤unu yal›n bir dille

yans›tmaktad›r. Aytolon bu yal›nl›¤›

tualine yerlefltirdi¤i panorama için de

uygulam›fl; tualin sa¤ ve sol yan›nda

yer alan iki a¤ac› adeta görmek isteme-

di¤i ö¤eler için bir örtü gibi kullanmay›

denemifltir.

Dördüncü olarak ele alaca¤›m›z sa-

natç› "1914 Kufla¤›" olarak adland›r›lan

ve bat›l› ça¤dafl ak›mlar›n yurda gelme-

sinde en büyük çabay› harçam›fl bir ku-

fla¤›n seçkin üyesi Hikmet Onat ola-

cakt›r.

Hikmet Onat
(1885-1977): ‹stanbul F›nd›kl›'da

do¤du. Babas› deniz binbafl›s› Kanl›cal›

Murad Ahmed Bey idi. F›nd›kl›'da bafl-

lad›¤› mahalle mektebinden sonra Top-

hane Nadire Mektebi'ne devam etti.

Ortaö¤renimini Fevziye ve Kas›mpafla

okullar›nda yapt›ktan sonra Bahriye

Mektebi'ne girmek için Kas›mpafla

Mekteb-i Rüfltiye-i Bahriye'nin son s›-

n›f›na kat›l›p buradan Bahriye Mekte-

bi'ne geçti ve buray› bitirip, Harbiye

s›n›f›na ayr›l›p te¤men ç›kt›. Te¤men

ç›kan sanatç› resim e¤itimi görmek için

bu kez 1904'te Sanayi-i Nefise Mekte-

bi'ne devam ederek 1910'da diplomas›-

n› alm›fl, daha sonra da Paris'e resim

ö¤retimine gönderilmifltir. Paris'te dört

y›l boyunca Cormon Atölyesi'nde aka-

demik bir e¤itim görüp, bu arada ordu-

dan ayr›lan sanatç›, 1914'te yurda dö-

nerek çeflitli liselerde ve 1915'ten itiba-

ren de Sanayi-i Nefise Mektebi'nde

hocal›¤a bafllam›flt›r. Hikmet Onat'›n

Sanayi-i Nefise Mektebi'nin varl›¤›n-

dan haberi olmas› ve kayd›n› yapt›rma-

s› çok ilginçtir. Sanatç›n›n yaflad›¤› dö-

nemde ‹stanbul'da sanatla ilgili konular

öyle pek herkesin ilgisini çekmezdi. Bu

mektebin varl›¤›n› arkadafl› Mehmet

Ruhi ö¤renmifl, kayd›n› yapt›rm›fl ve

Hikmet Onat'› da bu konuda yönlen-

dirmiflti. Sanayi-i Nefise'yi bitirdikten

sonra 1910'da Paris'e giden sanatç› Pa-

ris giderken eflini ve çocuklar›n› da be-

raber götürmüfltü. Yaflam› son derece

düzenli geçen Hikmet Onat, evlili¤ini

de çok genç yaflta, Sanayi-i Nefise'ye

girdi¤i 1904'te yapm›flt›. Dönemin s›-

k›nt›l› ortam›ndan kuflkusuz Onat da

etkilenmifltir. Sab›rl› ve sakin bir kiflili-

¤i oldu¤u anlafl›lan sanatç›n›n, uzun sü-

re bir yerde tablosunu bitirmeye çal›flt›-

¤› bilinmektedir. Sanatç›n›n ilk yap›tla-
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Resim: 33 A. Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›, 1977),

tual üzerine ya¤l›boya, 46x55 cm.,

(Bu yap›t 1979'da Charleroi (Belçika)

Kraliyet I. Mansiyonu kazanm›flt›r.),

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s. 32)

Resim: 34 B. Naile Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görünüm", (imzal›, 1977),

tual üzerine ya¤l›boya, 57x73 cm.,

(Av. Cengiz Ak›nc› Koleksiyonu),

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s. 33)

Resim: 35 C. Naile Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görünüm", (imzal›, 1979),

tual üzerine ya¤l›boya, 73x392 cm.,

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s. 34)

Resim: 36 Naile Ak›nc› (1923), "Ha-

liç'ten Görünüm", (imzal›, 1979), tual

üzerine ya¤l›boya, 73x92 cm., (Nilü-

fer Boran Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman 1953-1993 Naile

Ak›nc›, ‹zmir Devlet Resim ve Heykel

Müzesi, 1993, s. 35)

SSüümmeerrbbaannkk 1988, s. 15 vd; 

EMRE DÖLEN, ""FFeesshhaannee"",

DB‹A, C. 3., ‹stanbul 1994, s.

297-298; ANON‹M, 3. Ulus-

lararas› ‹stanbul Bienali, ‹stanbul

Kültür ve Sanat Vakf›, ‹stanbul

1992

(27) YILDIZ SALMAN, ""SSüütt--

llüüccee  MMeezzbbaahhaass››"", DB‹A, C. 7.,

‹stanbul 1994, s. 119

(28) N. ESRA D‹fiÖREN,

""MMiihhrriiflflaahh  VVaalliiddee  SSuullttaann  CCaammiiii"",

DB‹A, C. 5., ‹stanbul 1994, s.

458-459

(29) NURAN YILDIRIM,
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r›nda, ‹stanbul ve Paris'teki e¤itim süre-

since yapt›¤› portre ve akademik figür

çal›flmalar› a¤›rl›ktad›r. Sanatç›n›n yur-

da dönünce oluflturdu¤u çal›flmalar›

özellikle de fiiflli Atölyesi'nda gerçek-

lefltirdi¤i savafl temal› kompozisyonu

"Siperde Mektup Okuyan Askerler",

"Mediha Han›m'›n Portresi" gibi yap›t-

lar›, sanatç›n›n, yine figürlü temalara

devam etti¤ini göstermektedir. Ancak,

sanatç›n›n daha sonra, izlenimci anla-

y›flla ele al›nd›¤› yap›tlara yöneldi¤i ve

‹stanbul'un semtlerini, çeflitli camileri-

ni, meydan çeflmelerini, sahillerini, de-

nizdeki tekneleri, Topkap› Saray›,

Eyüp Sultan Türbesi gibi birçok tarihi

an›t› betimledi¤i görülmektedir.(32)

Onat, burada ele ald›¤›m›z çal›flma-

lar›ndan ilkinde (Resim: 9) Piyer Lo-

ti'den Eyüpsultan'›n Silahtara¤a bölge-

sini, burada yer alan binalar› ve Ha-

liç'teki iki aday› betimlemifltir. Di¤er

Piyer Loti'den Haliç çal›flmalar›nda ise

(Resim: 10, 11, 12) Haliç Köprüsü'nün

henüz infla edilmedi¤i bir dönemde, sa-

natç›n›n ön planda Eyüpsultan sahilin-

de yer alan fabrikalar›, atölyeleri, daha

sonraki bölgede çeflitli yap›lar› ve sahil-

de Eyüpsultan Vapur ‹skelesi'ni (bu

bölgenin eski bir foto¤raf› için bak›n›z:

Resim: 13) belli belirsiz bir görünüm

içinde kimi zaman puslu bir biçimde

kendine özgü renk ve f›rça tekni¤iyle

yans›tt›¤›na tan›k olmaktay›z. Sanatç›

bu çal›flmalar›nda örnek ald›¤› do¤ay›

kendi izlenimleri do¤rultusunda tualine

aktarmaktad›r. Son örne¤imizde ise

(Resim: 14) Eyüpsultan Türbesi'nden

bir görünüm tuale yans›maktad›r.

Beflinci olarak ele alaca¤›m›z sanatç›

yine Hikmet Onat gibi "1914 Kufla-

¤›"n›n en genç temsilcisi Nam›k ‹smail

olacakt›r.

Nam›k ‹smail
(1890-1935): Kafkasya'dan Samsun'a,

oradan da ‹stanbul'a göç etmifl, Çerkes

bir ailenin ortanca çocu¤uydu. Babalar›

‹smail Zühtü Bey (1846-1913) hattatt›.

A¤abeyi Hüsnü Ye¤eno¤lu (1886-

1938) da resme karfl› yetene¤i olan bir

subayd› ve bu nedenle

okudu¤u Topçu Mekte-

bi'nde ressam s›n›f›na

ayr›lm›fl daha sonra

1907'de Almanya'da üç

y›l e¤itim görmüfltü.

K›zkardafli Ulviye Ye¤e-

no¤lu Keskin (1896-

1964) konservatuara de-

vam etmifl, Piyano ve

Frans›zca dersleri alm›fl-

t›. Nam›k ‹smail'in baba-

s›, ›l›ml›, geleneklerine

ba¤l› ve son derece din-

dard›. Ancak yine de

Nam›k ‹smail'in dans et-

mesine izin veriyordu.

Anneleri Bakiye Han›m

ise daha disiplinliydi ve

çocuklar› büyüdükleri

zaman bile kendisine

karfl› ölçülü davranm›fl-

lard›r. Ailesi taraf›ndan

s›k› bir disiplin alt›nda

iyi bir terbiye ile yetiflti-

rildi ve her zaman son

derece sakin, ciddi ve

gururlu bir kifliydi. Anne

ve babas› taraf›ndan çok

sevilmesine karfl›n onlar›n yapamayaca-

¤› birfley istemezdi. Böyle bir aile orta-

m›nda dönemin zor koflullar›nda, fazla

bir s›k›nt› çekmeden yetiflen sanatç›,

yirmi yafllar›nda edebiyata ilgi duyma-

ya bafllad›. Frans›zca e¤itim veren lise-

lerden Ste. Pulchérie ve St. Benoit'ya

devam etti¤inden Frans›z Edebiyat›'n›n

neredeyse tüm romanlar›n› okumufltu.

Daha sonra Tevfik Fikret'in müdürlü¤ü

döneminde Galatasaray Lisesi'ne geçen
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Resim: 37 A. Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›, 1980), tual

üzerine ya¤l›boya, 81x100 cm., (Av. Cen-

giz Ak›nc› Koleksiyonu), (Anonim, Eyüp'te

Zaman, s. 36)

Resim: 38 Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1982), tual

üzerine ya¤l›boya, 69x50

cm., (Avukat Lale Ak›nc›

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 37)

Resim: 39 A. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1983), tual

üzerine ya¤l›boya, 92x53

cm., (Nilüfer Boran Koleksi-

yonu), (Anonim, Eyüp'te

Zaman, s. 38)

""BBaahhrriiyyee  MMeerrkkeezz

HHaassttaanneessii"", DB‹A,

C. 1., ‹stanbul

1993, s.548-549

(30) ANON‹M,

Antik A. fi. 178.

Müzayede

(Katalo¤u), ‹stanbul 12 May›s

1996, s. 21; ANON‹M, Antik

A. fi. 185. Müzayede

(Katalo¤u), ‹stanbul 4 May›s

1997, s. 13; AHMET KAM‹L

GÖREN, 5500..  YY››ll››nnddaa  AAkkbbaannkk

RReessiimm  KKoolleekkssiiyyoonnuu, Akbank

Yay›nlar›, ‹stanbul 1998, s. 97

(31) Günümüzde Eyüp'te Kar-

ya¤d› Bay›r›'nda bulunan

Piyer Loti Kahvesi ünlü Frans›z

yazar Pierre Loti (1850-

1923)'nin buray› s›k s›k
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Nam›k ‹smail son s›-

n›fta Arapça dersin-

den kal›nca ve baka-

lorya s›nav›n› vere-

meyince buradan da

ayr›l›p resim ö¤reni-

mi için babas› taraf›n-

dan 1911 y›l›nda Pa-

ris'e gönderildi. Pa-

ris'te önce Academié

Julian'e, sonra da

Ecole des Beaux-

Arts'a Cormon Atöl-

yesi'ne devam etti.

1914'te tatil için gel-

di¤i ‹stanbul'da Birin-

ci Dünya Savafl›'n›n

ç›kmas›yla askere al›-

n›p Kafkas cephesine

gönderildi. Erzurum-

da bulundu¤u s›rada

Tifüs'e yakalan›p ‹s-

tanbul'a döndü. Daha

sonra fiiflli Atölye-

si'nde görev ald›. Vi-

yana Sergisi'ne kat›l-

d›. Bu sergiden sonra

yap›lmas› düflünülen

Berlin Sergi-

si'nin erte-

lenmesi üze-

rine yurda

dönmeyip

orada resim

e¤itimine

devam etti.

1919'da yur-

da dönüp,

Gazi Osman Pafla Ortaokulu'nda resim

hocal›¤›na bafllad›. 1920'de Mediha

Han›m ile evlendi. 1921'de ise Sanayi-i

Nefise Mektebi'nde müdür yard›mc›l›¤›

görevine atand›. 1921'de buradan da

ayr›l›p tekrar Paris'e gitti ve orada Pier-

re Loti'nin Les Désenchantées kitab›

için aç›lan desen yar›flmas›n› kazand›.

Paris'ten döndü¤ünde Maarif Vekale-

ti'nde Güzel Sanatlar fiube Müdürlü-

¤ü'ne ve 1 Haziran 1928'de Güzel Sa-

natlar Akademisi Müdürlü¤ü'ne atand›.

Ayn› zamanda resim atölyesinde hoca-

l›k yapmaya bafllad› ve 1935'teki ölü-

müne kadar bu görevini sürdürdü. Son

y›llarda efli Mediha Han›m ile aralar›

iyi de¤ildi. Son befl y›l› ayr› yaflam›fllar

ve ölümünden iki ay önce boflanm›fllar-

d›. Nam›k ‹smail spora çok düflkündü.

Dönemi için oldukça lüks say›labilecek

bir kotras› vard› ve s›k s›k uzun deniz

gezilerine ç›kard›. Nam›k ‹smail'in ya-

p›tlar› içinde otoportreler, portreler,

Viyana Sergisi'nde de yer alan "Tifüs";

yerel temalar› ele ald›¤› iki adet "Har-

man", ülkenin kalk›nma hareketlerini

yans›tt›¤› "Atatürk Çiftçiler Aras›nda"

ve savafl› tema olarak seçti¤i fiiflli Atöl-

yesi'nde üretilen "Al Bir Daha/Son

Mermi" gibi kompozisyonlar›, Türk

köylüsünün yaflam›ndan bir kesiti ak-

tard›¤› "Köylü Aile" gibi çal›flmalar› ya-

n›nda, serbest f›rça darbeleriyle olufltu-

rulan çal›flmalar› bulunmaktad›r. Sanat-

ç›n›n sosyal konulara da ilgi gösterdi¤i

çal›flmalar› aras›nda "Maden Oca¤›nda

Çal›flanlar" say›labilir. Ayr›ca, sanatç›-

n›n yaflad›¤› toplumun kültürüne ne ka-

dar yak›n oldu¤una Pierre Loti'nin kita-

b› için haz›rlad›¤› çal›flmalarda tan›k

olabiliriz. Yaflam öyküsünden de anla-

fl›ld›¤›na göre, varl›kl› bir ailenin bir

üyesi olarak ekonomik aç›dan s›k›nt›s›z

bir ancak disiplinli bir yaflam süren sa-

natç›, a¤›rbafll›, kararl›, son derece fl›k

giyinen bir insand› ve yöneticili¤i dö-

neminde Akademi'nin gösteriflli bir du-

ruma geldi¤inden söz edilmektedir.

Nam›k ‹smail, Türk Resim Sanat› için-

de ç›plak temas›na a¤›rl›k vermifl sanat-

ç›lar›n Çall› ile birlikte bafl›nda gelmek-

tedir. Sanatç›n›n ç›plak çal›flmalar›nda

en önemli nitelik olarak, model ile me-

kân iliflkilerindeki sa¤lad›¤› baflar› göze

çarpmaktad›r.(33)

Nam›k ‹smail de Piyer Loti'den ba-

k›larak gerçeklefltirilen genifl bir Haliç

panoramas› (Resim: 15) içinde sa¤ ta-

rafta bulunan Eyüpsultan'› a¤›rl›kl› ola-

rak ele ald›¤› çal›flmas›n› bat›dan geldi¤i

anlafl›lan sar› günefl ›fl›¤›ndan anlafl›laca-

¤› gibi olas›l›kla bir ikindi vakti gerçek-

250

Resim: 40 Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1984), prestu-

al üzerine ya¤l›boya, 35x22

cm., (Harika-Mehmet Ayd›n›

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 43)

Resim: 41 Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1985), tual

üzerine ya¤l›boya, 43,5x34

cm., (Sayhan Bilbaflar Ko-

leksiyonu), (Anonim, Eyüp'te

Zaman, s. 37)

Resim: 42 Naile

Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görü-

nüm", (imzal›,

1985), tual üzerine

ya¤l›boya, 46x55

cm., (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s.

48)

ziyareti sonucunda bu adla ünlen-

mifltir. Ayr›nt›l› bilgi ve kaynakça

için bak›n›z: ANON‹M, ""PPiiyyeerr

LLoottii  KKaahhvveessii"", DB‹A, C. 6., Kül-

tür Bakanl›¤›-Tarih Vakf›, ‹stan-

bul 1994, s. 260-261

(32) ANON‹M, HHiikkmmeett  OOnnaatt

95, Akbank Sergi Broflürü, s. (5-

6, 8), BERK-GEZER, 5500  YY››ll››nn

TTüürrkk  RReessiimm  vvee  HHeeyykkeellii, s. 17-18;

G‹RAY, HHiikkmmeett  OOnnaatt, s. 16;

NAC‹, AAnn››llaarrddaann  DDaammllaallaarr, s.

43; GÖREN, TTüürrkk  RReessmmiinnddee

""11991144  KKuuflflaa¤¤››""... s. 319
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lefltirmifltir. Ön plan› oluflturan mezar-

tafllar› ve mezarl›ktaki servi a¤açlar›n›n

ard›ndan tuale yerleflen yap›lar›n kire-

mitli çat›lar›, sa¤dan görüntüye kat›lan

olas›l›kla Zal Mahmud Pafla Camii ve

daha ön planda Mihriflah Sultan ‹mare-

ti'ne ait yap›lar ve dingin bir flekilde

uzanan Haliç ile hafif k›z›llaflan bir

gökyüzü kompozisyonu tamamlamakta-

d›r. Nam›k ‹smail'in bu yap›t›n› 1909'da

Paris'e gitmeden önce gerçeklefltirdi¤i

düflünürsek, sanatç›n›n akademik e¤itim

öncesi nas›l bir yetene¤e sahip oldu¤u-

nu daha iyi de¤erlendirebiliriz.

Alt›nc› olarak ele alaca¤›m›z sanatç›

bir grup hareketi içine girmeyip, sana-

t›n› ba¤›ms›z olarak sürdüren Hasan

Vecih Bereketo¤lu olacakt›r.

Hasan Vecih
Bereketo¤lu 
(1895-1971): Rodos'ta do¤an sanatç›,

ilk ve ortaokulu M›s›r'da yapt›. ‹stanbul

Hukuk Fakültesi'nde e¤itim gördü. ‹lk

resim derslerini Halil Pafla'dan alan sa-

natç›, resme olan ilgisi nedeniyle hu-

kuk mesle¤ini b›rak›p 1923'te Paris'e

Académie Julian'e gitti. Sanatç› yurda

dönüflünde 1930'larda halkevi çal›flma-

lar›na kat›ld›. Müstakil Ressamlar ve

Heykeltrafllar Birli¤i ile d Grubu'nun

etkin oldu¤u bir dönemde ba¤›ms›z bir

sanatç› olarak varl›¤›n› sürdüren sanat-

ç›n›n de¤iflik temalara yöneldi¤ini gör-

mekteyiz ki bunlar içinde izlenimci bir

anlay›flla yans›t›lan ‹stanbul'un çeflitli

köflelerinden manzaralar, yine serbest

anlay›flla ele al›nan ç›plak çal›flmalar›

dikkat çekmektedir.(34)

Bereketo¤lu burada ele ald›¤›m›z

çal›flmas›nda (Resim: 16) Bey Baba So-

ka¤›'ndan Eyüpsultan Camii'ni bol ›fl›-

¤›n hakim oldu¤u bir anlay›flla tualine

aktarm›flt›r.

Yedinci olarak ele alaca¤›m›z sanat-

ç› t›pk› meslektafl› Vecih Bereketo¤lu

gibi kendi anlay›fl› do¤rultusunda her-

hangi bir ak›m›n temsilcisi olmadan ay-

n› dönemde sanatç›l›¤›n› gerçek mesle-

¤i olan hukukçulu¤u yan›nda sürdür-

müfltür.

Cevat Erkul 
(1897-1981): Selanik'te do¤an sanat-

ç› ilk ve ortaö¤reniminin bir bölümünü

burada yapt›ktan sonra geldi¤i ‹stanbul

Kad›köy'de tamamlad›. Ailesinin resim

sanat›yla u¤raflmas›na izin vermemesi

nedeniyle hukuk e¤itimi gören Erkul;

herfleye karfl›n resimden vazgeçmedi ve

Sanayi-i Nefise Mektebi'nde Hikmet

Onat'›n atölyesine d›flardan devam

ederek resimle olan iliflkisini sürdürdü.
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Resim: 43 Naile Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görünüm", (imzal›,

1986), tual üzerine ya¤l›boya,

100x110 cm., (Avukat Cengiz

Ak›nc› Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 50)

Resim: 45 B. Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›,

1987), tual üzerine ya¤l›boya,

33x41 cm., (Prof. Dr. Çetin Çuh-

ruk Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 54 üst)

Resim: 44 A. Naile Ak›nc› (1923),

"Eyüp'ten Görünüm", (imzal›,

1987), tual üzerine ya¤l›boya,

100x65 cm., (Ankara Resim Hey-

kel Müzesi Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 52)

(33) ‹. (‹smail) SAFA GÜNAY,

BBüüyyüükk  TTüürrkk  SSaannaattkkaarr››  NNaamm››kk

‹‹ssmmaaiill''iinn  HHaayyaatt››  vvee  EEsseerrlleerrii, ‹s-

tanbul 1937, s. 5-7, 23, 9-11;

ARSEVEN, SSaannaatt  vvee  SSiiyyaasseett

HHaatt››rraallaarr››mm, s. 62-63; ZEYNEP

RONA, NNaamm››kk  ‹‹ssmmaaiill, YKY, ‹s-

tanbul 1992, s. 18-20, 32; SEV-

G‹ GÜRTUNA, NNaamm››kk  ‹‹ssmmaaiill

11991144  RReessiimm  KKuuflflaa¤¤››  ‹‹ççiinnddeekkii  YYeerrii

vvee  ÖÖnneemmii,, (‹. Ü. Sosyal Bilimler

Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Sanat

Tarihi Anabilim Dal› Yüksek

Lisans Tezi), ‹stanbul 1994, s. 4-

5

(34) ÖZSEZG‹N, TPSA, s. 76;

‹SL‹MYEL‹, TPSA, C. II., s.

84-85; ANON‹M, Hasan Vecih

Bereketo¤lu, 1972; ANON‹M,

Hasan Vecih Bereketo¤lu,

Benadam Sanat Galerisi, ‹stanbul

1990; GÖREN, 5500..  YY››ll››nnddaa  AAkk--

bbaannkk  RReessiimm  KKoolleekkssiiyyoonnuu, s. 99



(35) ‹SL‹MYEL‹, TPSA, C. 

I., s. 189-190

(36) ANON‹M, ‹brahim Safi,

Roche Müstahzarlar› Sanayi, ‹s-

tanbul (1991), s. 58; ÖZSEZ-

G‹N, TPSA, s. 276; ‹SL‹M-

YEL‹, TPSA, C. III., s. 659-660

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

1946'da Güzel Sa-

natlar Birli¤i'ne ka-

t›ld›. Öte yandan

as›l mesle¤inde de

Yarg›tay üyeli¤ine

kadar yükseldi ve

daha sonra mesle-

¤inden ayr›larak re-

sim çal›flmalar›na

a¤›rl›k verdi. Sanat-

ç›n›n gerçekçi bir fle-

kilde; ancak, izle-

nimci bir teknikle

gerçeklefltirdi¤i de-

niz temal› yap›tlar›

öne ç›kmaktad›r.(35)

Sanatç›n›n bura-

da ele ald›¤›m›z "Pi-

yer Loti'den Haliç"

adl› çal›flmas›nda

(Resim: 17) mezar-

l›klar ve servilerle

bafllayan; çeflitli tür-

beler, medreseler ve

di¤er yap›larla de-

vam eden flema Re-

fladiye Mektebi ve

Eyüp Vapur ‹skelesi

ile son bulmaktad›r. Tuali oluflturan di-

¤er bölgelerdeki ö¤eler ise vurgulan-

mak isten ya da sanatç›n›n yo¤unlaflt›¤›

bölgenin daha belirgin ortaya ç›kmas›-

na katk› sa¤layan bir anlay›flla flekillen-

dirilmifltir. Ifl›¤›n bu bölgede en elverifl-

li kullan›m› genellikle akflam saatlerin-

de batmakta olan güneflin konumuna

göre belirlendi¤inden, seçilen renkler

aras›nda sar› bir ton daha a¤›rl›kl› ol-

maktad›r.

Sekizinci olarak ele alaca¤›m›z sa-

natç› kendine özgü bir biçemin sahibi,

özellikle Cumhuriyet Kufla¤› sanatç›la-

r›yla ayn› sanat ortam›n› paylaflm›fl olan

‹brahim Safi olacakt›r.

‹brahim Safi 
(1898-1983): Kafkasya'dan 1918 y›-

l›nda ‹stanbul'a göç etmifl bir ailenin

bireyi olan sanatç›, küçük yafllardan

bafllayarak resimle ilgilenmeye bafllad›

ve Moskova Güzel Sanatlar Akademi-

si'ne devam etti. ‹stanbul'a göç ettikten

sonra e¤itimini 1923 y›l›nda Sanayi-i

Nefise Mektebi'nde Nam›k ‹smail Atöl-

yesi'nde tamamlad›. 1930 y›l›na kadar

Nam›k ‹smail'in yan›nda etüdlerde bu-

lundu. Üretken bir sanatç› olan Safi,

1946'da ilk sergisini açt›. 1955 y›l›ndan

sonra Avrupa'da yaklafl›k on y›l süren

bir araflt›rma dönemi geçirdi. Devlet

taraf›ndan Viyana ve Roma'ya gönde-

rildi. Sanatç›n›n yap›tlar›nda tema ola-

rak özellikle ‹stanbul'un de¤iflik yerle-

rinden seçilen manzaralar, portreler ve

az say›da da olsa baz› kompozisyon ça-

l›flmalar› izlenimci bir anlay›flla yans›t›l-

m›flt›r.(36)

Safi'nin burada ele alaca¤›m›z ilk

örne¤inde (Resim: 18) Piyer Loti'den

bak›larak tuale geçirilen Haliç görünü-

münde canl› renklerden oluflan, son de-

rece etkileyici bir manzara söz konusu-

dur. Olas›l›kla 1970'li y›llar›n ortalar›n-

da ya da sonuna do¤ru gerçeklefltirilen

yap›tta ön planda Eyüpsultan sahilinde

yer alan çeflitli yap›lar, Sa¤ tarafta

Eyüpsultan Camii verildikten sonra di-

¤er yap›lar›n varl›¤› genifl f›rça darbele-

ri alt›nda adeta bu görünümden uzak-

laflt›r›lm›flt›r. Arka fonda yine ‹stanbul

siluetinin de¤iflmez yap›lar›ndan Top-

kap› Saray› Adalet Kulesi, Ayasofya,

Sultanahmed Süleymaniye ve di¤er ba-

z› yap›lar vurgulanm›flt›r. Haliç'in sol

fleridinde ise Humbarac›lar K›fllas› Ca-

mii olarak da an›lan Mihriflah Valide

Sultan Camii ile daha arka planda ünlü
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Resim: 46 C. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1988), tual

üzerine ya¤l›boya, 31x25

cm., (Prof. Dr. Ayla Say›n

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s.  57)

Resim: 47 D. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1989), tual

üzerine ya¤l›boya, 18x13

cm., (Avukat Cengiz Ak›nc›

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s.  63 üst)

Resim: 48 Naile Ak›nc› (1923),

"Haliç'ten Görünüm", (imzal›,

1990), tual üzerine ya¤l›boya,

60x70 cm., (Turgay Gönenç Kolek-

siyonu), (Anonim, Eyüp'te Zaman,

s. 64)



(37) ABDÜLKAD‹R GÜN-

YAZ-ÜLKÜ ULUDO⁄AN-

TU⁄RAY KAYNAK, Naim

Uludo¤an, Tu¤ray Sanat

Galerisi, ‹stanbul 1997, s. 60;

ANON‹M, Naim Uludo¤an,

Garanti Sanat Galerisi, ‹stanbul

1995, s. (4-5)'te (SEZER TAN-

SU⁄'un "Sevecen Bir Do¤a

Disiplini" adl› yaz›s›);

ANON‹M, Naim Uludo¤an,

Türkiye ‹fl Bankas›, Ankara

1992, s. (4-5)'te (ABDÜL-

KAD‹R GÜNYAZ'›n "Naim

Uludo¤an'›n Resminde Ça¤dafl ve

Özgün Görünümler" adl› yaz›s›)
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Galata Kulesi kendini göstermektedir.

Sanatç›n›n ikinci (Resim: 19) ve üçün-

cü (Resim: 20) olarak verdi¤imiz örne-

¤inde de ayn› anlay›fl› yineledi¤ini söy-

leyebiliriz.

Dokuzuncu olarak ele alaca¤›m›z

sanatç› asker ressamlar kufla¤›n›n tem-

silcilerinden, do¤aya ba¤l› çal›flmalar›n-

da izlenimci bir anlay›fl› kendine özgü

bir ›fl›kla gelifltiren Naim Uludo¤an

olacakt›r.

Naim Uludo¤an
(1911) ‹flkodra'da do¤du; alt› ayl›k

iken ailesi ile Bursa'ya göç etti. ‹lk re-

sim derslerini 1926-1934 y›llar›nda Ku-

leli askeri Lisesi'nde okur iken Sami

Yetik'ten ald›. Kuleli'den sonra Kara

Harp Okulu'nu ve Piyade At›fl Oku-

lu'nu bitirerek Cumhurbaflkanl›¤› Mu-

haf›z Alay›'na atand›. 1938'de Harita

Genel Komutanl›¤›'nda göreve bafllad›.

1950'de Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü

(Gazi Üniversitesi) Resim Ö¤retmenli-

¤i Bölümü'nü d›flar›dan s›navla bitirdi.

1955 y›l›nda kendi iste¤iyle emekliye

ayr›ld›. Sanat yaflam› boyunca birçok

kiflisel sergi açt›; karma sergilere kat›l-

d›. Tansu¤'a göre, sanatç›n›n manzara

ve ölüdo¤a temalar›ndaki kompozisyon

çözümlemeleri e¤itici özellikli de¤er-

lerden aktar›lan ölçütler olmaktan çok;

ressam duyarl›l›¤›n›n do¤a tutkular›n›

bireysellefltiren yeni içerikleriyle birle-

flerek oluflmaktad›r. Bu ba¤lamda ele al-

d›¤› manzaralara farkl› aç›lardan baka-

rak farkl› biçem yaklafl›mlar›yla yaklafl-

t›¤›na tan›k olabiliriz. Abdülkadir Gün-

yaz da Uludo¤an'›n sanat›na de¤inir-

ken onun öncelikle iç dünyas›n› yans›t-

t›¤›, yaflamla içiçe geçen; ancak, kom-

pozisyon ustal›¤›n›n gözetildi¤i, ayr›n-

t›lardan çok bütüne varmay› hedefle-

yen manzara ve ölüdo¤alar›nda nere-

deyse spontan bir anlay›fl›n egemen ol-

du¤una iflaret etmektedir.(37) 

Uludo¤an'›n burada ele alaca¤›m›z

yap›t›nda (Resim: 21) yukar›da vurgula-

nan nitelikler do¤rultusunda, Eyüpsul-

tan sahilinde yer alan Refladiye Mekte-

bi ve Eyüpsul-

tan Vapur ‹ske-

lesi tualin sa¤

köflesine yerlefl-

mektedir. Man-

zaray› oluflturan

di¤er bölgeler-

de ise di¤er sa-

natç›lar›n ör-

neklerinde de

gördü¤ümüz gi-

bi Topkap› Sa-

ray›, Ayasofya,

Sultanahmed,

Süleymaniye ve

di¤er camilerin

oluflturdu¤u si-

luet, solda Mih-

riflah Valide

Sultan Camii,

ortada Haliç

Köprüsü ve sol

arka köflede Ga-

lata Kulesi ve

çok geri planda

Unkapan› Ata-

türk Köprüsü

yerini almakta-

d›r.

Onuncu ola-

rak ele alaca¤›-

m›z sanatç›

Eyüpsultan'› y›l-

lard›r resmeden

bir sanatç› Na-

ile Ak›nc› ola-

cakt›r.

Naile
Ak›nc› 
(1923):

Van'da do¤du.

1928'de subay

olan babas›n›n

tayini sonucunda e¤itimini ‹stanbul'da

sürdürdü. 1938'de Güzel Sanatlar Aka-

demisi'ne girdi ve Nurullah Berk, fiefik

Bursal›, Bedri Rahmi Eyübo¤lu'nun ö¤-

rencisi oldu. Daha sonra Léopold

Lévy'nin atölyesine geçti. Bu s›rada ra-

hats›zlanarak ö¤renimine ara vermek
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Resim: 49 A. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görünüm",

(imzal›, 1991), tual üzerine

ya¤l›boya, 100x65 cm.,

(Prof. Dr. Ertu¤rul Say›n

Koleksiyonu), (Anonim,

Eyüp'te Zaman, s. 65)

Resim: 50 B. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görünüm",

(imzal›, 1992), tual üzerine

ya¤l›boya, 100x65 cm.,

(Anonim, Eyüp'te Zaman, s.

67)

Resim: 51  Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görünüm",

(imzal›, 1992), tual üzerine

ya¤l›boya, 92x53 cm., (Avu-

kat Cengiz Ak›nc› Koleksiyo-

nu), (Anonim, Eyüp'te Za-

man, s. 69)



(38) ANON‹M, Eyüp'te Zaman

1953-1993 Naile Ak›nc›, ‹zmir

Devlet Resim ve Heykel Müzesi,

(‹stanbul) 1993, s. 84 vd.

(39) MEHMET ERGÜVEN,

"Naile Ak›nc› ya da Eyüp Çeflit-

lemeleri", ANON‹M, Eyüp'te

Zaman 1953-1993 Naile Ak›nc›,

s. 6

(40) ERGÜVEN, "Naile Ak›n-

c›...", a. g. e., s. 12

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

zorunda kald› ve

1941 y›l›nda yeniden

bafllad›¤› e¤itiminde

Léopold Lévy ve Ze-

ki Kocamemi ile ça-

l›flmaya bafllad›. Ra-

hats›zl›¤› nedeniyle

uzun bir süre yüksek

resim bölümüne de-

vam edemedi. Daha

sonra 1949-1952 y›l-

lar› aras›nda sürdür-

dü¤ü e¤itimini Dev-

let Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek

Resim Bölümü Zeki Kocamemi Atölye-

si'nden mezun olarak tamamlad›. 1952-

1980 y›llar› aras›nda ‹stanbul'daki çe-

flitli orta ve yüksek dereceli okullarda

resim ve sanat tarihi hocal›¤› yapt›.

Eyüp semtini tema olarak seçti¤i 1953

y›l›ndan günümüze kadar bu çal›flmala-

r›n› sürekli kendi plasti¤ini aflma gay-

retleriyle sürdüren Ak›nc›'n›n otuza ya-

k›n kiflisel sergisi yan›nda, kat›ld›¤›

Türk Ressamlar Cemiyeti'nin yurdun

çeflitli kentlerindeki elliyi aflk›n sergi,

1954-1982 y›llar› aras›nda kat›ld›¤›

Devlet Resim ve Heykel Sergileri,

yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen say›s› on-

dörte ulaflan çeflitli sanat sergileri, bi-

aneller bulunmaktad›r. Yap›tlar› yurti-

çinde çeflitli müzeler, resmi ve özel ko-

leksiyonlarla, yurtd›fl›nda çeflitli özel

koleksiyonlarda bulunan Naile Ak›nc›

sanat yaflam› boyunca gerek yurtiçi, ge-

rekse yurt d›fl› olmak üzere birçok ödü-

lün de sahibi olmufltur.(38) Ergüven'e

göre, k›rk y›l› aflk›n bir süredir Eyüp

üzerine çeflitlemeler yapan Ak›nc›, bu

durumuyla resim tarihinde efline zor

rastlanan bir örnek oluflturmaktad›r. Sa-

natç› Eyüpsultan'› model olarak karfl›s›-

na almakla birlikte do¤a koflullar›ndan

ayr› olarak asl›nda kendi duyarl›l›¤›n›

ön planda tutmaktad›r. Dolay›s›yla or-

taya ç›kan yap›t Eyüpsultan'›n gerçekçi

flekilde yans›tmak gibi bir anlay›fl›n so-

nucu olmamaktad›r; aksine, sanatç›n›n

muhayyilesinde/imgeleminde oluflan

bir yerdir Eyüpsultan.(39) Bu aç›dan

bak›ld›¤›nda Ak›nc›'n›n resimlerinde

ortaya ç›kan Eyüpsultan betimlemeleri-

nin, semt dokusunda yer alan yap›tlar›

ve mekanlar› belgelemek için üretilme-

mekle birlikte; dikkatli bir gözlem so-

nucunda önemli yap›tlar›n yerli yerin-

de kullan›ld›¤›na tan›k olabiliriz. Yap›t-

lar›n ço¤unda (Resim: 20-54 aras›) ana

motif olarak beliren Eyüpsultan Camii,

Mihriflah Valide Sultan ‹mareti, Türbe-

si, Sokollu Mehmed Pafla Külliyesi ve

civar›, Zal Mahmud Pafla Camii; Haliç'i

kapsayan görünümlerde sahil fleridinde

yer alan Refladiye Mektebi, Eyüp Va-

pur ‹skelesi, Haliç Köprüsü betimlenifl

teknikleri, renkleri de¤iflse de do¤ru

konumlar›yla verilmifllerdir. 

Yine Ergüven'in iflaret etti¤i gibi sa-

natç›n›n önündeki manzaraya bakma

aç›s›nda öznel bir tutum içinde oldu¤u-

nu kolayl›kla gözlemleyebiliriz. Ayr›ca,

Piyer Loti Tepesi'nden bak›ld›¤›nda

görüfl alan›m›za genifl bir biçimde giren

ufuk hatt›n›n tualde adeta kaybolmas›,
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Resim: 52 A. Naile Ak›nc›

(1923), "Eyüp'ten Görü-

nüm", (imzal›, 1993), tual

üzerine ya¤l›boya, 100x81

cm., (Anonim, Eyüp'te Za-

man, s. 75)

Resim: 53 Naile Ak›nc› (1923), "Ha-

liç I", (imzal›, 1996), s›rüstü ya¤l›bo-

ya, çap›: 30 cm., (Anonim, Naile

Ak›nc›, S›rüstü Resim Sergisi, Türkiye

‹fl Bankas›, ‹stanbul 1996 sayfa nu-

maras› yok)

Resim: 54 Naile Ak›nc› (1923), "Eyüp

IV", (imzal›, 1995), s›rüstü ya¤l›bo-

ya, çap›: 32 cm., (Anonim, Naile

Ak›nc›, S›rüstü Resim Sergisi)



(41) ERGÜVEN, "Naile

Ak›nc›...", a. g. e., s. 10

(42) NA‹LE AKINCI,

"‹nand›¤›m ‹lkeler", Sanat Çevresi,

S. 115, ‹stanbul May›s 1988, s. 4

(43) TURGAY GÖNENÇ,

"Naile Ak›nc›'da Zaman",

ANON‹M, Eyüp'te Zaman

1953-1993 Naile Ak›nc›, s. 16 

(44) SEZER TANSU⁄, "Naile

Ak›nc› ‹çin Bir Tahlil Denemesi",

Sanat Çevresi, S. 115, ‹stanbul

May›s 1988, s. 8

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

sanatç›n›n do¤ayla girdi¤i iliflkinin di-

¤er bir boyutunu göstermektedir.(40)

Ergüven, Ak›nc›'n›n Eyüpsultan ile bu-

luflmas›n› deruni murakebe ya da baflka

bir deyiflle içebak›fl›n bir flöleni veya

sürekli yenilenen ve çeflitlenen flahs›na

münhas›r/kendine özgü bir ayin fleklin-

de de¤erlendirmektedir.(41) Ak›nc›,

kendi sanat anlay›fl›n› aç›klad›¤› bir ya-

z›s›nda da yap›t›n temas› ne olursa ol-

sun sanatç›n›n bir önceki yap›t›n› afl-

maya çal›flmas› gerekti¤ini, temaya

ba¤l› kal›nmamas›n› ve her türlü olana-

¤›n zorlanarak ele al›nan teman›n kifli-

sel plastik biçem ile yorumlanmas›n›n

en do¤ru yöntem olaca¤›n› vurgula-

maktad›r. Ak›nc› da bu anlay›fltan hare-

ketle temay› hareket noktas› olarak ele

al›p tekrara de¤il, kendi plasti¤ini afl-

maya yönelmifltir. Sanatç› için yap›t›-

n›n çizgisel sa¤laml›¤›, kompozisyon

düzeni en önemli endiflelerin bafl›nda

gelmektedir.(42) Turgay Gönenç ise

sanatç›n›n Eyüpsultan'a geçmiflin pen-

ceresinden bakarak, bugüne uzanan za-

man›n boyutunu vurgulamak istedi¤ine

iflaret etmifltir. Ak›nc›'n›n yap›tlar›nda

geçmifl, yaflanm›fl ve yaflanmakta olan

bir zaman dilimi olarak varl›¤›n› koru-

maktad›r. Yani geçmifl, günümüzü de

içermektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda

yap›tlar yap›ld›¤› dönemdeki gerçekli-

¤ini korumaktad›r. Bu anlay›fl sanatç›-

n›n tüm çal›flmalar›na egemendir. Ak›n-

c›'n›n yap›tlar›ndaki genel atmosfer, bir

an›n, bir izlenimin yans›t›lmas›ndan

çok, daha genifl bir zaman dilimini

kapsayan bir anlay›fla sahiptir.(43) Se-

zer Tansu¤, Ak›nc›'n›n yetiflti¤i Zeki

Kocamemi Atölyesi'nin konstrüktif il-

kelere ba¤l› disiplinleri yans›tan bir

kurgu mekanizmas›na ba¤l› oldu¤unu

vurgulad›ktan sonra, sanatç›n›n manza-

ra resiimlerindeki flema tutkusuyla bafl-

layan dikkat çekici yo¤unlaflman›n di-

¤er manzara çal›flmalar›n› da kapsayan

flema çeflitlendirmelerine dönüfltü¤üne

iflaret etmektedir. Yine Tansu¤, do¤a

görünümlerine kiflisel bir özgün bak›fl

aç›s› getirebilmenin koflullar›ndan biri-

nin, gerçek görüntünün

saklad›¤› flematik temel

örgünün kavranmas› ol-

du¤unu söylemekte-

dir.(44)

Onbirinci olarak ele

alaca¤›m›z sanatç› ken-

dine özgü bir anlay›flla

sanat dünyas›nda ken-

dini gösteren Kâinat

Barkan Pajonk olacak-

t›r.

Kâinat 
Barkan
Pajonk 
(1937): Eskiflehir'de

do¤du. Kad›köy K›z

Enstitüsü'nü bitirdi.

1953-1960 aras› ‹DG-

SA Resim Bölümü'nde

Halil Dikmen ve Zeki

Faik ‹zer'in ö¤rencisi

oldu. Ortaö¤renim ku-

rumlar›nda hocal›k yap-

t›. Bir süre reklam ve

dekor iflleriyle u¤raflt›.

‹lk kiflisel sergisini

1960'da ‹stanbul fiehir

Galerisi'nde açt›. Yurt

içi ve d›fl›nda bugüne

kadar 29 kiflisel sergi

açt›, karma sergilere ka-

t›ld›. Çeflitli ödüller al-

d›. Çal›flmalar›nda yü-

zeyle derinlik aras›nda

büyüleyici, hayret veri-

ci (magique) bir etki b›-

rakan ton ve leke ba¤-

lant›lar› üzerinde dur-

makta, yöre manzaras›-

na bu ba¤lant›lar aç›s›n-

dan yaklaflmaktad›r. ‹lk çal›flmalar›nda

akademik e¤itiminin desende sa¤lad›¤›

birikimini, önce kübist bir yaklafl›mla

yorumlayarak yans›tm›fl, daha sonra

duyarl›, duygusal bir yal›nl›kla do¤ay›

betimlemeye bafllam›flt›r. Do¤ay› tema

olarak ald›¤› çal›flmalarda genifl yüzey

boflluklar›n›n, yüksek bir ufuk çizgisiyle
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Resim: 55/43. Kâinat

Barkan Pajonk (1937),

"Piyer Loti'den Eyüp

Sultan Camii", (imzal›)

(1979), tual üzerine

ya¤l›boya, 70x50 cm.,

(sanatç›n›n koleksiyonu)

Resim: 56 Kâinat Bar-

kan Pajonk (1937), "Pi-

yer Loti'den Eyüp Sultan

Camii", (imzal›) (1978),

ka¤›t üzerine çizim,

22,5x13,2 cm., (sanatç›-

n›n koleksiyonu)

Resim: 57 Kâinat Bar-

kan Pajonk (1937), "Pi-

yer Loti'den Eyüp Sultan

Camii", (imzal›) (1978),

prestual üzerine ya¤l›bo-

ya, 82x50 cm., (sanat-

ç›n›n koleksiyonu)



(45) ÖZSEZG‹N, TPSA, s.

267; ‹SL‹MYEL‹, TPSA, C. II s.

605; ‹BRAH‹M DEM‹REL

(Haz.), Kâinat Barkan Pajonk,

Sanat Yap›m Yay›nlar›, Ankara

1989; ANON‹M, Kâinat Bar-

kan Pajonk, Türkiye ‹fl Bankas›,

‹stanbul 1992 (Katalogda S.

TANSU⁄, T. ATAGÖK, A.

GÜNYAZ, G. ‹REPO⁄LU'nun

sanatç›ya iliflkin yaz›lar› bulun-

maktad›r.)

(46) ANON‹M, Galeri Siz

1995-1996 Sergi Günleri

Katalo¤u, ‹stanbul (1995) (‹çinde

ABDÜLKAD‹R GÜNYAZ'›n

"Bir Sevdada Buluflma (III) adl›

yaz›s›); ANON‹M, Galeri Siz

1996-1997 Sergi Günleri

Katalo¤u, ‹stanbul (1996) (‹çinde

ABDÜLKAD‹R GÜNYAZ'›n

"Bir Sevdada Buluflmak (IV) adl›

yaz›s›)

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

saptand›¤›n› görüyoruz. Resimlerinde

görülen yüzey bofllu¤una müdahalesi

salt ufuk çizgisinin varl›¤›yla olmam›fl,

zaman zaman bu bofllu¤u delen köfleli

ve yuvarlak iç çerçeve düzenlerinin

vurgular›na da olanak tan›nm›flt›r.

Manzara ve ölüdo¤a temal› çal›flmala-

r›nda stilizasyona dayanan örnekler, sa-

natç›n›n figür sorununu naif bir duyuflla

ele almas›na bir engel oluflturmuyor.

Yap›tlar›nda düzen duygusunu tedirgin

edebilecek herhangi bir tereddüt tafl›-

mamaktad›r. Ancak, bu yal›nl›¤a karfl›n,

tekdüzelikten kurtulman›n çözümünü

zaman zaman kulland›¤› geometrik ku-

flaklar, renk lekeleri ile bulmufltur.(45)

Sanatç› taraf›ndan taraf›m›za verilen

kendisinin kaleme ald›¤› sanat anlay›-

fl›nda "Yaflam›n ve do¤an›n çeflitli yön-

lerini bazen sevinçle, bazen çoflku ile,

bazen de hüzünle tuallerime aksettiri-

yorum." ifadesi Pajonk'un sanat›n›

özetliyor gibidir. Sanatç› yine burada

do¤ay› kendi soyutlama anlay›fl› içinde

yans›tt›¤›n› eklemektedir. Abdülkadir

Günyaz da sanatç›n›n yap›tlar›ndan

yans›yan en önemli fleyin huzur oldu-

¤unu vurgular. Yal›n, rahat bir anlat›m-

la, duyarl› bir renk uyumuyla, abart›s›z

çizgi ve figürlerle oluflan tablolarda ay-

r›ca ortaya ç›kan renkli kuflaklarla din-

ginlik içinde ayr› bir dinamizmin yaka-

land›¤› görülmektedir.(46)

Sanatç›n›n burada ele alaca¤›m›z

yap›tlar›nda iki farkl› tekni¤in varl›¤›

kendini göstermektedir. Bunlardan ilk

üç tanesinde (Resim: 55, 56, 57) sanat-

ç›n›n zaman zaman gerçeklefltirdi¤i so-

yut düzenlemelerde gördü¤ümüz (1992

tarihli ‹fl Bankas› ‹stanbul Parmakkap›

Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin

katalo¤unda yer alan 1965 tarihli

80x60 cm. boyutlar›ndaki tual üzerine

ya¤l›boya soyut düzenleme) gibi, birbi-

rini kesen çizgilerin aras›nda oluflan üç-

genler, çokgenlerden oluflan bir alt fon

üzerine geometrik yönü a¤›r basan bir

Eyüpsultan Camii ve etraf›n› çevrele-

yen yap›lar toplulu¤u, renk lekelerine

dönüflmüfl a¤açlar yerlefltirilmifltir. Di-

kine yükselen minareler, kubbeli yap›-

larla oluflan düzenlilik -sanatç›n›n çok

kez fleritlerle denedi¤i gibi- burada da

bir baflka nesneyle, e¤ik biçimde ve

sembolik olarak yerlefltirilen mezar tafl-

lar›yla hareketlendirilmifltir. Sonuçta

ortaya ç›kan yap›t Eyüpsultan'› adeta

sembolik bir biçimde yans›tan niteli¤e

dönüflmektedir. Sanatç›n›n di¤er bir

yap›t›nda (Resim: 58) ortaya ç›kan so-

nuç ise ilk gördü¤ümüz üçünden farkl›-

d›r. Sanatç›n›n Akademi'den mezun ol-

du¤u ve ilk sergisini gerçeklefltirdi¤i

1960 tarihini tafl›yan bu çal›flmas›nda

henüz kendi biçemini arayan, d grubu-

nun temsilcisi olan Zeki Faik, Halil

Dikmen gibi hocalar›ndan ald›¤› kübist

a¤›rl›kl› e¤itimin aksine do¤ay›, tualine

daha bir izlenimci anlay›flla yans›tmaya

çal›flt›¤›na tan›k olmaktay›z. Ön planda

yine mermer mezar tafllar› yer almakta

ve tablo bu mezartafllar›n›n devam›nda

uzanan Eyüpsultan manzaras›, Haliç k›-

y›lar›, ve silikleflen bir arka fonla son

bulmaktad›r.

Onikinci ve son olarak ele alaca¤›-

m›z sanatç› ald›¤› hukuk e¤itimini b›ra-

karak tümüyle resim sanat›na yönelen

ve Haliç'in birbirinden ilginç görünüm-

lerini yans›tan Ahmet Faz›l Aksoy ola-

cakt›r.
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Resim: 58 Kâinat Barkan Pajonk

(1937), "Piyer Loti'den Haliç'e Bak›fl",

(1960), tual üzerine ya¤l›boya, 47x60

cm., (özel koleksiyon) (sanatç›n›n arfli-

vinden)

Resim: 59 Ahmet Faz›l Aksoy (1949),

"Piyer Loti'den Haliç", (imzal›, tarih-

siz), tual üzerine ya¤l›boya, 56x69

cm., (Antik A. fi., Müzayede Katalo¤u,

No. 184, ‹stanbul 9 Mart 1997, s›ra

no: 213)



(47) ANON‹M, Antik A. fi.,

Müzayede Katalo¤u, No. 184, ‹s-

tanbul 9 Mart 1997, s›ra no: 213;

ayr›ca May›s 1998'de Tu¤ray

Sanat Galerisi'nden al›nan bil-

giler.

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

Ahmet Faz›l Aksoy
1949'da Samsun'da do¤du. Hukuk

e¤itimi ald›. Bir süre avukatl›k yapt›k-
tan sonra 1980'de esas mesle¤ine ara
verip resim çal›flmalar›na bafllad›. Yur-

tiçi ve yurtd›fl›nda çeflitli sergiler ger-
çeklefltirdi.(47)

Aksoy, burada ele alaca¤›m›z üç ya-
p›t›nda da (Resim: 59, 60, 61) Piyer
Loti Tepesi'ne ç›karak tema olarak kar-
fl›s›na geçti¤i Haliç manzaras›n›, ken-
dinde b›rakt›¤› duygular› ön plana ala-
rak tualine aktarm›flt›r. Dingin, insana
huzur veren bir görünüm elde etmek
için sanatç›n›n baz› ayr›nt›lar› ortadan
kald›rd›¤›na tan›k olmaktay›z. Örne¤in
Haliç üzerinde y›llard›r yer alan Haliç
Köprüsü ortadan kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca
dikkat çeken di¤er bir uygulama ise
mezarl›klar› vurgulayan herhangi bir
iflaretin kullan›lmam›fl olmas›d›r. Tualin
ön bölümünde beliren a¤açlar ya da
mezarl›klar›n ayr›lmaz bir parças› olan
serviler burada bu anlam› karfl›lamaktan
çok, sanatç›n›n düflündeki güzel do¤a
görünümünü süsleyen ö¤elere dönüfl-
mektedir. Tüm bu kurgulamalardan
baflka, sanatç›n›n insanda çarp›c› bir et-
ki b›rakan renklerle çal›flmas›n› flekil-
lendirmesi, ortaya de¤iflik yap›tlar›n
ç›kmas›na neden olmaktad›r.

Tek tek inceledi¤imiz bu yap›tlar-
dan sonra baz› genellemeler yapacak
olursak: Osman Hamdi Bey ve Halil
Pafla'n›n yap›tlar›nda gerçekçi bir anla-
y›fl›n varl›¤›na iflaret edebiliriz. Ayr›ca,
bu çal›flmalar›n semt dokusu içinden
özellikle insan figürünü daha ayr›nt›l›
yans›tt›¤›ndan da söz edilebilir. Daha
sonra görece¤imiz örneklerin ço¤unlu-
¤u Piyer Loti'den bak›larak yans›t›lm›fl
Eyüpsultan ve genifl planda Haliç pa-
noramalar›ndan ve ayr›ca odak noktas›-
na Eyüpsultan Camii'ni alan di¤er baz›
çal›flmalard›r. Kadri Aytolon, Hikmet
Onat, Nam›k ‹smail, Cevat Erkul, ‹bra-
him Safi, Naim Uludo¤an, Naile Ak›n-
c›, Ahmet Faz›l Aksoy Piyer Loti'den
genifl bir Haliç Panoramas› içinde
Eyüpsultan'a kendi sanat anlay›fl ve
teknikleri do¤rultusunda yer verirler-
ken; Kâinat Barkan Pajonk ve baz› ça-
l›flmalar›yla Naile Ak›nc› yine ayn› te-

peden bakarak bu kez çal›flmalar›nda
ana motif olarak Eyüpsultan Camii'ni
seçmifllerdir. Hasan Vecih Bereketo¤lu
ise semt sokaklar›nda bir gezintiye ç›k-
m›fl ve Bey Baba Soka¤›'ndan Eyüpsul-
tan Camii'ni betimlemifltir. Manzara
temas›na yönelen sanatç›lar içinde izle-
nimci kufla¤›n temsilcileri (1914 Kufla-
¤›'ndan H. Onat ve N. ‹smail) d›fl›nda
olanlar›n hemen hepsinin bir grup ha-
reketi içinde yer almad›klar›n›, kendi
özgün biçemlerini tuallere aktarma pe-
flinde olduklar›n› söyleyebiliriz. Öte
yandan Müstakil Ressamlar ve Hey-
keltrafllar Birli¤i ile d Grubu'nun tem-
silcilerinin gerek tema, gerekse kuram
ve teknik aç›dan sanata bak›fllar›ndaki
farkl›l›k, onlar›n burada gördü¤ümüz
anlamda manzaraya yaklaflmalar›na ola-
nak tan›mam›flt›r denebilir. Kuflkusuz
onlar da manzara temas›na uzak dur-
mam›fllard›r; ancak, onlar›n böyle bir
temay› ele almalar› için bunun ya o dö-
nemler uyanmaya bafllayan ulusal sanat
ad›na gerçeklefltirilen bir eylem olmas›
(Yurt Gezileri gibi) ya da sanat›n sor-
guland›¤› bir amaca hizmet ediyor ol-
mas› gerekiyordu. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda bu dönem sanatç›lar› belli bir
amaç u¤runa karfl›lar›na geçtikleri do-
¤an›n, resim ad›na ortak de¤erleri be-
lirlenmifl paltformunda, kendi özgün
biçemlerini tuallerine yans›tman›n ça-
bas› içinde olmufllard›r.
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tual üzerine ya¤l›boya, 48x68 cm.,

(Horhor ‹htisas Müzayedeleri 2 Türk
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"Piyer Loti'den Haliç", (imzal›, tarihsiz),

ka¤›t üzerine suluboya, 40x50 cm., (Ar-
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3a Beybaba soka¤› ile Cami-i kebir

caddesinin kesiflti¤i yerde bulunan

mermer lâhid. fiahideleri sökülmüfl

yaln›zca bafl k›sm›ndaki üçgen ay-

nada Kelime-i tevhin okunmaktad›r.

Kabrin yan pehlelerindeki çiçekler

ayn› kal›ptan teksir edilerek nakfle-

dilmifltir. Saks› içinde simetrik düzene

göre tertip edilen çiçeklerin ortas›nda

zeren (zerrin, kadehler s›n›f›; y›ld›za

da benzetilmektedir) boru yapra¤›n-

dan ç›karak iki yana do¤ru boyun

bükmüfltür. Bu duruflu yüzünden bu

çiçe¤in baz› türlerine “deve boynu”

da denmektedir. Yanlarda bir dal›

k›r›lm›fl karanfil ve en altta mezarl›k-

larda oldukça s›k görülen mor me-

nekfle yer almaktad›r. Kabrin taç be-

zemelerinde görülen alt›n verek kal›n-

t›lar›na bak›l›rsa flükûfelerinda vak-

tiyle verekla kapl› oldu¤u düflünüle-

bilir.

3b Ayn› kabrin bafl aynas›nda gon-

cas›yla birlikte aç›lm›fl gül ve mor

menekfleler.

1 Siyavufl Pafla Türbesi’nin yan›n-

da, flahideleri k›r›lm›fl olan, bafl ay-

nas›ndaki kitabesinden Siyavufl Pa-

flan›n k›z› Saliha Han›m’a ait oldu-

¤unu ö¤rendi¤imiz kabir, sanduka

fleklindedir. Puflide kufla¤› fleklindeki

kemer üzerindeki yaz›lar kaz›nm›flt›r.

Bir rozetin iki yan›nda bak›fl›k ni-

zamda resmedilen goncagüller birer

saks›dan yükselmektedirler. Ayak ta-

raf›nda rumi desenleri yeralmaktad›r.

2 Eyüp Sultan Camii sol duvar› ya-

k›n›nda bulunan sanduka fleklindeki

kabir. Bafl tafl› yerinden sökülmüfl

olup kimli¤ini belirleyecek baflka

emare bulunmamaktad›r. Sanduka

üstündeki çiçekler topraktan ç›kar gi-

bi tabii bir flekilde resmedilmifllerdir.

sol yüzde bir lâle sa¤da ise lâle,

sümbül ve çuha çiçe¤i veya geum

coccineuma benzer bir çiçek bulun-

maktad›r. çiçe¤in ayr›nt›lar› zama-

n›n tahribine dayanamay›p silindi-

¤inden tam olarak tan›namamakta-

d›r. Lâle ile sümbül oldukça gerçekçi

çizilmifllerdir.

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

Orta Asya Türk bezeme sanat›n›n
ana karakterini hayvan üslûbu olufltur-
maktad›r. Ancak Türkler do¤uya ve gü-
neye do¤ru ilerledikçe tan›flt›klar› din
ve kültürlerin tesiriyle nebâtî bezemeye
biraz daha fazla yer vermeye bafllam›fl-
lard›r. Bilhassa Bezeklik’te bulunan Uy-
gur minyatürlerinde ve bu bölgelerde
yap›lan arkeolojik çal›flmalar sonucu
meydana ç›kar›lan birçok duvar res-
minde, figürlerin elinde ya da arka plâ-
n›nda naturalist anlay›fla çok yak›n be-
zemelerin varl›¤› bilinmektedir. 1 

Bezemelerinde daha çok hendese ve
rumiyi kullanan Selçuklular'da ise ne-
bâtî motifler arka planda seyrek de olsa
görülmektedirler. Bilhassa Kubad-âbâd
Saray› çinilerinde çok iptidâî olmakla
beraber naturalist üslûba yak›n denebi-
lecek çiçek süslemelerine rastl›yoruz.
Yine 13.yy. eseri olan "Varka ile Gül-
flah" gibi baz› kitaplar›n minyatürlerin-
de de tabiata oldukça yak›n çiçek tas-
virleri bulunmaktad›r 2 

‹lk devir Osmanl› mimarisinde bu
konuda ciddi ad›mlar at›lm›flt›r. ‹znik'te
Çandarl› Halil Pafla Türbesi'nde bulu-
nan mezar tafllar›n›n al›nl›klar›ndaki
hatâyîler oldukça dikkat çekicidir. Bi-
lindi¤i gibi hatâyî motifi de ç›k›fl itiba-
riyle naturalist bir çiçek olup daha son-
ralar› ileri derecede üslûplaflt›r›larak
birçok de¤iflik örne¤i meydana getiril-
mifltir.3 Bilhassa Bursa Yeflil Türbe
mihrab›ndaki çini panoda gördü¤ümüz
üsluplaflt›r›lm›fl nebâtî motifler devrini
aflan bir geliflme olarak de¤erlendirile-
bilir. Bunda Tebrizli çini ustalar›n›n
önemli bir rolü oldu¤u düflünülebilir.
Bu devirde, Osmanl› tezyînât›nda Sel-
çuklulardan farkl› olarak hatâyî üslûbu,
kendini iyice göstermektedir.4 

Fatih Sultan Mehmed'in fetihten
sonra bütün dünyadan sanatkârlar› sa-
ray›na davet etmesi ve birçok sanatkâ-
r›n kollektif çal›flmalar›, tezyînî sanatla-
r›m›za büyük bir canl›l›k kazand›rm›fl-
t›r. Bu hareketin gerçekleflmesinde sa-
ray›n sernakkafl› olan fiahkulu ve tale-
besi Velican'›n rolü büyüktür. fiahku-
lu'nun hatâyî üslûbuna getirdi¤i yenilik
"sazyolu" denen üslûbu ortaya ç›kar-

m›flt›r.5 Kaynaklardan, kendisinin de
müzehhib oldu¤unu ö¤rendi¤imiz Sul-
tan II. Bayezid6 sanat faaliyetlerine ol-
dukça önem vermifl ve bu dönemde de
sanatta inkiflaf, teceddüd ve tekâmül
h›zla devam etmifltir.7 

fiahkulu'ndan sonra saray nak›flha-
nesinin bafl›na geçen Karamemi,8 tez-
hib sanat›nda bir ç›¤›r olan yeni üslû-
bunu ortaya koymufltur. Hemen hemen
bütün sanatlar›m›z›n klâsik devri olarak
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6 Eyüp Sultan Türbesi arkas›nda

bulunan bu lahdin kitabeli bir flahi-

desi bulunmaktad›r. Ayak tafl› ye-

rinde bulunmayan lahdin flahidesi

lahde betonla tutturulmufl olup kabre

ait olmad›¤› hissini vermektedir. Aç›k

hava müzesi için serpuflun kal›b› al›-

n›rken flahide hem y›prat›lm›fl hem de

fena halde kirletilmifltir. Lahdin dört

yan› rozetler ve flükûfelerle bezelidir.

Bafl aynas›nda rozet, karanfil ve lâle

yer al›rken yan pehlelerde saks› içeri-

sinde mor menekfle lâle, karanfil ve

campanula latifoliaya benzer biri

gonca halinde iki bahar dal› yer al-

maktad›r. Serpufla sorguç nakfledil-

mifltir. Yar›s› betona gömülü kitabe-

sinden kiflinin kimli¤i anlafl›lama-

maktad›r. 

4 Beybaba soka¤› üzerindeki Pertev

Mehmed Pafla Türbesende bulunan

onbefl kabrin hemen hemen hepsinde

flükûfe tarz› süsleme mevcuttur. Ka-

nûnî ve II. Selim devri vezirlerinden

olan Pertev Mehmed Pafla, türbesini

sa¤l›¤›nda Mimar Sinan’a yapt›r-

m›fl31 980/1572-73 y›l›nda vefat

edince burada topra¤a verilmifltir.

Daha önceleri üzeri ahflap çat› ile

örtülü oldu¤u san›lmaktad›r.

Bu örnek, türbede en müzeyyen iki

kabirden birisine aittir. ‹ki flahideden

bafl tafl› yerinde yok, ayak tafl› sade

ve kitabesizdir. Kabrin dört taraf›

flükûfelerle çevrilidir. Resimde görülen

sa¤ cephedeki saks›da aç›lm›fl gül,

zeren ve lâle yer almaktad›r. Burada

butün çiçekler oldukça gerçe¤e sad›k

kal›narak çizilmiflti olup sol tarafta

büyükçe bir rozetin yan›nda simetrik

olarak iki saks› içinde süsen, zambak

(lilium familyas›) ve boynunu bük-

müfl gül, sa¤da ise lâle zeren ve gül

yer almaktad›r. Yanlardaki yere

düflmüfl zeren hizas›nda ritmi ta-

mamlamak için boynunu büken gül-

lerin ne ifade etti¤i hususu ve bu tür

remzî manalar tafl›yan unsurlar ayr›

bir çal›flma konusudur. Burada gö-

rülen zambak çiçe¤iyle küpe çiçe¤i

birbirine çok benzeyen ve çok kar›flt›-

r›lan çiçeklerdir. Bu çiçekleri birbi-

rinden ay›rmak için sap üzerindeki

yaprak dizilifl flekline, yapra¤›n sa-

pa bitiflme flekline, goncas›na, taç

yapraklar›na, tohum telleri (taç) ve

kâsesine dikkat etmet gerekmektedir.

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

kabul edilen Kanûnî Sultan Süleyman
Dönemi'nde sosyal refah, sanata olan
e¤ilimi art›rm›fl, dolay›s›yla sanatta te-
ceddüd aray›fllar› sürmüfltür. Belki sara-
ya gelen yabanc› ressamlar›n da tesiriy-
le, Karamemi tabiata daha fazla aç›l-
m›fl, Hasbahçe'nin elvan elvan çiçekle-
rini bütün zenginli¤iyle kitap sahifele-
rine tafl›m›flt›r. Büyük üstad bunu ya-
parken ne tabiat› aynen tekrarlam›fl, ne
de ondan tamamen ayr›lm›flt›r. Zaman
zaman fantezilere varan, ancak ölçülü
bir stilizasyon gerçeklefltirmifltir. Çiçe-
¤i üslûplaflt›r›rken, ana karakterindeki
çizgiyi yakalam›fl, güzelli¤ini ortaya ç›-
karmak için mümkün mertebe onu bü-
tün ayr›nt›lardan tecrid ederek, bazen
profil çizgileriyle, bazen yaprak durufl
ve k›vr›mlar›yla, bazen de boyun bü-
küflleriyle onda sakl› olan ifadeyi bir fli-
ir tahlil eder gibi aç›¤a ç›karmaya gay-

ret etmifltir. Karamemi, Muhibbî dîvâ-
n›nda9 sanat›n›n bütün inceliklerini
gözler önüne sererek birçok çiçek çefli-
dini ve kompozisyon flemas›n›, bir de-
sen katalo¤u yapar gibi haz›rlam›flt›r.
Di¤er san'at dallar› da, bu katalogdan
kendilerine uygun gördükleri desenleri
seçerek kendi sahalar›na tatbik etmifl-
lerdir. 

Sanat Tarihimizin en büyük prob-
lemlerinden birisi olan terminoloji s›-
k›nt›s›, tezhib sanat›nda yeni bir ç›¤›r
açm›fl olan bu üslûbun adland›r›lmas›n-
da da karfl›m›za ç›kmaktad›r.10 ‹nsanda
hayranl›k uyand›ran bu güzelli¤e isim
bulmak oldukça zor olmufltur. Hatâyî
üslûbuna “çiçekli arabesk” diyenler ol-
du¤u gibi,11 bu üslûba da herkes de¤i-
flik isimler verip kimileri "Naturalist üs-
lupta çiçekler" 12 demifl, kimileri "pro-
filden stilize", baz›lar› da "yar› üsluplafl-
t›r›lm›fl çiçekler" 13 diye adland›rm›fl-
lard›r. Bu üslûbu naturalist çiçekler ve
yar› stilize çiçekler diye iki ayr› katago-
ride de¤erlendirenler de vard›r.14  Sul-
tan II Selim devrinde yaflam›fl ve ömrü-
nü çiçeklerin tetkîkine adam›fl olan Ta-
bib Mehmet Aflkî (Uflflakî ?) Efendi
"Takvîmu'l-Kibâr min Mi'yâri'l-Ezhâr"
15 ve Mehmed ibn Ahmed’in "Netâyi-
cu'l-Ezhâr" 16 ad›n› tafl›yan flükûfenâ-
melerinde, bu dönemlerde yetifltirilen
ve ›slah edilen flükûfeleri, bu çiçeklerin
biçim ve renk özelliklerini, hangilerinin
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5 Pertev Mehmed Pafla Türbesi’nde bulunan hançerli lâhit-

lerden birisi. ‹ki flahideli olup bafl tafl› kavuklu ancak kitabe-

sizdir. Hançerin solundaki saks›da menekfle karanfil ve lâle,

sa¤›ndaki saks›da ise menekfle gül goncas› ve lâle bulunmak-

tad›r. Birbirine kar›flt›r›lan çiçeklerden birisi de lâle ile gül

goncas›d›r. Bunlar› birbirinden ay›rmak için yeflil yaprakla-

r›na bakmak yeterlidir. Lâle k›n yaprakl› olup goncagülün

bir sap üzerine dizilmifl dendanl› yapra¤›ndan hemen ayr›l-

maktad›r. 6b’de bu durum daha iyi tetkîk edilebilir



9a Niflanc› Feridun Pafla Türbe-

si’ndeki lâhidde kitabe olmamakla

birlikte türbe kap›s›nda Feridun Pa-

fla’n›n ismi ve 991/1583 tarihi okun-

maktad›r. Lâhdin bafl aynas›nda bir

rozetin yan›nda simetrik olarak ter-

tip edilmifl saks›daki flükûfeler yap›l-

d›¤› günki kadar canl› görünmekte-

dirler. Son zamanlarda sürülen kali-

tesiz yald›z ve boya maalesef iyi gö-

rüntü almam›za mani olmaktad›r.

Saks›da lâle ve zambak ile çiçekleri

karfl›l›kl› s›ralanm›fl bir bahar dal›

yeralmaktad›r. 

7 Eyüp Sultan Camii arkas›nda yer

alan mermer lâhdin sol pehlesi y›k›l›p

betonla doldurulmufltur. fiahidelerde

kitabe mevcut de¤ildir. Pehle ile bafl

aynalar aras›ndaki iliflkiden bu peh-

lenin baflka bir kabre ait oldu¤u an-

lafl›lmaktad›r. Kabrin yan›na rabte-

dilen pehlede üç büyük rozet aras›n-

da saks›lar içerisinde çeflitli çiçekler

nakfledilmifltir. Süsen (iris), gül, lâle,

gonca halinde ve aç›lm›fl zeren, ka-

ranfil ve yapra¤›ndan menekfle oldu-

¤unu zannetti¤imiz baflka bir çiçek

bulunmaktad›r.

8 Mîr-i mîrân Türbesi yak›n›nda

Beybaba soka¤› kenar›ndaki bu lâh-

din flâhidesi ve kitabesi bulunma-

maktad›r. Bu bölgede yap›lan tamir-

ler s›ras›nda farkl› kabirlere ait peh-

leler birbirine betonla tutturulmufltur.

Kabrin ayak taraf›ndan al›nan bu

örnekte flükûfeler ayn› kal›ptan ç›k-

ma olup ortadaki rozetin yanlar›nda

bak›fl›k bir flekilde tertip edilmifltir.

Saks›lardan birinin iç k›sm› resmedi-

lirken di¤erininki zeminle ayn› sevi-

yeye indirilmifltir. Saks›larda lâle

karanfil ve zambak (hemero callis

hibride ?) bulunmaktad›r. Burada

karanfil ve lâle bariz bir flekilde ten›-

n›rken, zambak küpe çiçe¤ine benze-

tilmektedir. Küpenin yapraklar› göv-

deye ince bir sapla ba¤lan›rken bu-

rada yapraklar sap› kavram›fl görü-

lüyor. taç yapraklar›n›n flekli ve sa-

y›s› lilium familyas›na daha yak›n

duruyor.

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

revaçta olduklar›n› ve fiyatlar›n› tafsila-
t›yla anlatmaktad›rlar. Mehmed Efendi
kitab›nda ayr›ca, XVII. asr›n bafllar›na
kadar gelen flükûfecilerin hâl terceme-
lerine de yer vermifltir. Mezkur yazma-
lar›n sat›r aralar›ndaki ipuçlar›ndan yo-
la ç›karak, bu dönemde bafllayan çiçek
merak›ndan do¤an, çiçek bezemelerine
verilen üslûbun ad›na ulaflmaya çal›flt›k
ve bu üslûba "flükûfe tarz›" ya da "flükû-
fe yolu" dendi¤i fikrine vard›k. fiükûfe;
Farsçada, çiçek demektir. Buna örnek
olarak Netayicu'l-Ezhâr’da "Niflân-› âli-
flân" diye bafllayan bir vesîka metnin-
den k›sa bir iktibas, konumuz aç›s›ndan
ayd›nlat›c› olacakt›r. Burada, "Mahrusa-
i ‹stanbul ve Galata ve Eyüp ve Üskü-
dar ve sair kalem-revi hükm-i Hümâyû-
num olan memâlikde vâkî bilâd ve em-
sâra terbiye-i riyâz ve ezhâr (bahçe ve
çiçek ›slah›)…… ve eflcâr ile tekayyüd
eden hünermend (hüner sahibi) ve flü-
kûfedârâna (çiçekçilere) mümeyyiz ve
baflbu¤…… idüp bu niflân-› meserret
ünvân-› bela¤at beyân›m› virdim." di-
yerek flükûfecilere bir baflbu¤ ta'yin
edildi¤i beyan edilmektedir.17 Kara-
memi ile birlikte san’at›m›za giren çi-
çek üslûbunu incelerken naturalist çi-
çekler ile natüralist üslûptaki çiçekleri
birbirine kar›flt›rmamak lâz›md›r. Zira
natüralist çiçeklerde stilizasyon sözko-
nusu de¤ildir.

Türk san'atkârlar›n›n Bat› kültürüne
kucak açmas›yla flükûfe üslûbu küçük
bir de¤iflime u¤rayarak bugün "minya-
tür çiçekler", "çiçek resimcili¤i" yada
“natüralist çiçekler" de denilen yeni bir
ak›m oluflmufltur. Zaman›nda çok be¤e-
nilen ve moda olan bu ak›ma "pesend
yolu" denmifltir.18 Fakat bugün bu isim
sadece teknik bir ta'bir olarak kal-
m›fl,19 üslûp ismi oldu¤u unutulup; pe-
send yoluna flükûfe tarz› denmifl,20 flü-
kûfe tarz›na ise, isim bulunamada¤›n-
dan, yukar›da zikretti¤imiz üzere farkl›
benzetmelerde bulunularak farkl› fleyler
söylenmifltir. “Pesend” tabirinin gele-
neksel san'atlar›m›z›n di¤er kollar›nda
da zaman›n modas› olan baz› motif ve
teknikler için kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
Çal›flmam›z›n bafll›¤›nda bugüne kadar

bilindi¤i flekliyle “Natüralist Üslûpta
Süslemeler” tabiri kulland›k. Bundan
sonra yaz›m›zda bu üslûptan “flükûfe
tarz›” diye söz edece¤iz.

Osmanl› tezyînî san'atlar›nda bütün
desenlerin mutfa¤› büyük ölçüde saray
nak›flhaneleridir. Nak›flhanelerde üreti-
len desenler, kâ¤›t üzerinde denendik-
ten sonra, be¤enilirse kumafla, tafla, ah-
flap ve çini gibi bütün kullan›m sahala-
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11 Hançerli Sultan Türbesinin he-

men solunda bulunan lahdin k›r›k

kitabesinde yaln›zca 963 tarihi

okunmaktad›r. Ayak taraf›ndaki

aynada yüksekçe kabart›lm›fl bir ro-

zetin her iki yan›nda biri kulplu di-

¤eri kadeh formundaki saks›lar içinde

flükûfe tarz› ifllenmifl bezemeler mev-

cuttur. Rozetin solunda servi a¤ac›

ve asman›n bulundu¤u saks›da lâle

ve boynunu bükmüfl bir gül durmak-

tad›r.. Sa¤daki saks›da ise sap yap-

raklar› alternatif dizilmifl bir zambak

çiçe¤i yan›nda bir bahar dal› (cam-

panula latifolia ?) lâle ve sarmafl›k

yapraklar› görülmektedir. Burada

servi ve asma zambak ile ayn› boy-

da nakfledilmifl ancak a¤ac›n a¤›rl›-

¤›n› tartacak farkl› bir saks› üzerine

nakfledilmifl olmas› dikkat çekicidir.

9b Ayn› kabirden al›nan bu örnekte

de lâle ve gülün yan›s›ra buhur-i

meryem (cyclamen) yer almaktad›r.

10 Eyüp Sultan Türbesi arkas›nda

bulunan lâhdin flahidelerinden birisi

yar›m, di¤eri yerinde yoktur. Yar›m

kitabede “el-muhtâç ilâ rahmetillâhi

teâlâ fi flehri flevval sene 999/1590”

ibaresi okunuyor. Kime ait oldu¤u

anlafl›lmayan lahdin, pehlelerinde te-

miz bir iflçilikle rozetler aras›na lâle,

goncas›yla birlikte süsen, aç›lmak

üzere olan zeren ve yine goncas›yla

birlikte zambak flukufeleri hâkkedil-

mifltir.

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

r›ndaki malzeme ve tekni¤e tatbik olu-
nurdu. Yaln›z her malzemenin kendi
tekni¤ine uygun olan desenleri seçti¤i
muhakkak ve tabiîdir. Meselâ, kitap sa-
natlar›nda ve bir zamanlar tafl iflçili¤in-
de çokça görülen ejderha motifine, çini
san'at›m›zda rastlanmamaktad›r.

Desenler, kullan›ld›¤› malzemeye
göre seçildi¤i gibi, kullan›ld›¤› yere ve
mekâna göre de tercih sebebi olmufllar-

d›r. Ekteki foto¤raflarda görülen mor
menekfle motifi, kitap ve çini sanat›nda
pek nadiren görülürken, mezar süsle-
melerinde oldukça s›k kullan›lm›flt›r.
Menekflenin tasavvufta tevâzû'u ifade
etmesiyle, bu kullan›m aras›nda bir
ba¤lant› kurulabilir. 

Karamemi'nin ibd'a etti¤i üslup 17.
as›rda kemâle ermifl ve klâsik devrini
bu yüzy›l içerisinde yaflam›fl ve tamam-
lam›flt›r. Tafl iflçili¤inde çok be¤enilen
flukûfe tarz› bilhassa mezar süslemeleri-
nin bir zamanlar vazgeçilmez unsuru
olmufltur. Mezar süslemelerinde nebâtî
motiflere bu kadar çok yer verilmesinin
sebebi, insanlar›n istirahatgâhlar›n›
cennet bahçelerine benzetme gayreti-
nin yan›s›ra, ‹slâm inanc›nda bitki ye-
tifltirmenin ehemmiyetine dikkat çek-
mek olsa gerektir; zira Hz. Peygamber
(s.a.s.) “Herhangi biriniz, elinde bir
hurma fidan› varken k›yamet kopacak
olsa bile onu derhal diksin.” 21 demifl-
tir. Ayr›ca baflka bir Hadis-i fierif’te de
kabre dikilen a¤ac›n, kabir azab›n› ha-
fifletece¤i beyan edilmektedir.22 Bu
yüzdendir ki mezarl›klar›m›z çeflitli bit-
kilerle bezenmifl ve a¤açland›r›lm›flt›r.
Bu bezemeyi daha da ölümsüz k›labil-
mek için onu tafla hâkketmifller ve ölü-
mü daha s›cak hale getirmifllerdir. 

Tafla ifllenecek bütün motiflerin sa-
ray nak›flhanesinden ç›kmad›¤› muhak-
kakt›r. Çünkü saray çevresinde ba¤›m-
s›z olarak çal›flan bir hayli atölyenin de
bulundu¤u bilinmektedir.23 Üslup bü-
tünlü¤ü fevkalâde bir kontrolle sa¤lan-
maktad›r. Meselâ, her isteyen nak›flha-
ne kuram›yor; saray nak›flhanesinde ça-
l›flan bir nakkafl, ç›rak almak istedi¤i
zaman bütün ustalar›n ittifak› ve ser-
nakkafl›n da izni gerekiyordu. ‹zinsiz
flakird almak, ç›raklar›n› üç y›ldan önce
b›rakmak ise yasaklanm›flt›.24 Bir nak-
kafl ancak saray nak›flhanesinde yada
müstakil atölyelerde iyi bir e¤itim al-
d›ktan sonra ba¤›ms›z bir atölye açabi-
liyordu.25 Bu da üslup bütünlü¤ünü
sa¤lamak için yeterli bir vasat olufltur-
maktayd›. Zaten dikkatli bir gözlemci,
ustadan ustaya iflçilik ve anlay›fl fark›n›
rahatl›kla teflhis edebilmektedir. 
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13 Eyüp Sultan Türbesi ile Hançerli

Sultan Türbesi aras›nda bulunan bu

mezar üzeri puflîdeli bir sanduka flek-

lindedir. Puflîde desenleri kayd›r›lm›fl

eksen üzerine hatayi uslûbu ile bir-

likte flükûfe tarz› ( yar› uslûplaflt›r›l-

m›fl ) çiçeklerden meydana gelmifltir.

Karanfil ve lâle istisnâi bir durum

olarak ulama kompozisyonlarda ay-

n› sap üzerinde farkl› çiçekler kulla-

n›lm›flt›r. Salbek fleklindeki tarhlar

içerisinde rumî ile birlikte karanfil

motifleri dikkat çekmektedir. Yar›s›

mevcut olmayan kitabesinde geçen

“Siyavufl” isminden Siyavufl Pa-

fla’n›n yak›n› oldu¤u düflünülebilir.

12 Eyüp Sultan Camii musallâ ka-

p›s›ndaki türbede Bulak Mustafa

Pafla kabrinin flahide sar›¤› üzerinde

sorguç ve lâle birlikte kullan›lm›flt›r.

922/1516 Tarihli bu kabrin lahid

sat›hlar›nda fevkalâde güzellikte flü-

kûfe tarz› bezemeler vard›r.

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

Saraya mensup kiflilerin yapt›raca¤›
eserlerde kullan›lacak desenler saray
nak›flhanelerinde, di¤erleri ise özel
atölyelerde çizdiriliyordu. 

Tafla hâkkedilmifl olan desenlerin,
birer kal›ptan ç›kt›¤›n›, tekrarlar›ndan
anl›yoruz. Kal›ptan tafla nas›l aktar›ld›-
¤› konusu, tetk›k ve araflt›rmalar›m›za
göre flöyledir: Önce desen kal›ba çizili-
yor; desen,  dikkatlice açk› tahtas› üze-
rinde i¤ne ile  deliniyor ve tafl üzerine
kömür yada pudra gibi bir tozla silkme
yap›l›yor, sonra tafl›n ifllenmesi esnas›n-
da desenin kaybolmamas›  için desen
f›rça veya kalemle tekrar tafl üzerine
tesbit edilip daha sonra tafl hâkkedili-
yordu. Tabiat flartlar›ndan menfi yönde
etkilenmeyen yerlerde hâlâ f›rça izleri-
ni görmek mümkündür. Eyüp Camii
musallâ kap›s›n›n yan›ndaki Bulak Mus-
tafa Pafla Türbesinde bu durum aç›kça
görülmektedir. Hakkedilen desenlerin
daha belirgin ve göze hofl görünmesi
için, üzerinin boya ile yada varakla
renklendirildi¤i kal›nt›lardan anlafl›l-
maktad›r.

fiimdi de  inceledi¤imiz eserler üze-
rinde flükûfe tarz›n›n özelliklerini k›sa-
ca s›ralamaya çal›flal›m:

Çiçekler üslûplaflt›r›lm›fl olmalar›na
ra¤men as›l karakterlerini kaybetme-
mifllerdir. 

Stilizasyon yap›l›rken ayr›nt›lar en
aza indirilerek en karakteristik çizgile-
rin korunmas›yla gerçeklefltirilmifltir.

Üslûplaflt›r›lan bitkiler oldukça yal›n
ve sadedirler.

Stilizasyonlar ekseriyetle profilden
yap›lm›fl olup hatâyî üslûbundaki gibi
makta’›ndan anatomik çizgileri verilme-
mifltir. Yani, çiçe¤in keysinin ve mefli-
mesinin içi görünmemektedir.

Nadir haller d›fl›nda, her çiçek ken-
di sap› ve yapra¤› üzerinde resmedilir-
ler. Klâsik devirde çiçe¤in sapa birleflti-
¤i yer arkadan resmedilmezken son za-
manlara do¤ru bu kaideye riayet edil-
memifltir.

Ço¤u zaman çiçe¤i ancak yaprakla-
r›ndan ve sapa bitiflme fleklinden tan›-
yabilirsiniz. Çiçeklerin boyun büküflü,
yeflil yapraklar›n›n düz veya dendenl›

olufl biçimi, sapa ba¤lan›fl flekli, tüveyc
(taç) yapraklar›n›n say›s› ve flekli onlar›
tan›mada yard›mc› olan önemli unsur-
lard›r. Bu kar›fl›kl›k ayn› familyaya ait
çiçeklerde daha s›k görülmekle bera-
ber, lâle ve gül goncas› gibi çiçeklerde
de s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bitkiler topraktan, saks›dan veya va-
zodan ç›karlar.

Onlar›n üslûbunu natüralist k›lan
fley; stilize edilirken tabiatta bulunduk-
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15 Eyüp Sultan Türbesi ile Hançerli

Sultan Türbesi aras›ndaki Hatice

Han›m kabri. 1135/1722 Tarihini

tafl›yan lahit topra¤a gömülü ol-

du¤undan pehlelerdeki desenlerin an-

cak yar›s› görülmektedir.. Kabrin

ayak taraf›ndaki flahidede ince

bo¤azl› bir vazodan ç›kan kom-

pozisyon simetrik olarak terkip edil-

mifltir. Ortada karanfil yanlarda

onsekizinci asr›n modas›na uygun

ince uzun taç yaprakl› lâle ve zam-

bak yine aquilegia ile karfl›lafl-

l›yoruz. Burada zamba¤›n sap

üzerindeki yapra¤›n›n biçim, durufl

ve nisbetinin de¤iflti¤ini görüyoruz.

14 Siyavufl Pafla ve yak›nlar›n›n

medfun oldu¤u türbesinde bulunan

hemen bütün mermer sandukalerda

flükûfe tarz› bezeme mevcuttur. Siya-

vufl Pafla Sandukas›n›n sa¤›nda ki-

tabesiz çitf yönlü bir flahide. Siya-

vufl Pafla’n›n yak›nlar›ndan birisine

ait olan bu kabrin kimli¤i tam ola-

rak tespit edilememektedir. Kulplu bir

vazodan ç›kan kompozisyon simetrik

olarak tertip edilmifltir. Ortada boru

yapraktan ç›kan zeren, altta aquile-

gia, daha altta zambak, en altta me-

nekfle bulunmaktad›r. Aquilegia ile

zambak umumi kaideye ayk›r› ola-

rak ayn› sapa bitifliktirler. Papatya

fleklindeki taç yapraklar›n›n alt›nda

çark›felek fleklindeki çanak yaprak-

lar›yla dikkati çeken bu k›n yaprakl›

çiçek Hatice Han›m Kabrinde de gö-

rülmektedir. (R. 15) 

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

lar› flekle oldukça sad›k kal›narak ger-
çekçi bir görünüm aksettirmeleridir.

Yaln›z bafl›na kullan›ld›klar› gibi,
buket halinde ya da birbirine sar›l› va-
ziyette de kullan›l›rlar.

Çiçekler resmedilece¤i yere s›¤m›-
yorsa dallar› k›r›larak sahaya uyumlu
hale getirilirler.

Hatâyî grubu motiflerle, pano ve
pervazlarda, ulama ve tekrar etme yo-
luyla terkîbât oluflturabilirler.

Asma ve servi, gerçek ölçülerinden
daha küçük çizilerek flükûfe tarz› gibi
kullan›lm›fl olmalar›na ra¤men çoklukla
kullan›m alanlar›nda çiçeklerden ayr›
terkip edilmifllerdir.

Bahar dallar› yaln›z bafl›na veya bu-
ketler aras›nda kullan›lm›fllard›r.

fiükûfeler lahdin bafl ve ayakucunda,
yan pehlelerinde; sanduka üzerinde, flâ-
hidelerde ve hattâ serpufl ve sar›klarda
sorguç gibi, bazen de sorguçla birlikte
kullan›lm›fllard›r.

‹nceledi¤imiz kabirlerde en çok
rastlad›¤›m›z flükûfeler s›ras›yla flunlar-
d›r: Gül, lâle, manisa lâlesi karanfil,
mor menekfle, zerrin (zeren), zambak
(küpe çiçe¤i?) sümbül, e¤relti otu ve
buhûr-i meryem.. Bunlar›n d›fl›nda tam
olarak tan›yamad›¤›m›z baz› çiçekler
de vard›r.. Bahardal›, servi ve asma, flü-
kûfe tarz› ile kullan›lan baz› a¤aç stili-
zasyonlar›d›r. 

Gülün, peygamberimizi temsil etti-
¤ini biliyoruz. fiiirlerimizin de vazge-
çilmeç motifi olan gül, mezar tezyînâ-
t›nda oldukça önemli bir yer iflgal et-
mektedir. Gülün açm›fl halinden stilize
edilen rozetler de s›k rastlad›¤›m›z be-
zeme fleklidir. fiükûfe tarz›nda, gülün
açm›fl halinden çok goncas› kullan›l-
maktad›r. ‹kisi birlikte kullan›ld›¤› da
vakidir. Profilden çizilen gül goncas›-
n›n zaman zaman, lâle gibi baz› çiçek-
lerle kar›flt›r›lmas› mümkündür. Aç›lm›fl
güllerin de kas›mpat›, kamelya, kadife
ve y›ld›z çiçekleriyle kar›flt›r›lmamas›na
dikkat etmelidir. Bir sap üzerine karfl›-
l›kl› dizilmifl dendanl› yapraklar›, sap›n
yapra¤a ve goncaya birlefltigi noktalar
ve bilhassa goncalar aç›lm›fl gülü tan›-
mam›zda bize yard›mc› olan hassalar-
d›r.

Lâlenin ebced hesab›yla (66) Lâfza-i
Celâl'e tekabül etmesi lâleye olan me-
rak› art›rm›fl, Mehmed Aflkî’nin bildir-
di¤ine göre ‹stanbul’da ilk olarak ›slah
edilmifl lâleyi Kanûnî Sultan Süley-
man’›n fleyhulislâm› Ebussuud Efendi
yetifltirmifltir.26 Münkariz bulunanlarla
beraber bütün lâle çeflitlerinin say›s›,
XIX. asr›n bafl›nda ikibine yaklaflmakta-
d›r.27 M. Aktepe makalesinde, ‹stanbul
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Müftülü¤ü Arflivinde ‹stanbul Kad›l›¤›
Defterlerinin 1/24 numaras›nda ve
28/a-29/a varaklar› aras›nda kay›tl›
Narh Defterinde ad› geçen 239 adet lâ-
lenin her birinin isimlerini, fiyatlar›n›,
vas›flar›n› ve bu lâleler hakk›nda baflka
kaynaklar›n yazd›klar›n› da derleyerek
neflretmifltir.28 Ayr›ca Ali Emîrî Kütüp-
hanesinde bulunan anonim bir yazma
eserde de benzer bilgiler mevcut olup,
daha evvel kitab› tetk›k eden biri tara-
f›ndan “Bu mecmu’a içinde 1108 aded
lâle ismi mezkurdur.” kayd› düflülmüfl-
tür.29 Mezkur kütüphanede bundan
baflka flükûfenameler de mevcuttur.30 

Karanfilin hüznü, menekflenin de
tevâzuu ifade etti¤i bilinmektedir. Me-

nekfle, ayn› zmanda Nakflibendîli¤inde
sembolüdür. Bu semboller ölümle yakî-
nen alâkal› fleylerdir. Yani do¤ru yerde
do¤ru motifler tercih ve tatbik edilmifl-
tir.

‹ncelememizi Eyüp Camii etraf›nda
bulunan cami’e en yak›n hazirelerde
gerçeklefltirdik. Birçok kabrin kitabele-
rinin bulunmamas›, yerinden sökülmüfl
olmas›, hatta baflka kabirlere konmufl
olmas›, kabirlerin tamirler esnas›nda
tebdil ve ta¤yir edilmesi vedahi eser sa-
y›s›n›n çoklu¤u sebebiyle bütün eserleri
tek tek anlatmak yerine tekrarlardan
kaç›n›p konu hakk›nda yeterince aç›k-
lay›c› buldu¤umuz birkaç örnekle yeti-
nece¤iz
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EYÜP VE
MUS‹K‹M‹Z

HAYDAR SANAL 

Z

1926 ‹stanbul do¤umlu. Babas›n›n mesle¤i dolay›s› ile Türkiye’yi dolaflt›. ‹lk musiki

çal›flmalar›na 1936’da Halkevleri’nde bafllad›. ‹stanbul Belediye Konservatuar›’n›

1945’te bitirdi. Resmî ve sivil musiki çal›flmalar›nda üye ve yönetici olarak yer ald›.

1964’te Mehter Musikisi’ni yay›nlad›. 1976’da bafllad›¤› Devlet Konservatuar›

hocal›¤›na aral›ks›z 23 y›l devam etti.

(Halen sanatç›, ö¤retim görevlisi olarak -sözleflmeli- görevini sürdürmekte.)



Çorlu Ortakolu (1938-1939

Ders Y›l›)

II. S›n›f ö¤retim heyeti ve

ö¤rencileri:

1. Eyyubî Rehâbî Kemânî

Mustafa Sunar (önünde bir

erkek ö¤renci, arkas›nda iki k›z

ö¤renci olan ö¤retmen, sa¤da en

kenarda).

2. Haydar Sanal (arkadan

ikinci s›rada yüzünün üst yar›s›

görünen ö¤renci).

(1939 ‹kinci yar›y›l)
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Eyüp Belediyesi’nin düzenledi¤i

“Tarihi, Kültürü ve San’at›yla EYÜP

SULTAN SEMPOZYUMU II” için bir

tebli¤ haz›rlama teklifinin bana ulaflt›¤›

yaklafl›k bir ayd›r düflünüyorum. Elbet-

te Eyüp ve Musikimiz üzerine bir teb-

li¤ olacakt›. Bir musiki flahsiyetine veya

daha genifl bir musiki mevzû’una ba¤la-

n›p derinleflmeye ve imkân kalmam›flt›.

Di¤er yandan da hat›ralar ve baz› bilgi

k›r›nt›lar› yavaflça zihnime gelip yerlefl-

meye bafll›yorlard›. O halde Eyüb’e,

Eyüplü musikiflinaslara, Eyüp halk›n›n

musiki kültürüne iliflkin hat›ra, bilgi,

yorum, f›kra ve haberlere yer veren bir

tebli¤ haz›rlayabilirdim. Bu yaklafl›m-

larla Eyüp ve Musikimiz bafll›¤›n› tebli-

¤ime münasip gördüm. 

BEN DE B‹R
EYÜPLÜYÜM

Efendim bendeniz de bir Eyüplü-

yüm. Fakat nas›l bir Eyüplü oldu¤umu

bir musiki tarihçisi olarak ispatlamam

gerekiyor. Ailemiz bin sekiz yüzlerden

beri önce Küçük Mustafa Pafla da daha

sonra E¤rikap› semtlerinde otururken

nüfus kay›tlar› babam merhum dahil

Fener nüfus memurlu¤undan verilmifl-

tir. 1926’da ben Kad›köy semtinde

do¤du¤umda ailenin hâlâ ata yurdu

olan E¤rikap› ile iliflkileri devam etti-

¤inden o semtin ba¤l› oldu¤u nüfus

memurlu¤una kayd›m murad olunmufl.

O s›rada Eyüp nüfus memurlu¤unun

yetkileri sur içindeki E¤rikap› semtinin

Hac› ‹lyas mahallesine kadar tevsi

olundu¤undan nüfus kâ¤›d›m Eyüp nü-

fus memurlu¤undan al›nm›flt›r. Böylece

1926’dan 1992’ye kadar Kad›köy’lü ol-

du¤um halde Eyüp’lü olmakla iftihar et-

miflimdir. Eyüb’e olan yak›nl›¤›m›n bir

sebebi de babas›n›n memuriyeti icab›

Suriye’de bulunan annemin birinci dün-

ya savafl› sonuna do¤ru ‹stanbul’a gele-

rek ailece Yâvedûd semtine yerleflmifl

olmalar›yd›. Zaten bu nedenle annem

sur d›fl›ndan sur içine babam›n evine

gelin gitmifltir. Yâvedûd da Eyüb’e ba¤-

l› bir semt idi. Yedek subay okuluna

sevkimi de Eyüp askerlik flubesi yap-

m›flt›r. 

Zamanla Eyüp nüfus memurlu¤un-

daki eski yaz› ile yaz›l› nüfus kay›tlar›

ve bu kay›tlar›n yeni  Türkçe alfabeye

çevrili defterleri fersûdeleflip yapraklar›

kaybolmufl. Yeni tip nüfus kâ¤›d› al-

mam icap etti¤inde bir esasa dayanma-

yan bilgilerle nüfus verilmek istendi.

1992 y›l›nda dava aç›p elimdeki sahih

belgelere dayanarak eski kayd› aynen

tesis ettirdim. Ve nüfus ka¤›d›m›n yine

Eyüp’den verilmesini bekledim. Bu se-

fer eski Hac› ‹lyas mahallesinin molla

aflk› mahallesine ilhak edilmesi sebe-

biyle yeni nüfusum Fatih nüfus me-

murlu¤undan ç›kar›ld›. fiimdi, yaln›z
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Eyüp’ü de¤il tüm ‹stanbul’u bize ihdâ

eden Fatih Sultan Mehmed’in semtin-

denim. Ama yine de Ebâ Eyyûbü’l-En-

sârî’nin semtine olan hissi ve ruhani

ba¤l›l›¤›m devam ediyor. Bunda belki

de annemin Suriye’den Kemanî ve udî

olarak Yâvedûd’a geliflinin ve ilâhî bes-

tekâr› Neyzen Hattat Hâf›z ‹hsan

Bey’in ye¤eni olmas›n›n da pay› var. 

Tarih ve kültür beldesi olan Eyüp

nüfus kay›tlar› hakk›nda flunlar› bir ta-

rih s›ras›na koymaya çal›flarak arz et-

mekli¤im mümkündür: 

1- Cumhuriyetle beraber E¤rikap›

semti Hac› ilyas mahallesi s›n›rlar›yla

birlikte Eyüp nüfus memurlu¤u alan›na

dahil edilmifltir. Yani fener nüfus me-

murlu¤u hükmünden ç›kar›lm›flt›r. 

2- 1951 y›l›nda yedek subayl›¤a gi-

derken ad›m›n bir memure taraf›ndan

“H›d›r” oldu¤u iddias›na ra¤men nüfus

memuru beyefendinin do¤ru okumas›

sayesinde “Haydar” olarak askeri vazi-

feme bafllam›fl›md›r. 

3- 1973 senesinde evlenirken ilk de-

fa nüfus memurlu¤u yanl›fl bilgi verme-

ye bafllam›flt›r. 

4- Aradan geçen zaman zarf›nda es-

ki yaz› bilen memurlar marifetiyle nü-

fus kay›tlar› yeni yaz›ya çevrilmifltir.

Muhtelif vesilelerle nüfus memurlu¤una

gidifllerimde babam›n ve annemin nü-

fus kay›tlar›ndaki yanl›fl okumalar›n

do¤ruya tahvili benim uyar›m ve nüfus

memurunun muvafakatiyle resmi kay›t-

lara ifllenmiflti. Bundan dolay› ö¤ren-

dim ki eski yaz› bilir diye istihdam edi-

len memurlar, bu iflten anlamayan za-

vall› âdemlerdi. 

5- Yine aradan geçen zamanda yeni

yaz›yla doldurulmufl kay›tlar fersude-

leflmifl ve yeniden yeniye tekrar defter-

lere ifllenmifltir. 

6- 1980 y›l›nda S.S.K.’dan emekli

olurken nüfus memurlu¤u do¤ru kay›t

vermifltir. 

7- 1992 y›l›nda tek bir kart halinde-

ki yeni nüfus hüviyetleri verilirken me-

murluk yanl›fl kay›t vermifltir. Mahke-

meye müracaat›mda dairelerinde nüfus

kayd›ma dair istinad edilecek bir do¤-

ru bilgi bulunmad›¤› hakimli¤e bildiril-

mifl ve bendeki belgelere dayan›larak

do¤ru kay›t yeniden tesis edilmifl ve

yeni nüfus kart›m Fatih Nüfus memur-

lu¤u eliyle sunulmufltur. 

Sonuçlar: 

A) Eski yaz› ile yaz›l› nüfus defterle-

rinin bir k›sm› tamamen, bir k›sm› k›s-

men tahrip olunmufllard›r, bu suretle

çok k›ymetli tarihi bilgiler yok olmufl-

tur. 

B) Yok olan kifliyi vatana ba¤layan,

kifliyi devlete ba¤layan ba¤lar; bu ba¤-

lar› kan›tlayan do¤ru bilgiler içeren

belgelerdir. 

C) Bu olgular henüz yüz y›l›n› dol-

durmam›fl genç Türkiye devletinde ve

demokrasi rejimi içerisinde oluflmakta-

d›r. Konunun vahameti anlafl›lamamak-

ta ve tedbir de al›namamaktad›r. Gayri-

menkul sicillerinin sapasa¤lam durduk-

lar› bir ortamda ahvâl-i flahsiye sicilleri

tahrip veya tahrif olunmaktad›r. 

D) Konu münferit de¤ildir. ‹stan-

bul’da yafll› her flahs› tehdid eder bo-

yutlardad›r. ‹stanbul Türk musikisi

Devlet konservatuar› merhum ö¤retim

görevlisi Orhan Borar’›n da bafl›na böy-

le bir hal gelmifl (yaklafl›k onbefl y›l ön-

ce) belge de bulunmad›¤›ndan dört fla-

hit temin edilerek dünyada mevcut ol-

du¤unu ve kendisinin Orhan Borar ol-

du¤unu isnat ederek nüfus hüviyet cüz-

dan› alabilmifl idi. 

E) Baz› belediyelerimizce “Bahariye”

adl› semt veya sokak adlar›n›n “Baha-

ratç›” sözüyle de¤ifltirildi¤i gibi nüfus

ifllerinde de de¤iflen ya da yok olan bir

milletin kültürüdür. 

Eyüplü kimli¤ime dair bu “‹bret-mü-

nâ” mârûzât›m› siz de¤erli okurlar›ma

bu flekilde arzettikten sonra tebli¤imize

devam ediyoruz… 

EYÜPLÜ BARDAKÇI
MEHMED ÇELEB‹ 

‹simleri ansiklopedilere geçmifl iki
bestekâr›m›z var: Birisi Eyyûbî Meh-
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Konya Kültür Derne¤i Beste ve

saz eserleri yar›flmas› jüri üyeli¤i

münasebetiyle Konya’da “Âtefl-

baz-› Velî”ziyaretinde:

1. Konya Kültür Derne¤i

baflkan› Fevzi Hal›c›

2. Haydar Sanal

3. Sadettin Heper (elinde baston

tutan zat)

4. Gültekin Sa¤mano¤lu

(1.101977/Cumartesi)

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

med Çelebi (Ykl. Ö. 1650), di¤eri bar-
dakç› yahut Bardakç›o¤lu Mehmed 
Çelebi (Ykl. Ö. 1740). Bu iki bestekâ-
r›n isimlerindeki benzerlik dikkate de-
¤er. Belki bu sebeple flahsiyetleri bazen
biri di¤erine kar›flt›r›lm›flt›r. Her ikisi
de saz eseri bestekâr› olmufllar. Dokuz
saz eseri Eyyûbî’ye, iki saz eseri de Bar-
dakç›’ya ait gibi görünüyor. ‹yi bir arafl-
t›rma bu iki bestekâr›n ayni kifli olup
olmad›¤›n› ortaya ç›karabilir san›yo-
rum. Ben Eyüplü Bardakç› Mehmed
efendi üzerinde duruyorum. 

Bahis konusu Mehmed Efendi,
Eyüplü olabilir ve ayn› zamanda bar-
dakç›l›kla meflhur bir zat da olabilir.

O zamanki Haliç Sultan IV. Meh-
med’in K›rlang›ç kay›¤›na binip çifte
nâra - cura zurna ile safaland›¤› Ha-
liç’dir. Ba¤lar, bahçeler, bostanlar, ye-
flillikler içinde k›y›larla süslü, kufl c›v›l-
t›lar› aras›nda, dupduru suyu ile tabi-
at›n içinden f›flk›ran bir tablo gibi Ha-
liç. Bu manzaralar, renkler, ötücü kuflla-
r›n flak›malar› neden gözlerden ve ku-
laklardan izlenip bestekâr›n bir saz ese-
ri flekliyle bir sese ve saz örgüsüne dö-
nüflmüfl olmas›n? XVII. YY. XVIII’e
ba¤layan ça¤›n Eyüp ve Haliç’ini Bar-
dakç› Eyyûbî Mehmed Efendi’nin “Pîfl-
rev” ve “Semâ’î”lerinde okuyamaz m›-
y›z? 
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EYYÛBÎ, KEMÂNÎ,
REBÂBÎ MUSTAFA SUNAR 

1928 tarihinde ben iki yafl›nda iken
babam›n görevi dolay›s›yle gurbete ç›-
k›fl›m›z›n onuncu senesi idi. Önce An-
kara’da iki y›l görev yapt›ktan ve s›ray-
la Kars’da dört buçuk sene, Çorum’da
üç sene kalm›fl, son olarak Tekirda¤
Kadastro Müdürlü¤ü’ne atanmas› yap›-
lan babamla görevi icab› Çorlu’ya gel-
mifltik. Orta okulun ikinci s›n›f›n› oku-
yordum. Bir senedir Bat› musikisinde
keman dersi alm›fl ve Artur Seybold ke-
man metodunun üçünü de bitirmifltim.
Önceleri resim hocam›z müzik dersine
de gelirken derken as›l müzik ö¤retme-
nimiz ç›ka geldi. Bu Eyyûbî, Kemânî,
Rebâb› Mustafa Sunar idi. Ortaokul’da
müzik dersime girdi¤i gibi Çorlu Hal-
kevi’nde kendisinden Bat› Musikisi der-
si al›yordum. Sene 1938, Atatürk’ün ve-
fat etti¤i y›l. O zamanlar devletin mu-
siki siyaseti, okullarda ve halkevlerinde
bat› musikisi ö¤retilirdi. Türk San’at
Musikisi’nin okullara ve halkevlerine
girmesi yasakt›. Di¤er halkevlerinden
biliyordum hocalar›m›z gündüzleri hal-
kevlerinde bizlere Bat› müzi¤i dersleri
verir, geceleri evlerde fas›l yaparlard›;
ancak biz bu fas›llara devam edemez-
dik. Sunar hocam›za gelince flark› bes-
teler, bestelerinin notas›n› bast›r›r bu
noktalar› bira eczanenin vitrinine koy-
mak suretiyle tanesini on befl kurufltan
satt›r›rd›. Onbefl kurufl az bir fley de¤il-
di. Bir kurufla “Abdülvâhit Turan” deni-
len karamelâ flekeri alabilirdik. Türk
musikisi notas›n› ikinci defa görüyor-
dum. Bir iki nota al›p notan›n ritmini
ve solfejini sökmeye u¤raflt›¤›m› hat›r-
lar›m. Di¤er taraftan bir gün okul -aile
birli¤i bir tatil günü bir çay düzenledi.
Yine ilk defa hocam›n elinde bir rebap
gördüm. Ve bir rebap taksimi dinle-
dim. Rebaptan yaln›z büyük san’atkâr-
lardan dinlenebilen lâhûtî na¤meler
dökülüyordu. O tarihten sonra ne ka-
dar di¤er rebaplar› dinledimse de bir
daha Mustafa Sunar hoca gibi rebap
çalar san’atkâra raslamad›m. Mustafa
sunar rebâb› yeniden ihyâ etmifl ve on-
dan sonra gelenler kendisini taklide

kalkm›fllar, baflaramam›fllar. Kemânî
Mustafa Sunar’› ‹stanbul’da ‹stanbul Be-
lediyesi Türk musikisi ‹cra Hey’etle-
ri’nde dinleyebildim, bin dokuz yüz
k›rkbefl ellilerde. 1973’de evlenince ka-
y›n valdemin gençli¤inde, Mustafa Su-
nar yönetiminde Eyüp Musiki Cemiye-
ti’ne davet etti¤ini ö¤rendim. Anlat›rd›.
Biz ise ailece Çorlu’da fazla kalamad›k.
Pederin atanmas› Tunceli Tapu Sicil
Muhaf›zl›¤› ile Elaz›¤’a ç›km›flt›. Tuhaf-
t›r babama yeni görev verilmesine bir
musikili olay sebep olmufltu. 

Atatürk ölmüfltü. Cenaze törenini
izlemek üzere ‹stanbul’a gelmifl ve tek-
rar Çorlu’ya dönmüfltük. Atatürk’ten
sonra ifl bafl›na gelen yeni yönetim mu-
sikide Atatürk döneminden de daha
devrimci davranm›flt›. Babam›n Tekir-
da¤ kadastro müdürlü¤ünden al›n›p
Tunceli tapu sicil muhaf›zl›¤›na tayini
bu dönemde olmufltu; bu atanmaya
esas teflkil eden musikili hâdise de ayni
dönemin mahsulü idi. Zira daha Tekir-
da¤ kadastro müdürü olarak Çorlu’da
göreve bafllanmas›ndan henüz bir y›l
geçmifl veya geçmemiflti ki yeni göreve
atanma gündeme gelmiflti. Babam›n
ayak sürümesi ise bir ihtarla sonuçlan-
m›flt›: ya yeni göreve gider, ya da müs-
tafi say›l›rd›. 

‹flte yukar›da ça¤›n musiki anlay›fl›n›
yans›tmak üzere çizilen çizgilerden ör-
nekler sizlere bir fikir verebilir. Bu or-
tamda Mustafa Sunar’›n bir Eczane vit-
rininde beste notalar›n› sergilemesi ve
sat›fla sunmas›; bir orta okulda bir okul-
aile birli¤i çay›nda rebapla bir taksim
yapmak ça¤›n flartlar› ile kesifliyor ve
bir ola¤anüstü san’at olay› boyutlar›na
giriyordu. Bunu belki Atatürk’ün o eflsiz
kiflili¤iyle aç›klamak mümkündür. Zira
Atatürk çoktan “Musikide ‹nk›lap ol-
maz” fikrine eriflmiflti. 

KONSERVATUAR’A
BEDEL MUS‹K‹fi‹NASLAR 
Musikide hocal›¤a ilk bafllad›¤›m se-

ne olan 1948’den itibaren ‹leri Türk
Musikisi Konservatuar, Üsküdar Musiki
Cemiyeti, T.R.T. Türk San’at Musikisi
Stajyer Adaylar› Kurslar›, Adapazar›
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Belediye Konservatuar› ve yirmi üç y›l-

d›r vazife verdi¤im ‹.T.Ü. Türk Musiki-

si Devlet Konservatuar›’nda binlerce

ö¤renci yetifltirdim. Resmî olan görev-

lerimde hemen hepsi diploma ald›. Ta-

bi’î arada baflar›s›z olanlar hariç. Yaln›z

bir ö¤renciye rastlad›m ki, baflar›l›yd›,

kabiliyetliydi, ö¤retmenlerince takdir

ediliyordu, kendisi hakk›nda ümitler

besleniyordu. ‹yi bir kemençe san’atkâ-

r› olaca¤› düflünülüyordu. Bir anda her-

fleyi yüzüstü b›rakarak okuldan ayr›ld›.

Niflantafl›’ndaki ilk konservatuar bina-

m›zdaki dersime gelmek üzere konser-

vatuar bahçesine girdi¤imde kendisiyle

karfl›laflt›m. Yolumu keserek efendim si-

ze bir fley sormak istiyorum dedi. Mü-

saade etti¤imde flu soruyu yöneltti:

“Efendim, siz hiç bu Konservatuar’daki

kadar k›ymetli ö¤retmenlerden ders al-

d›n›z m›?” . sorudan maksat anlafl›l›yor-

du. Kendine göre karfl›s›ndakini afla¤›-

lamak istiyordu. Bu soruyu ne zaman-

dan beri zihninde tasarlad›¤› ve bir

emr-i vaki ile sormak istedi¤i belli olu-

yordu. fiöyle bir cevap verdi¤imi hat›r-

l›yorum: “Bizim zaman›m›zda böyle bir

devlet konservatuar›, bilhassa Türk

Musikisi devlet Konservatuar› yoktu.

Pek tabii flimdi konservatuar›m›zda

ders veren çok k›ymetli hocalar›m›z da

yoktu. Fakat ben öyle bir hocadan ders

ald›m ki kendisi bir konservatuara be-

deldi. Çünkü ben Hüseyin Sadettin

Arel’in ö¤rencisiyim”. Bir daha bu ö¤-

renciyi maalesef göremedim. Sorusunu

sormasayd› bu flahane cevab›

alamayacakt›. 

‹stanbul Türk Musikisi Devlet Kon-

servatuar›, Millî E¤itim Bakanl›¤›’na

ba¤l› olarak 1975 senesinde kurulunca

gerek Türk gerek bat› musikilerinde

hayat›mda rastlaflamad›¤›m nice zevat

ile tan›flt›m ve ö¤retim arkadafll›¤› yap-

t›m. Kendim de konservatuar›n

kuruluflunda çal›flt›¤›m halde bu mües-

seseyi kuranlara daima dua etmiflimdir.

Konservatuar e¤er kurulmasayd› benim

bu muhterem zatlar ile hayat›mda bir

araya gelmenin imkan ve ihtimali yok-

tu. Konservatuar’da tan›d›¤›m ö¤ret-

men arkadafllar›mdan biri de üstâd

Sadettin Heper’dir. Kendisi Ey-

lüp’lüdür. Heper’i ebediyen kay-

bedece¤imiz tarihten iki ay evvel kon-

servatuarda görmüfl, konuflmufl ve bir

dura¤› seslendirmesine flahid olmufltum.

Okudu¤u dura¤›n na¤meleri sanki kon-

servatuar›n bütün odalar›n› mekanlar›n›

dolaflm›fl ondan sonra her yer sessizli¤e

bürünmüfltü. Hayat›mda böyle bir du-

rak okumay› dinlemifltim. Büyük usullü

bir eserdi. O zaman karar verdim. Sa-

dettin Heper bir dini musiki konser-

vatuar›na bedel bir flahsiyetti. Konser-

vatuar’da fizik ve akustik dersleri veren

Nahit Dinçer hocam›z zamane haf›z-

lar›, imamlar›, müezzinleri, mevlidhan-

lar›, ayinhanlar›, na’athân ve durak

okuyucular›n›n bir dini musiki okulun-

da musiki terbiyesi görmelerini ve bu

okulun bafl›na da Sadettin Heper’in ge-

tirilmesini arzu ederdi; nasip olmad›.

Bununla beraber Osmanl› ça¤›nda ço-

cuklar›n mektebe ilk bafllamalar›nda

söylenen “Bed’-i Besmele” ilahisini ken-

disinden derlemeye muvaffak oldu¤um

gibi yine iptidâî mekteplerde k›r gez-

melerine giderken okunan “Yol ‹lahi-

leri”nin derlenmesi hakk›nda söz alm›fl-

t›m. Bu da mukadder de¤ilmifl ki yol

ilâhileri refakatinde ilâhi âleme do¤ru

göçtü. Bu âleme kalmad›. 

Onun dini musikideki selahiyetine

flahit gerekmez ama yine de arz ede-

yim: derleyip yay›nlanan “Mevlevi

Ayinleri” ‹stanbul Belediye Konser-

vatuar›’n›n yay›nlad›¤› âyinlerden daha

ömürlü ve geçerli olmufltur. Kur’an bil-

gisine dair de flunu arz edebilirim: Ha-

f›z Kemal Batanay’›n da haz›r oldu¤u

bir sohbette bir kelimenin Kur’ân-›

Kerimde geçip geçmedi¤i hakk›nda

sorulan bir soruyu Kur’andaki yerini

bildirerek cevap vermifltir; Hâf›z Kemal

Bey de ayn› konuda ayni fleyleri söy-

lemifltir. 

“EYÜP ve MUS‹K‹M‹Z” bafll›¤› ile

verme¤e niyetlendi¤im bütün konular›

bu tebli¤ime yetifltiremedi¤imden belki

müteakip bir sempozyum için haz›r-

lay›p sunmaya f›rsat bulurum.
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Neden Müze? 
Nas›l Bir Müze? 

Prof. Dr. MEHMET ZEK‹ KUfiO⁄LU

Z

Marmara Üniversitesii Atatürk E¤itim Fakültesi Resim E¤itimi Bölümü

ö¤retim üyesidir. Sanatç› ve ilim adam› olan Kuflo¤lu’nun yay›nlanm›fl

çeflitli eserleri bulunmakta olup, çok say›da Milli ve Milletleraras› bilimsel

toplant›lara kat›lm›flt›r.
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Ço¤umuz için e¤itim sözü her alan-
da kullan›lan cam simididir. 

“E¤itimsiz bir toplumuz, yanl›fl e¤i-
tiliyoruz, e¤itimimiz ça¤dafl de¤il, se-
nin gibi e¤itilmifl insana yapt›¤›n bu
hareket, sarfetti¤in bu sözler yak›flmaz”
gibi. 

Ben de bir e¤itimci olarak her fleyi
e¤itime ba¤l›yorum. Ba¤l›yorum ama
dünyay› bir okul olarak alg›l›yor ve ül-
keleri s›n›flara benzetiyorum. Ve diyo-
rum ki, galiba topyekun s›n›fta kald›k.
Bütün bunlar› söylerken de ümitsizli¤e
kap›lm›yorum. Çünkü ümitte hayat,
ümitsizlikte ölüm vard›r. Ayr›ca iyilik
güzellik ad›na daha yap›lacak çok fley
var. Gemi su al›yor ama batmas›na mü-
sade etmemeliyiz. 

Y›llarca, çeflitli yanl›fllar›m›z sonucu,
hem bizden önceki medeniyetlerin,
hem de Selçuklu ve Osmanl›n›n eserle-
rini heba etmifliz, yok etmifliz. Dün bü-
tün Memalik-i Osmani’nin hayat tarz›-
n›n sonucu büyük bir co¤rafyada orta-
ya koyduklar› muhteflem eserler, bu
gün ancak, müzeleri dolduracak veya
müzelere dolacak kadar azalm›flt›r. ‹flte
bu say›lar› azalm›fl, siz diyin balina,
ben diyeyim kelaynaklar›n bir çat› al-
t›nda korunmas› gerek. Ancak nas›l bir
korumac›l›k. Depolayarak m›? Evet bu-
güne kadar yapt›¤›m›z yapabildi¤imiz
depolamak olmufl. Ancak bu depolama-
n›n bir menfi bir de müsbet yönü ol-
mufltur. Menfi yönü: Kapal› kalmalar›
ve yanl›fl istiflenmeleri neticesi çürü-
mek, paslanmalar, dökülmeler sonucu
çok say›da eser harap olmufltur. Art ni-
yetli insan faktörünü buna katm›yorum.
Müsbet yönü çal›n›p ç›rp›l›p yok edil-
mesi engellenmifltir. Bunlar›, bazen
devlete ra¤men, bozan da devletle be-
raber akl› selim sahibi insanlarca koru-
nacak günümüze kadar gelebilmifller-
dir. Sanatç› ve sanatseverlerin çabas›
olmasayd› bugün elde mevcut alanlarda
kurda kufla çoktan yem olmufltu. fiimdi-
lere bundan sonra ne olacak sorusu kar-
fl›m›za ç›k›yor. 

E¤er yukar›da sözünü etti¤imiz her
iflin bafl› e¤itim ise herkes üzerine düfle-

ni yapmal›. Peki nas›l bir müze kurmak
bu ifle yard›mc› olur sorusunu bana sor-
san›z:  Bir müzede, eserlerin korunaca-
¤› birimleri yaparken çal›flanlar›n ve zi-
yaretçilerinin beraberinde getirdikleri
çocuklar› için oynarken, dinlenirken,
içinde dünü ö¤renebilecekleri aç›k ve
kapal› birimlerin olmas› gerekir. Bura-
larda sanat tarihi ve çocuk pedegojisini
tahsil uzman hocalara gerek vard›r. Bu-
ralarda gelece¤imiz düflünülürken sa-
r›msak sirke hesab› yap›lmamal›d›r.
Okul öncesi e¤itimsizli¤imizin ve gü-
zel sanatlara de¤er vermeyiflimizin (gü-
zel sanatlar e¤itimi, bir eser ortaya ko-
yup kopmamaktan ziyade, onu sever,
anlar, korur, onunla dinlenir, zevklenir,
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Ebru zemin üzerine

mâden kesme hadis. Hat

çeflidi-Celi sülüs. M.

Zeki Kuflo¤lu’nun

eseridir.

Kafkasya Da¤›stan

yöresine ait kemer

parçalar›, derin kalem

oygulu ve savatl› M.

Zeki Kuflo¤lu arflivinden.

Gümüfl Osmanl› fincan

zarfar›. M. Zeki

Kuflo¤lu arflivi.

Savat iflçilikli gümüfl

Van kemeri. M. Zeki

Kuflo¤lu arflivi.
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s›k›nt›lar›n› unutu, hayata ba¤lan›r ol-
makt›r) sonucunda hayratta ›s›rgan, ze-
rafetten uzak, k›r›c›, küskün bunal›ml›
toplum olduk. 

Müzeler toplumun haf›zas› ve milletlerin
üzerlerinde yaflad›klar› topraklar›n tapusudur.
O sebepledir ki müzeler çok iyi okun-
mal›d›r. Okuman›n yaln›zca kitap oldu-
¤unu düflünenler yan›lm›fllard›r. Oku-
mak anlamak ile eflde¤erdir. Öyle ise
bakmak ve görebilmek de okumakt›r.

Müzeler kurulurken ikinci önemli hu-
sus ise dünü ve günü anlatan güzel bir
kütüphanesi olmal›d›r. Bu kütüphane
günümüz anlay›fl›na göre tanzim edil-
meli milletler aras› iletiflime ba¤l› ve
araflt›rmac›lara aç›k olmal›d›r. Yukar›da
söyledi¤im hususlar ve daha söyleye-
ceklerimle esas temas etmek istedi¤im
nokta, t›pk› Osmanl›’daki külliyeler gibi
içinde çeflitli etkinliklerin olabilece¤i insan› ma-
nen doyuran bir müzeler olmas›d›r. Dündeki
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Eskiflehir tafl› üzerine yine Eskiflehir tafl› oyular yap›lm›flt›r.

“Hüsn-ü savt g›da errub” (Güzel name, ruhun g›das›d›r)

mealinde celi sülüs istif. Zeki Kuflo¤lu taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Deve derisinden oyulmufl  Hacivat Karagöz

serisinden Himmet A¤a (Türk) tasviri. M. Zeki

Kuflo¤lu taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Deniz mahsullerinin çerçeveledi¤i iki ‹stanbul

kartpostal›. M. Zeki Kuflo¤lu arflivinden. Arflivde

binin üzerinde kartpostal mevcuttur.

Anal› kuzulu tabir edilen mineli muska gerdanl›k M.

Zeki Kuflo¤lu arflivinden.

Susam çiçekli M. Düzgünman Ebrusu. M. Zeki

Kuflo¤lu arflivinden. Arflivde yüzün üzerinde çeflitli

ebrular mevcuttur.

Selçuk desenleri ve kalem iflçili¤i göz önüne

al›narak, Gaziantepli Hanifi usta taraf›ndan

ifllenmifl divan sinisi detay›.



* Sn. Kuflo¤lu’nun üzerinde has-

sasiyetle durdu¤u Eyüp Sultan-

da bir müze meselesini

Belediyemiz ciddi bir flekilde

takip etmektedir. Nasipse yak›n-

da bununla ilgili geliflmeleri il-

gililere ve kamuoyuna aç›k-

l›yaca¤›z. (Yay. Notu)
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güzellikleri görme yaln›zca onlara hay-
ran olmam›z› gerektirmemeli, gerektir-
memeli diyorum çünkü müzeler bugü-
ne kadar sanki o ifllevi yerine getiriyor-
mufl gibi alg›lanm›flt›r. Halbuki müzele-
rin kiflilerin öldükten sonra yaflamas›,
unutulmamas› için hakiki kal›c› eserler
ortaya koymas› fikrini afl›lamas› gere-
kir. Böylelikle insanlar kal›c› eserler
yapmaya yönelirler. 

Üçüncü önemli husus ise müzelerin
ifl ocaklar›na sahip olmalar›d›r. Bu
ocaklar iki yönden çok önemlidir. Bi-
rincisi sergilenen eflyalar›n zamanla bo-
zulmalar›d›r. Bunlar›n belli aral›klarda
bak›m›n yap›lmas› gerekir. ‹kinci
önemli yan›, yerli ve yabanc› ziyaretçi-
lerin gezip be¤endikleri eserlerin en
az›ndan minyatür kopyalar›na sahip ol-
mak arzusudur. Düflünün bir kere, mü-
zemizi ziyaret edip oradan bir t›pk› ya-
p›ma sahip olan bir yabanc› evrenin bir
köflesinde o eseri seyrederse bizi daima
hat›rlar. Görmezse unutur. ‹flte ifl ocak-
lar› bu sebeplerle çok önemlidir. Ayr›ca
özel müzelerin bütçesine önemli katk›-
larda bulunmufl ve müzelerde ayr›ca bu
sanatç›lar› bar›nd›rarak baflka bir hiz-
meti gerçeklefltirmifl olurlar.  

Dördüncü yap› külliye içinde konfe-
rans ve sergi salanlar› olmal›d›r. Konfe-
ranslar gerek meslek içi e¤itim gerekse
ilme ve halka hizmet vermeleri aç›s›n-
dan çok önemlidir. Baflka yerlerde kon-
ferans salonlar› olabilir, olmal›d›r, an-
cak müze bünyesinde olan bu yap›lar
müzenin göbekba¤› mesafesindedir.
Sergi salonlar› da öyle. Gerek sergiyi

açan gerek sanatç›n›n ya-
k›nlar›, gerekse ziyaretçiler bu vesile ile
müze ile bütünleflirler. 1980’den bu ya-
na Topkap› Saray› Müzesi’nde açt›¤›m
befl sergimde bunlar› çok iyi gözledim
ve her aç›fl›mda ben de müzede yeni
güzellikler keflfettim. Hala gözüm ve
gönlüm oralardad›r ve her f›rsatta Sara-
y› ziyaret ederim. Yeri gelmifl iken
Topkap› Saray› ve Arkeoloji Müzesi
yetkililerini bütün zorluklara ra¤men
özveri ile çal›flt›klar› için kutlamal›y›m.
Ço¤u kere de kültür adamlar›ndan 
çektiklerini yak›ndan bilenlerden
biriyim. 

Müzelerin flu veya bu flekilde halka
aç›k lokantalar da olmal›d›r. Çünkü
müzeler bir ç›rp›da gezilecek yerler
de¤ildir. Onun için lokanta, dinlenme alan-
lar› kitap ve minyatür eser sat›fllar›n›n yap›l-
d›¤› yerler müzelere hayat verir. 

Yine müzeler için önemli gördü¤üm
dünün canland›r›ld›¤› film veya video-
lar›n gösterildi¤i alanlar da çok önem-
lidir. Benim bu söylediklerime flüphesiz
siz okuyanlar›n da kataca¤› fleyler de
olacakt›r. 

Genel kanaat›m odur ki; müzeler
dünün yafland›¤›, yar›nlar›n planland›¤›
alanlar olmal›d›r. Son olarak bu ilmi
toplant› vesilesiyle Eyüp Sultan’da yafla-
nan bir müze kurulmal›d›r diyorum. Ve bu
da en çok Eyüp Sultan’a yak›fl›r. 

Not: Bana imkan tan›n›r ise özel
müzemi Eyüp Sultan’da kurmak isterim.
Tebli¤imde sundu¤um saydamlar, mü-
zem için toplad›¤›m eserlere bir kaç ör-
nektir. (*)
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Artuko¤ullar›ndan resimli bat›r para. M. Zeki

Kuflo¤lu’nun özel arflivinden.

Ankara Ulus’taki heykel grubu aç›l›fl› için yap›lm›fl

çok az say›daki bronz madalyonun arka yüzü. M.

Zeki Kuflo¤lu özel arflivinden

Gümüfl kakma Osmanl›

armas› Ayna arkas›

olarak M. Zeki Kuflo¤lu

taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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EYÜPSULTAN
YERLEfiME

DOKUSUNUN
TAR‹HSEL SÜREÇ

‹Ç‹NDE GEL‹fi‹M‹ -
DE⁄‹fi‹M‹

Dr. HAT‹CE F. KARA

Z

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir P lanlama Müdürül¤ü’nden emekli.

‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) mezunu, ‹.D.G.S.A. Mimarl›k Y.O. Mezunu,

‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi muzunu, ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Ana

Bilim Dal›, M imarl›k Tarihi Program›nda doktora yapm›fl, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Büyük

‹stanbul Naz›m Plan Bürosu’nda araflt›rmac›, planc›, teknik yönetici, ‹stanbul Büyük fiehir

Belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nde planc›, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›,

müdür yard›mc›s›, müdür, ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›,

müdür yard›mc›s›, müdür olarak çal›flm›fl, ayn› müdürlükten 1997 y›l›nda emekli olmufl, bas›lm›fl

yaz›lar› bulunmakta olup, çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.



fiekil 1. Türk Ça¤›

Öncesi - 1453 (6).

fiekil 2. Türk Ça¤›

Öncesi - 1453 Öncesi

Eyüp: Justinianos I.

Dönemi. (527-567),

Detbiero, 1873 (7, S. 63)
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Eski Paris art›k yok,
ne yaz›k,
bir flehrin flekli
bir faninin kabinden daha çabuk
de¤ifliyor.
Baudelaire (Befl fiehir A.H. Tanp›nar)

‹stanbul’un fethinden sonra ilk

Türk-‹slâm sur d›fl› yerleflmesi olarak

geliflen Eyüp’ün yerleflme dokusunun

geliflimi ve de¤iflimini, birbirini takip

eden farkl› zaman aral›klar›nda incele-

mek mümkündür. 

Bu zaman aral›klar›; siyasal, sosyal,

kültürel yap›da köklü de¤iflimler yara-

tan ve bunun bir sonucu olarak fiziki

dokunun geliflim ve de¤ifliminin etki-

lendi¤i belirli dönem noktalar› aras›n-

daki süreçler olarak belirlenebilir. 

Konu bu çerçevede ele al›nd›¤›nda;

öncelikle çok farkl› iki dünya görünüflü

ve bunun paralelinde siyasal, sosyal,

kültürel yap›y›, kesin bir çizgi ile birbi-

rinden ay›ran bir tarih olan ‹stanbul’un

fetih tarihine göre; “Türk ça¤› Öncesi-

1453 öncesi” ve “Türk ça¤›- 1453 son-

ras›” olmak üzere iki ayr› perspektifde

incelenebilir. 

Dünya tarihinde bir dönüm noktas›

olarak kabul edilen ‹stanbul’un fethi ile

birlikte flehir, köklü bir kimlik de¤ifli-

mine u¤ram›flt›r. Fetihden dört sene

sonra Osmanl› imparatorlu¤u’nun bafl-

kentinin Edirne’den ‹stanbul’a tafl›nmas›

ile birlikte ‹stanbul, dünya çap›nda bir

Türk-‹slâm ‹mparatorlu¤unun merkezi

olarak haz›rlanmaya bafllam›flt›r. Bofla-

lan eski “H›ristiyan imparatorluk” bafl-

kentini, bir “Türk-‹slâm ‹mparatorluk”

baflkenti olarak imar ve iskan etmek

üzere süratle uygulanan politikalar,

kentin fiziksel yap›s›n› da h›zla de¤iflti-

rerek baflka bir çizgiye oturtmaya bafl-

lam›flt›r. 

‹stanbul’un bir alt bölgesi olan Eyüp

de, bu paralelde, Türk Ça¤›’n›n bafllad›-

¤› tarihsel kesitin (1453) öncesinde ve

sonras›nda, yerleflme itibariyle çok

farkl› iki ayr› karakter sergilemektedir. 

fiehrin, surlar›n d›fl›na taflmad›¤›,

Türk Ça¤› öncesi 1453 Öncesi’nde

Eyüp, surlar›n hemen d›fl›nda yer alan,

iskân d›fl›, k›rsal nitelikli bir bölgedir. 

‹stanbul’un fethi ile bafllayan Türk

Ça¤›- 1453 sonras›’nda Eyüp; Fethin

hemen akabinde flehri surun d›fl›na tafl›-

ran bir iskân bölgesi haline gelmifltir ve

‹stanbul ile birlikte bir Türk-‹slâm yer-
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fiekil 4. Türk Ça¤› Öncesi -

1453 Öncesi Eyüp: Osmanl›

‹lk Dönemi (1453-15. Yüzy›l

Sonu) (10, S. 433).

fiekil 3. Türk Ça¤› Öncesi -

1453 Sonras› Eyüp: Osmanl›

‹lk Dönemi (1453-15. Yüzy›l 

Sonu) (9).
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leflmesi olarak varl›¤›n› günümüze ka-

dar sürdürmüfltür. 

Ancak günümüze kadar uzanan bu

uzun süreç içinde ülkenin dünya ile ve

kendi içindeki iliflkileri sonuca oluflan

etkileflimler, siyasal, ekonomik, sosyal,

kültürel yap›da köklü de¤iflikliklerin

yafland›¤› farkl› alt süreçler oluflturmufl-

tur. 

Dolay›siyle bu konuflmada, Eyüp

yerleflme dokusu; “Türk Ça¤› Öncesi-

1453 Öncesi” ve Türk Ça¤›-1453 son-

ras›” olmak üzere iki büyük zaman ara-

l›¤› olarak ele al›n›rken; Türk ça¤› da,

1453’den günümüze kadar geçen süreç

içinde köklü fiziki de¤iflimlere u¤rad›¤›

alt› alt zaman aral›¤› içinde incelenmifl-

tir: 

1. TÜRK ÇA⁄I ÖNCES‹ -
1453 ÖNCES‹ EYÜP: 
(Bkz. fiekil: 1,2) 

S. Eyice; ‹stanbul’un da ilk yerlefl-

mesi olan Haliç k›y›s›ndaki ilk yerlefl-

meler ile ilgili olmak üzere mitolojiden

afla¤›daki efsaneyi nakletmektedir: “‹lk-

ça¤ yazarlar›ndan Miletos’lu Heyskios,

Alibey ve Ka¤›thane dereleri aras›nda,

bunlar›n tam Haliç’e döküldükleri yer-

de yükselen tepenin üstünde Byzanti-

on’un efsanevi kurcusu Byzas’›n annesi

olarak kabul etti¤i Keroessa’n›n do¤du-

¤unu ileri sürer. Haliç eski ad› olan Ke-

ras’e böylece Io’nun k›z› Keroessa’dan

alm›fl almaktad›r. Ayn› husus sonralar›

VI. Yüzy›l›n tan›nm›fl yaz› Prokopios

taraf›ndan da tekrarlanm›flt›r. ....... Su

perisi Semestra taraf›ndan büyütülen

Keroessa’n›n da deniz tanr›s› Pose-

idon’dan do¤urdu¤u ve kaynak perisi

Byzia’n›n besledi¤i Byzas, Byzantion’u

kurmufltur”. Yazar ayn› metnin deva-

m›nda; “Ancak bunda gerçe¤in pay›n›

da sezmek mümkündür. O da ‹stan-

bul’un ilk yerleflmesinin, etraf› verimli

topraklarla çevrili olan, bol bal›k av›

sa¤layan ve denizcilere çok genifl ve

çok emin bir s›¤›nak olan Haliç’in yu-

kar› uçunda oldu¤udur”. demektedir ve

bunu kolayda, akarsu kenarlar›nda yer-

leflen kolonüzasyon yerleflmelerinin bu

özelli¤ine de ba¤lamaktad›r (1,s.I-264). 

Dolay›siyle, tarihçilerin de belirtti¤i

gibi; ilk ça¤larda haliç yamafllar› yeflil-

likler ve ormanlar ile kaplanm›fl, k›y›la-

r› boyunca küçük koylar› olan tertemiz

suyu ile sakin bir kanald›r. 

O devrin ihtiyaç ve ölçülerine göre

gazla genifl ve derin oldu¤undan k›fl›n

gemicilerin s›¤›na¤›, daima sakin olan

sular› ile emin bir iç deniz olmakla bir-

likte, ancak k›y›daki koylar liman göre-

vi görmektedir.

Bugün hiçbir iz olmamakla birlikte;

Sarayburnu bölgesindeki bir yerleflme-

nin d›fl›nda, Haliç’in sa¤lad›¤› imkânlar

nedeni ile, k›y›s›nda, sonuna do¤ru bir
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fiekil 6. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Bat›dan Etkilenme

Dönemi (17. Yüzy›l bafl›-18.

Yüzy›l sonu). 1750 (7, S. 76)

fiekil 5. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Osmanl› Klasik

Dönemi (16. Yüzy›l.) (10, S. 135).

1. 1949 y›l›nda Eyüp’de Silah-

tara¤a’da Roma devrine ait bir

yap›n›n temelleri, bir mymphaion

veya bir sunak ve mermer heykel

kal›nt›lar› ile, Alibeyköyünde

define aray›c›lar› taraf›ndan

bulunan baz› mahzenler, mezar-

bafl›, M.Ö. 2. Yüzy›la ait

mezar steli Haliç’in yukar›

ucundaki yerleflmeler ait izler

say›labilir. (67, s.I-265)

2. Kozmidionq Rumca “yeflil”

anlam›na da gelmektedir. Bu

isim, buras›n›n yeflili bol bir böl-

ge oldu¤unu da ça¤r›flt›rmak-

tad›r. 

3. Tarihçi Kayseri’li

Prokopios’un, bu kiliseyi tarif

derken “Haliç taraf›ndan bu

kiliseye gidenler onu karfl›lar›nda

ayr›ca bir tepe, “Akropol gibi

bulurlar” demektedir. Burada

“Akropol” ile; kilisenin etraf›n›

yüksek duvarlarla son derece

tahkim edilerek muhafaza edil-

di¤i, uzaktan görenlerin buras›n›

adeta müstahkem bir mevki zan-

nettikleri anlat›lmak istenmifltir

(2, s.9;11).

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

veya birkaç yerde yerleflmelerin olmas›

muhtemeldir. 

Nitekim Haliç’e akan iki sudan bat›-

daki bugünkü Alibey deresinin “Kyda-

ro”, do¤udaki Kâ¤›thane deresinin

“Barbyzes” olarak adland›r›ld›¤› o dö-

nemde, bu iki akarsuyun Haliç’e dökül-

dükleri yerin arkas›ndaki tepe “Semest-

re” ad› ile an›l›yor ve burada Semestre

ad›na bir sunak bulunuyordu. Bu suna-

¤›n ‹stanbul’daki ilk yerleflmenin hat›ra-

s›n› sürdürdü¤üne ihtimal verilebilece-

¤ini tarihçiler söylemektedir. 1949 y›-

l›nda bu bölgede bulunan baz› arkeolo-

jik buluntular›n da bunu do¤rulad›¤›

söylenebilir(1), (1, s. I-264,265) 

Yine o dönemde bu iki akarsuyun

Haliç’e döküldükleri ve çamurlar›n› 

getirdikleri batakl›k bölge “Saprathalas-

sa (sapros: kokmufl, pis, bozuk; thalas-

sa: deniz)” olarak an›l›yordu (1,S.I-

264). 

Bizans döneminde sur d›fl›nda bu-

günkü Eyüp Sultan semtinin bulundu¤u

yörenin Haliç’in di¤er sahilleri gibi

zengin ve yo¤un bitki örtüsü ile kapl›

olmas› ve civar›ndaki ormanlarda av

hayvanlar›n›n bollu¤u nedeni ile buras›

imparatorluk taraf›ndan av sahas› ve

sayfiye yeri olarak kullan›lm›flt›r. Ayr›-

ca bu civarda bir çok manast›r infla

edilmifltir. 

Bu manast›rlardan Aziza kosmos ve

Damianos’un ismine izafeten Teodos II.

(408-450) zaman›nda kurulan manast›r-

dan dolay› buraya Kozmidion denildi¤i

rivayet edilmektedir(2). Bir tepe üze-

rinde bir kale gibi yükselen bu kilise

meflhur bir zayretgâh idi(3). Ayr›ca bu-

rada; yar›fllar›n, siyasi gösterilerin ya-

p›ld›¤›, ahflaptan infla edildi¤i için “Ski-

lokerkos (Xylo Cerkos) olarak isimlen-

dirilen bir de hipodrom yap›lm›flt›r (2,

S. 9-11). 

‹mparator Leon I (457-474) taraf›n-

dan ise bugünkü Otakç›lar Camii civa-

r›nda, Aya Mama ad› verilen bir saray

ile bir manast›r infla ettirilmifltir. 

Aya Mama Saray› pek büyük bir sa-

ray olmamakla birlikte son derce zarif

ve muhteflem bir sarayd›. Aya Mama

manast›r› ise gerek mevkiinin güzelli¤i,

gerekse flehrin gürültüsünden uzakl›¤›

ile inzivaya çekilerek ibadette bulunan-

lar için uygun bir yerdi. Saraya çok ya-

k›n olan Aya Mama manast›r›nda art›k

dünya iflleri ile alâkas›n› kesmifl saray

kad›nlar› oturmaktayd›. Söz konusu

manast›r›n küçük kilisesinin farkl› bir

statüsü vard› ve bu kilisenin papaz› bü-

yük bir imtiyaza sahipti. Harbe gide-
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fiekil 8. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Sanayileflme ve

Bat›laflma Dönemi (19 Yüzy›l Bafl›

- 1950) 1913-1919 (17).

fiekil 7. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Bat›dan Etkilenme

Dönemi (17. Yüzy›l 18. Yüzy›l).

(10, S. 444)

4. Mesleki disiplinim nedeni ile

bildiri konum yerleflme dokusunun

tarihsel süreç içinde geliflimi ile il-

gili olup, burada bu hususa bilgi

mahiyetinde ve kaynakçalara

dayanarak de¤inme gere¤ini duy-

dum. Ancak konuflmalar esnas›n-

da Sn. Hocam›z Prof. Dr.

S.Eyice ve ilgili konuflmac›lar

k›l›ç kuflanma törenlerinin Os-

manl› Padiflahlar›na özgü bir

merasim oldu¤u, Hristiyan dün-

yas›nda taç giyme merasimi

bulundu¤u konusunda dikkati çek-

mifllerdir. 

5. Yazar Meryem Kilisesi’nin su

k›y›s›nda yer alan çok uzun,

yüksek ve muhteflem bir yap› ol-

du¤unu anlatmaktad›r. 6. Yüzy›l-

dan itibaren Bizans’›n kutsal bir

ziyaret yeri olan Meryem Kilisesi

ve Ayarmas› 1434’de yanm›fl,

yerine yap›lan kilise Ortodokslar-

ca sayg› görmeye devam etmifltir

(1, s. 266-267).

6. Söz konusu kilisenin temelleri su

içine at›lm›flt›r. Prokopios, “Gizli

Tarih” isimli bir baflka eserinde

ise, bu yap›y› “dalgalar› yap›lar

ile boyunduruga alma” ve “paray›

suya gömme olarak de¤erlendir-

mifltir (1, I-S 266, 267).

7. 3. Haliç Köprüsü’nün ayak-

lar›n›n yap›m› esnas›nda 1972’de

Ayvansaray’da surlar d›fl›nda

toprak içinde bulunan “çok ince ve

de¤iflik bir iflçili¤e sahip, üzerlerin-

de çeflitli hayvan kabartmalar›

olan, 6. Yüzy›la ait iki sütun

bafll›¤›, “muhtemelen Jus-

tinianos’un bu yap›lar›ndan

birinin kal›nt›lar› olmal›d›r. (1.,

S. I-267)

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

cek imparatorlara, kumandanlara ve

asilzadelere, hareketlerinden evvel bu

kilisede, özel bir merasim ile k›l›ç kufla-

t›rd› (4). Bu manast›r›n yak›n›nda ayr›-

ca Leon Makelos olarak adland›r›lan

bir baflka manast›r daha vard› (2, S.9-

11;3,S.13). 

Yine tarihçiler, surun Vlaharna (Bla-

kernai) kap›s› yak›n›nda Aya Fotini, Bu-

gün Feshane’nin bulundu¤u mahalde

Aya Pantelemon veya Teodora’n›n kili-

se ve flatosunun bulundu¤unu, bunlar›

‹mparator Jüstinyen I. (527-567)’in efli

‹mparatoriçe Teodora (ölümü 547) için

yapt›rm›fl oldu¤unu, bu kiliseden az

ötede Defterdar Mevkii civar›nda ah-

flaptan bir köprü bulundu¤unu, bunu

Kayser Jüstinyen’in sonradan oniki ke-

mer üzerine kargir olarak infla ettirdi¤i-

ni yazmaktad›r. Bu köprüye Deve Köp-

rüsü (Kamiloye F›re) denilirdi ve bu

köprüyü geçince bugün Defterdar ‹ske-

lesi’nin oldu¤u yerde Aya Mama’n›n

küçük bir liman› bulunmaktayd›

(2,S.9). 

6. yüzy›lda Haliç’in Akdeniz’in bafl-

l›ca tabii limanlar›n›n bafl›nda geldi¤i

anlafl›lmaktad›r. Bu yüzy›lda, ‹mparator

Justinianos’un yapt›rd›¤› veya ihya etti-

¤i dini tesisleri anlatan “yap›lar” isimli

kitab›n yazar› Prokopios; Haliç k›y›la-

r›nda boydan her taraf›nda demirleme-

nin mümkün oldu¤unu, böylece Ha-

liç’in flehre büyük hizmet sa¤lad›¤›n›

söylemekte, ‹mparator’un Blakher-

nai’de, sur d›fl›nda, su k›y›s›nda yüksek

ve muhteflem bir yap› olan Meryem ki-

lisesi(5), sahilde temelleri su içine at›-

lan Priskos ve Nikolaos adlar›na bir ki-

lise daha yapt›rd›¤›n› anlatmaktad›r

(6)(7), (1, S. I-266,267). 

Bu dönemde Hz. Halid’in türbesinin

civar›n›n servi a¤açlar› ile kapl› oldu¤u-

nu ve Bizansl›lar›n buraya avc› anla-

m›nda “Kinigos” dediklerini, buradaki

çay›rl›kta imparatorlara ait, bu ismi ta-

fl›yan bir av köflkü bulundu¤unu, Bos-

tan ‹skelesi civar›nda ise Bahariye k›y›-

s›nda küçük bir liman ile devlet gemile-

rini yapma ya mahsus bir tersane bu-

lundu¤unu tarihçiler ifade etmektedir

(8) (2,S.11). 

Ayr›ca sur d›fl› ve Eyüp’ün bu dö-

nemde Bizans’›n süt ihtiyac›n› karfl›lad›-

¤›, ayr›ca burada Haliç’in çamurunun

ifllendi¤i tu¤la harmanlar›n›n bulundu-

¤u bilinmektedir. (4,S.27). Ayn› za-

manda sur d›fl› bu dönemde flehrin nek-

ropülü idi(5,S.1). 

Fetihden önce ‹stanbul birçok kez

sald›r›ya maruz kalm›fl, bu kuflatmalar›n

her defas›nda flehrin d›fl› ya¤malanm›fl

ve mevcut yap›lar tahrip edilmifltir(9). 
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fiekil 10. Türk Ça¤› Öncesi

- 1453 Sonras› Eyüp:

Sanayileflme ve Bat›laflma

Dönemi (19 Yüzy›l Bafl›-

1950) ‹stanbul Keflfiyat ve

‹nflaat A.fi. 1920-1923

(17).

fiekil 9. Türk Ça¤› Öncesi

- 1453 Sonras› Eyüp:

Sanayileflme ve Bat›laflma

Dönemi (19 Yüzy›l Bafl› -

1950) 1913-1919 (17).

8. Alibey ve Kâ¤›thane

derelerinin getirdi¤i çamurlarla

dolan liman›, ‹mparator Kan-

takuzen (1347-1354) bir hayli

para sarfederek temizletmifltir (2,

S.11).

9. Bulgarlar Konstantinopolisi

zaptetmek için surlara hücum et-

tiklerinde, sur d›fl›nda bulunan

Aya Mama Saray› ile Manas-

t›r›’n› tahrip etmifller, bütün efl-

yalar›, saray›n alt›n somaki

direklerini, kap› ve pencerelerini

söküp memleketlerine götürmüfl-

lerdir (2, s.11).

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

Fatih Sultan Mehmed de 1453’de ‹s-

tanbul’u kuflatt›¤›nda Eyüp ve çevresin-

deki mabet ve yap›lan birer tafl y›¤›n›

halindeydi. Bu tafllar›n bir k›sm› Eyüp

Sultan Türbesi ve Camii’nin inflaat›nda

kullan›lm›flt›r. 

2. TÜRK ÇA⁄I-1453
SONRASI EYÜP. 

Türk Ça¤›’nda Eyüp yerleflme doku-

sunu ise yukar›da girifl bölümünde izah

edildi¤i üzere alt› alt zaman dilimi için-

de inceleyerek günümüze kadar getir-

mek mümkündür. Eyüp, bu dönemde,

bu çerçevede afla¤›daki biçimde ince-

lenmifltir.

2.1. Osmanl› ‹lk
Dönemi (1453-15
Yüzy›l Sonu): 

Dünyaya hakim bir imparatorluk

kurmak üzere sistemli bir flekilde hare-

ket eden Fatih Sultan Mehmed’in ‹stan-

bul’u fethinden sonra karfl› karfl›ya kal-

d›¤› en önemli sorun, hiç flüphesiz ki,

bu kesitte jeopolitik, co¤rafi konumu

ve özellikleri itibariyle bu son derce

önemli kentin tarihselli¤ine ve önemi-

ne uygun bir biçimde imar ve iskân

edilmesi olmufltur. E. H. ayverdi ve Ö.

L. Barkan, bu konu ile ilgili: “Devletin

bütün mal, insan, malzeme kaynaklar›

t›pk› bir savafla haz›rlan›r gibi bu u¤ur-

da seferber edilerek, Fatih sultan Meh-

met II. Vakfiyesinde zikredilen” hüner

bir flehir bünyad eylemektir/reaya kal-

bin âbâd eylemektir” beytinde ifadesini

bulan flahane bir anlay›fl ve davran›flla

bu “mesele” ile meflgul olunmufltur” ifa-

desini kullanmaktad›rlar (8,S.X.)

Ancak Osmanl› Devleti’nin o dö-

nemdeki kaynaklar›n›n zenginli¤i ve

yönetim kudreti de bu imkan› sa¤lam›fl-

t›r. 

‹stanbul’un imar›nda daha önce Bur-

sa ve Edirne’de uygulanm›fl olan, hay›r

ifllerinin gerçeklefltirildi¤i ve vak›f yolu

ile sürekli¤in sa¤land›¤›, “‹maret siste-

mi” olarak isimlendirilen, külliye halin-

deki tesisler kullan›lm›flt›r ve bu tesisler

‹stanbul’da imar ve iskân edilmek iste-

nen yeni yerleflme alanlar›n›n çekirde-

¤ini oluflturmufltur. 

Bu çekirdek etraf›nda zamanla; bu

merkezlerin getirdi¤i kolayl›klar, vergi-

den muafiyet, yerleflmek isteyenlere ar-

sa ve ev vermek gibi teflvik edici ted-

birler ile de yerleflme alan› genifllemifl,

yeni mahalle ve semtler oluflmaya bafl-

lam›flt›r. Bu yeni geliflen mahalle ve

semtlerin çekirde¤ini genelde vak›f te-

sisler teflkil etmektedir. 

Din, toplum yarar› ve hay›r yapma

duygu ve düflüncesinin birbirini besle-

di¤i toplumda, devlet ad›na padiflahlar

taraf›ndan yap›lan vak›f tesisleri yan›n-
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fiekil 12. Türk Ça¤› Öncesi -

1453 Sonras› Eyüp: Kentleflmede

Büyük De¤iflimler Dönemi

(1950-1984), Hava Foto¤raf›

1961: Eyüp Eski Yerleflme

Alanlar› Kent Dokusu (17).

fiekil 11. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Sanayileflme ve

Bat›laflma Dönemi (19 Yüzy›l Bafl›-

1950) (10, s. 463)

10. Bu dönemde ‹stanbul sur

d›fl›na tafl›r›l›rken Eyüp semti de

‹stanbul bütününden ayr›

düflünülmemifltir. E.H. Ayverdi,

burada, daha fethin alt›nc›

senesinde, yani 863 (1459)’de

‹stanbul (sur içi) ve Bilâd -› Sel-

hase yani Eyüp, Galata, Üs-

küdar kad›l›klar›n›, ‹stanbul

kad›s› H›z›r Bey’in vefat›ndan

sonra yerine geçen Molla Hüs-

rev’in flahs›nda birlefltirmek

suretiyle önemli bir ad›m at›l-

d›¤›n›, bundan sonra da bir flah-

s›n üzerinde olsun veya olmas›n

bu dört kaz›n›n kaderinin bir

arada yürütüldü¤ünü söylemek-

tedir (9, S.5).

11. E. H. Ayverdi, ‹stanbul

mahalleleri için hayli doküman

olmas›na ra¤men, Eyüp semtine

iliflkin olanlar hakk›nda

Galatadakiler kadar dahi veri

olmad›¤›n›, vakfiyeler ve tahrir

defterlerinin bu semti hemen hiç

ihtiva etmedi¤ini ifade etmekte,

mahallelerin çekirde¤ini teflkil

eden cami ve mescitleri ilk hareket

noktas› olarak ele almaktad›r.(9,

S.53)

12. Bu çal›flmada bu dönemde

yap›lan yap›lar, yap›m tarih-

lerine göre ifllenerek dokunun

yay›lmas› tespit edilmeye çal›fl›l-

m›flt›r.

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

da halk›n varl›kl› kesiminin de vak›flar

kurmas›, ‹stanbul’daki imar hareketleri-

ni dolayl› olarak desteklemifltir. ‹stan-

bul’un fethinden sonra bafllang›çta birer

toplanma merkezi durumunda olan; fe-

tih de yaral›k göstermifl, burada mülk

edinmifl, hay›rsever zatlar ile ‹stanbul’a

gelip yerleflen varl›kl› ifl sahibi kifliler

taraf›ndan kurulan cami, mescit gibi va-

k›f eserlerin etraf›nda ufak topluluklar

halinde geliflmeye bafllayan mahalleler,

genelde bu cami veya mescitlerin isim-

leri ile an›lm›flt›r. 

Fatih’in ‹stanbul’u almas› ile güdüm-

lü bir imar ve iskân politikas› sürdür-

müfl; Bizans döneminde sur d›fl›na tafl-

mayan flehir, sur içinde bir Türk-‹slâm

kimli¤ine bürünürken ayn› zamanda sur

d›fl›na tafl›r›larak gelifltirilmifltir. Fethin

hemen akabinde, Hz. Halid bin Zeyd

Ebu Eyyub el Ensari’nin kabrinin bu-

lundu¤u rivayet edilen yerde, Padiflah›n

iradesi ile türbesi yapt›r›lm›flt›r. 

Fethin befl-alt›nc› senelerinde 863

(1458/1459)’de, türbenin yan›nda, yine

Fatih taraf›ndan ‹stanbul’un ilk selâtin

camii infla ettirilmifl ve yine ayn› y›llar-

da bu yap›lara eklenen medrese, kütüp-

hane (medresenin içinde), imaret, çifte

hamam ile sur d›fl›n›n ilk Türk-‹slâm

külliyesi teflkil edilmifltir. Yine Padiflah

taraf›ndan kurulan bir vak›f ile bu hiz-

met yap›lar›n›n yaflamas› temin edil-

mifltir. Bilindi¤i gibi türbe, camii ve ha-

mam günümüze ulaflan yap›lard›r. ‹s-

tanbul’un fethinin hemen arkas›ndan

teflkil edilen bu külliye, Eyüp yerleflme-

sinin çekirde¤ini teflkil etmifl, Bizans

döneminde iskân edilmemifl olan flehrin

d›fl›nda kalan bu bölge, fetihden hemen

sonra teflekkül eden sekiz mahalle ile

iskana aç›lm›flt›r(10) (9,S.3-10, 53-54).

E.H. Ayverdi’nin haz›rlad›¤›, yakla-

fl›k olarak sekiz mahalleyi ve dokunun

yay›ld›¤› alan› gösteren harita (11)

(Bkz. fiekil 3) ile bu çal›flma ile ilgili ol-

mak üzere haz›rlanan ve yerleflme do-

kusuna yay›ld›¤› alan› gösteren harita

(12) (Bkz. fiekil 4) incelendi¤inde gö-

rülmektedir ki, Fatih dönemi sonunda

bu günkü Eyüp yerleflme alan›n›n eski

kent dokusunun önemli bir k›sm›, arada

boflluklar da olsa iskâna aç›lm›flt›r.

Eyüp sultan camii çevresinde bafllayan

iskân yay›larak güney-kuzey do¤rultu-

sunda, sahilde surlar›n hemen yak›n›n-

da yer alan Ya Vedud Tekkesi (Abdül

Vedud Camii)’nden sahil boyunca geri-

de bugünkü Piyerloti tepesinde yer

alan Karya¤d› Baba Tekkesi’nin hizas›-

na kadar devam etmekte geride ise ku-

zey-güney istikametinde Karya¤d› Ba-

ba Tekkesi ve Uluca Baba Mesci-

di’nden surlara do¤ru Kas›m Çavufl

Mescidi çevresi, Sofular Mescidi çevre-

si, Fethi Çelebi Camii çevresi, Çay›rba-

fl› ve Bey (Mehmed bey) mescidleri

çevresi olmak üzere birleflerek yay›l-

m›flt›r. Söz konusu camii ve mescidler 
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fiekil 14. Türk Ça¤›

1453 Sonras› Eyüp:

Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi

(1950-1984), Hava

Foto¤raf›-1961:

Alibeyköy ve

Ka¤›thane Dereleri

A¤z› ve Çevresi

Yerleflme Dokusu (17).

fiekil 13. Türk Ça¤› Öncesi - 1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984), Hava

Foto¤raf›-1961: Eyüp Yeni Geliflme

Alanlar› Yerleflme Dokusu (17).

13. Fetih öncesi ‹stanbul, iflgal

ve tahripler, Venedik ve

Cenoval›lar›n ekonomik bask› ve

istismar› ile eski gücünü ve hin-

terland›n› kaybetmifl, nüfusu

70000’i geçmeyen boflalm›fl ve

harap bir flehirdi. Fetihden sonra

esir muamelesine tabi tutulan

halk›n memleketin di¤er taraf-

lar›na da¤›t›lm›fl olmas› da iskân

sorununu ön plana ç›karm›flt›r.

14. ‹stanbul’un iskân edilmesinde

takip edilen politika, burada yer-

leflmek isteyenlere Rumlar›n

boflaltt›klar› evlerin mülk olarak

verilmesi ve fetih esnas›nda hiz-

meti geçenlere verilen genifl ihsan-

lar›n ötesinde, ‹stanbul’u Ticari

ve ekonomik aç›dan kalk›nd›r-

mak için memleketin her taraf›n-

dan müslüman ve hristiyan, var-

l›kl›, büyük tüccar, tecrübeli ifl

adam›, ulema, her meslekten seç-

kin sanatkârlar gibi ifle yarayan

kiflilerin bulunarak Tehcir (sür-

gün) yolu ile ‹stanbul’da

yaflamaya mecbur k›l›nmas› ve

kendilerine ev, dükkân temin et-

mek gibi imkânlar yarat›larak

burada yerleflmelerinin sa¤lan-

mas›d›r. ‹stanbul ve civar›n›n is-

kân›nda fidye vererek geri dönen

Rum esirler ve efendileri ile bir-

likte gelen köleler de iflgücü ih-

tiyac›n› karfl›lamak üzere yer al-

m›flt›r (8, S.X-XIV).

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

çevresine bu camii ve mescidlerin ismi-

ni alan mahalleler teflekkül etmifltir.

Bundan sonra doku uzun süre fazla ya-

y›lmam›flt›r. 

‹stanbul’un imar edilmesinin parale-

linde onun kadar önemli olan di¤er bir

konu ise iskân edilmesi olmufltur(13).

‹stanbul’un iskân› için uygulanan politi-

kalar çerçevesinde (14), Eyüp Sultan

imareti çevresinde Bursa’dan gelenler

yerlefltirilmifltir (9, s.70-80). 

“Fatih devrinde” ‹stanbul’un nüfusu-

na iliflkin veriler k›s›tl›d›r. Baz› belge-

lerde bu döneme ait ev ve dükkân say›-

lar› verilmektedir. Bunlar›n yan›nda ba-

z› araflt›rmac›lar ise konuya o dönemin

Türk aile yap›s› ve yaflam tarz›n› gözö-

nüne alan varsay›mlarla yaklaflarak baz›

rakamlar yakalamaya çal›flm›fllard›r. E.

H. Ayverdi’ye göre, ‹stanbul ve Bilad-›

Selasi’de 185000-195000 aras›nda insan

yaflad›¤› tahmin edilmektedir (9,S.82). 

Burada Eyüp ile ilgili detayl› bilgi

bulunmamas› ile birlikte oluflan on ma-

hallenin ellifler konut oldu¤u ve her ko-

nutta sekiz kiflinin yaflad›¤› ön kabulü

sonucu nüfus 4000 olarak tahmin edil-

mifltir (9, S. 82). 

2.2. Osmanl› Klasik
Dönemi (16. Yüzy›l) 

Fatih döneminde bafllayan imar

hamleleri, Sultan II. Beyaz›t ve özellik-

le kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan

infla ettirilen cami, imaret k›rkçeflme su

yollar›n›n yap›lmas› gibi büyük imar fa-

aliyetleri ile devam ettirilmifltir (15). 

D. Kuban, Arnold Con Harff’›n

1496/1497’e ‹stanbul büyük bir flehir

olarak tan›mlad›¤›n› söyleyerek Sultan

II. Beyaz›t’›n saltanat›n›n ortalar›nda

nüfusun 200 000’e yaklaflm›fl oldu¤u

tahminini yapmakta ve bu nüfusun

%10’una yak›n bir k›sm›n›n Haliç k›y›-

lar›na ve özellikle Eyüp ve Balat’a yer-

leflmifl oldu¤unu ifade etmektedir. 

Kanuni döneminin sonlar›nda ise

nüfus 500 000’e yaklaflm›flt›r. Bunun

%30-40 oran›nda bir k›sm›n›n surlar d›-

fl›nda yerleflti¤i ve en yo¤un sur d›fl›

yerleflmesinin ise Galata d›fl›nda Eyüp

ve Kas›mpafla’da oldu¤u tahmin edil-

mektedir. 

Bu dönemde Haliç sahilleri ve Eyüp

büyük bir geliflme göstermifltir. Özel-

likle Kanuni döneminde Eyüp’e imaret

sistemi ile kurulan ve vak›f yolu ile ya-

flat›lan cami, mescid, medrese, s›byan

mektebi çeflme, sebil, hamam, imaret,

türbe yap›lar› gibi dini, kültürel, sosyal,

ticari fonksiyonlar tafl›yan yap›lar; bun-

lar›n birkaç›n›n bir arada bulundu¤u

külliye niteli¤inde yap› kompleksleri

tekke yap›lar› infla edilmifl; sahiller ba-

hariye k›y›lar› boyunca saray ve yal›lar
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fiekil 16. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

Hava Foto¤raf›-1972: Rami ve

Çevresi Yerleflme Dokusu (17).

fiekil 15. Türk Ça¤›

1453 Sonras› Eyüp:

Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi

(1950-1984), Eyüp

Yerleflme Merkezi ve

Çevresini Gösteren,

1960 Y›l› Öncesine ait

bir foto¤raf (Eyüp Yeni

Yol henüz aç›lmam›flt›r

ve çevredeki bofl

bostanl›k alanlar Eyüp

merkezine kadar

inmektedir. (6)

15. Fetih’ten sonra ‹stanbul en

afla¤› bir as›r boyunca büyük bir

flantiye halinde devaml› imar ve

infla edilmifl, liman ticareti nedeni

ile bafllang›çta Haliç k›y›lar›ndan

birinci, ikinci ve üçüncü tepelere

ve nihayet Marmara sahiline

do¤ru giderek yay›lan kubbe ve

minarelerin hakim oldu¤u yeni

çehresi ile flehre, Türk-‹slâm kim-

li¤i kazand›r›lm›flt›r.

16. Sempozyuma “Hz. Ebu Ey-

yub Ensari Vakf› Muhasebelerin-

den 16 yy. sonunda Eyüp

Kasabas›” isimli özgün bir bildiri

ile kat›lan Sn. Prof. Dr. Stefanos

Yerasimos, bu araflt›rmas›n›n

sonucunda 22 mahallenin ortaya

ç›kt›¤›n› ifade etmifl ve nüfusa ›fl›k

tutacak bilgiler vermifltir. 

17. Ayvansaray civar›nda Sul-

tan IV. Mehmet’in k›z› Hatice

Sultan’a (ölümü 1743/1744) ait

saray; Sultan III. Mustafa’n›n

k›z› ve Sultan I. Abdülhamit’in

ye¤eni Beyhan Sultan (1766-

1824) taraf›ndan yapt›r›lan,

1802-1814 y›llar›nda el de¤ifl-

tirerek I. Abdülhamit’in k›z›

Hibetullah Sultan’a geçen beyhan

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

ile dolmaya bafllam›flt›r. Cami, külliye,

tekkeler ile birlikte hazireler, namaz-

gah, mesire alanlar› gibi aç›k kullan›m

alanlar› oluflmufltur. D. Kuban, Kâ¤›t-

hane’nin muhtemelen bu dönemde me-

sire yeri oldu¤unu söylemektedir (11,

S. 33) 

Bu dönemde Eyüp’ün yerleflme do-

kusu, bir önceki döneme göre fazla ya-

y›lmamakla birlikte mevcut doku içinde

önemli imar hareketleri olmufltur. Mi-

mari yap›, malzeme ve süslemelerde

yans›yan üslubu ile Osmanl› klasik dö-

neminin en güzel örneklerinin sergilen-

di¤i bu yap›lar, burada geliflen kültürel

ve sosyal ortam›n da bir göstergesi ol-

mufltur(16), (Bkz. fiekil 5,6). 

2.3. Bat›dan
Etkilenme Dönemi
(17. Yüzy›l-18. Yüzy›l): 

Bu dönemi kapsayan 17. Ve 18.

Yüzy›llarda yap›lan haritalara bakt›¤›-

m›zda genelde hemen hepsinin fiziksel

olarak do¤ru çizilmedi¤ini görmekte-

yiz. Ancak bu haritalardan kentsel do-

kunun yay›lmas› ile ilgili do¤ru ipuçlar›

yakalamak mümkündür. Ayr›ca yine bu

devirde infla edilen yap›lar›n incelen-

mesi de bize gerek iskân alan›n›n yay›-

l›fl›, gerekse o dönemin sosyal ve kültü-

rel yap›s› hakk›nda yeterli bir fikir ver-

mektedir.

Dolay›siyle gerek söz konusu mev-

cut haritalar› inceledi¤imizde, (Bkz.

fiek. 7,8,9,10,11,12,13,14,) gerekse bu

dönemde yap›lan imar faaliyetlerine

bakt›¤›m›zda flehrin surlar› iyice yaklafl-

t›¤› anlafl›lmaktad›r. Yerleflme dokusu

fazla genifllememekle birlikte Fatih dö-

neminde oluflan dokunun içinde yeni

külliye, camii, Tekkeler kurulmufltur.

“Lâle devri”ni de kapsayan bu dönem,

‹stanbul genelinde oldu¤u üzere Eyüp

içinde çeflme, sebil gibi su yap›lar› aç›-

s›ndan en zengin dönem olmufltur ve

bu yüzy›l›n karakteristik yap›lar›ndan

olan çeflmelerin önemli bir k›sm›

Eyüp’te infla edilmifltir. fiah Sultan Kül-

liyesi, Mihriflah Sultan Külliyesi, Ka-

lenderhane Tekkesi’nin sebil, çeflme

yap›lar› döneminin en güzel örnekle-

rindendir. 

Bugün dahi ifllevini sürdüren Mihri-

flah Sultan ‹mareti, sultan II. Selim’in

annesi taraf›ndan külliyesinin bir parça-

s› olarak o dönemde kurulmufltur. 

Osmanl› Klasik dönem uslûbunun

mimari yap› ve süslemeler de yavafl ya-

vafl terk edildi¤i, bat› üslubunun karak-

teristik biçimlerinin yans›maya bafllad›-

¤› üslup farkl›laflmas›n›n ortaya ç›kt›¤›

bu dönemde, fieyh Murat tekkesi yap›

kompleksi gibi çok güzel yap›lar infla

edilmifltir. 

Kâ¤›thane’de Sadabad kompleksinin

yap›ld›¤› bu dönemde Eyüp sahilleri,

bahariye k›y›lar›na kadar sultan sarayla-

r›(17), devlet büyüklerinin yapt›rd›¤›

yal›lar ve köflklerle dolmufltur ve bu ya-

p›lar bu dönemde bir sayfiye yeri ola-

rak ra¤bet gören Haliç sahillerinde infla

edilen ve döneminin mimarisi üslup ve
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fiekil 18. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

Hava Foto¤raf›-1975: Eyüp Yeni

Geliflme Alanlar› (17).

fiekil 17. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

Hava Foto¤raf›-1972: ‹slâmbey

Caddesi ve Tarihi Eyüp Mezarl›¤›

S›rtlar› Yeni Geliflme Alanlar› (17)

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

süsleme örneklerini tafl›yan zarif yap›-

lard›r. 

Do¤an Kuban; Sultan II. Mahmut

zaman›nda yap›lan bir nüfus tahririne

dayanarak bu kesitte nüfusun 400000

civar›nda oldu¤unu kabul etmekte ve

17. Ve 18. Yüzy›llarda flehir nüfusunun

devaml› olarak artmad›¤›n› söylemek-

tedir (, s. 40). Yine bu dönemde kuru-

lan çeflmelerin nüfus yo¤unlu¤unda 

artmaya tekabül edebilece¤i gibi bir

yorum getirmektedir ki “Lale devri”n-

de Eyüp’te yap›lan çeflmelerin oran›, 

bu dönemde burada bir nüfus yo¤un-

laflmas› oldu¤unu göstermektedir

(11,S.38) 

2.4. Sanayileflme ve
Bat›l›laflma Dönemi
(19. Yüzy›l Bafl› - 1950): 

Bu dönem Sultan II. Mahmut ile

bafllayan, geleneksel yap›da köklü de¤i-

fliklikler meydana getiren bir dönemdir.

Her de¤iflim de oldu¤u gibi sanc›lar›n›

da birlikte getirmifltir. Bat›l› anlamda

kurumsal yap›da getirilen de¤ifliklikler,

sanayileflmede at›lan ilk ad›mlarla bir-

likte yeni teknolojinin ithali ve yine sa-

nayileflmenin getirdi¤i flehirleflme, göç

beraberinde gelen nüfus patlamas›, fle-

hirlerin planlanabilece¤i anlay›fl›n›n

yerleflmesi ile birlikte yap›lan çal›flma-

lar; sosyal yap›da, kültürel yap›da ve

kentin fiziksel dokusunda büyük de¤i-

flimler dönemini bafllatm›flt›r. 

Haritalar flehir dokusunun gerçek fi-

ziksel oranlar›n›n yans›t›ld›¤› haritac›-

l›k tekni¤i ile haz›rlanm›fl ve do¤ru çi-

zilmifl haritalard›r. Özellikle 1913-

1925 y›llar› aras›nda üretilen eski flehir

haritalar›, üzerlerinde imar uygulamala-

r›na iliflkin planlar›n gerçeklefltirilebile-

ce¤i detayda çizilmifl haritalard›r (Bkz.

fiekil, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25) ve art›k bu dönem, flehirle-

rin bat›l› anlamda önceden düzenlene-

bilece¤i anlay›fl›n›n yerleflti¤i bir dö-

nemdir. 

Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›lmas› ve

ordunun bat›l› anlamda yeniden teflki-

latland›r›lmas› ile flehrin çevresinde,

yeni yerleflme alanlar›n›n silüetine ha-

kim noktalarda büyük k›flla yap›lar› ya-

p›lmaya bafllanm›flt›r. Bunlardan biri de

Eyüp’te Rami tepesinde 1244

(1828/1829) de infla edilen Rami K›flla-

s›d›r. 

Yerleflme alan› 17., 18. Yüzy›llarda-

ki geliflmeyi aksettiren bat›dan etkilen-

me döneminden itibaren bafllang›çta

çok fazla de¤iflmemifltir. Sur dibine

yaklaflan yerleflme dokusu, Edirnekap›

hizas›ndan Fethi Çelebi ve Niflanca

semtlerini sararak, Rami tepesinin alt›n-

da ‹slâm bey Caddesi’nin üzerindeki

Kas›m Çavufl Camii’nin arkas›nda ve

Piyer Loti çevresinde s›n›rl› kalarak ge-

liflmifltir. Bahariye sahillerinde Tafll› Bu-

run’a kadar sahil saraylar› ve yal›lar ile

yap›lanm›fl görülmektedir. Yerleflme

alan›n›n çevresi; Eyüp Camii’nin arkas›

Piyer Loti’ye do¤ru tarihi Eyüp Mezar-

l›¤›; Fethi Çelebi Otakç›lar yerleflmesi-
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Sultan-Hibetullah Sultan

Saray›; Sultan III. Ahmet’in k›z›

Fatma Sultan’a (do¤umu 1704)

dü¤ün hediyesi olarak verilen,

Sultan III. Selim zaman›ndan

itibaren Sultan I. Abdülhamit’in

k›z› Sultan II. Mahmut’un ab-

las› Esma Sultan’a geçen Fatma

Sultan/ Esma Sultan Saray›;

Sultan III. Mustafa’n›n k›z›,

Sultan III. Selim’in k›zkardefli

Hatice Sultan’a ait saray;

Bahariye kasr› bu dönemde

Haliç sahillerinde infla edilen

saraylard›r. 



fiekil 20. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

Hava Foto¤raf›-1976: Alibeyköy-

Ka¤›thane Dereleri A¤z› ve Çevresi

Yeni Geliflme Alanlar› (17).

fiekil 19. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

Hava Foto¤raf›-1976: Eyüp Yeni

Geliflme Alanlar› (17).

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

nin alt›nda sur dibi sahile kadar me-

zarl›k ve hazire alanlar›; gerideki s›rtlar

ise a¤açl›k ve aç›k alanlar olmak üzere,

bofl alanlar ile çevrilmifltir. 

Ancak, Rami K›fllas›’n›n kurulmas›

ile 1830’lu y›llardan itibaren Rami te-

pelerinin eteklerinde bafllayan iskân

Dü¤meciler (dökmeciler)’e do¤ru daha

da geliflmifl, Kas›m Çavufl Camii’nin

çevresinde Piyer Loti tepesine do¤ru

ç›km›fl, ‹slâmbey Caddesi boyunca da

Üç fiehitler vadisine do¤ru uzanm›flt›r.

1890 tarihli haritada henüz Rami K›flla-

s›’n›n alt›ndaki yeni yerleflme dokusu

görülmemektedir. Ancak eteklerde bafl-

layan yerleflme s›rtlara do¤ru t›rman-

maya bafllam›flt›r. 1913-1920 tarihli ve

daha sonra haz›rlanan haritalarda k›flla-

n›n hemen alt›nda grid sistemle olufltu-

rulmufl yol dokusu ile yeni yerleflme

alan› gösterilmektedir. 19. Yüzy›l›n

ikinci yar›s›nda Balkanlardan gelen

göçmenlerin yerlefltirildi¤i bu yeni yer-

leflme alanlar› ile yerleflme dokusu Ra-

mi tepesine tamamen yay›lm›fl bulun-

maktad›r. 

Sahilde ise, D. Kuban 1837 tarihli

Moltke taraf›ndan haz›rlanan haritada

sahilde Eyüp ile surlar aras›nda baz› ya-

l›lar›n hâlâ mevcut oldu¤unu, Stol-

pe’nin 1882’de haz›rlad›¤› planda ise

sanayi da¤›l›m›n›n önemli bir k›sm›n›n

Eyüp’te oldu¤unu söylemektedir (11, S.

42-44). Biz 1930’lu y›llara kadar Eyüp

sahilinde baz› yal›lar›n var oldu¤unu

bilmekteyiz. S. Eyice, son kalan ahflap

harap bir yal›n›n 1946’da fiah Sultan

Camii yak›n›nda hâlâ durdu¤unu söyle-

mektedir (1, S.I.282). 1913-1920 tarihli

ve sonraki haritalarda net bir flekilde

sahil saraylar› ortadan kalkm›fl, yerleri-

ni sur dibindeki büyük depo yap›ndaki

Feshane Fabrikas›, iplik hane k›fllas› ya-

p›lar› alm›flt›r. Yine bu haritalarda Ba-

hariye k›y›lar›nda fiah Sultan tekkesi ve

Bahariye tekkesi (Mevlevihanesi) hâlâ

varl›¤›n› sürdürmektedir. Ve bu büyük

fabrika yap›lar›n›n d›fl›nda sahil genel-

de bofl görülmektedir. Bahariye Tekke-

si yap›lar› 1938/1939’da mescid ve ha-

ziresi hariç tamamen ortadan kalkm›fl-

t›r. fiah sultan Tekkesi hâlâ cami olarak

ifllevini sürdürmektedir. H. Prost tara-

f›ndan 1936/1937 y›l›nda haz›rlanan

1939 y›l›nda uygulamaya konulan plân-

da Haliç’in bir sanayi aks›na dönüfltü-

rülmesi ile sahil bu tarihten itibaren sa-

nayi ile dolmaya bafllam›flt›r. 1950 y›-

l›ndan sonra h›zlanan sanayileflme ha-

reketleri h›zland›rm›fl olmal›d›r. Bura-

da dikkati çeken bir hususta ‹stanbul

ve Türkiye’nin ilk enerji santrali olan

ve 1913’de kurulan “Silahtara¤a Termik

Santrali’nin, 1913-1920 tarihli ve son-

raki haritalarda gösterilmifl olmas›d›r.

Haliç k›y›lar›nda sanayinin geliflmesin-

de söz konusu santralin büyük pay› 

olmufltur. Ancak 1922 (Copyright) ta-

rihli haritada Kâ¤›thane iskelesi görül-

mekte ve o dönemde Haliç vapurlar›

buraya kadar ifllemektedir (Bkz. fiekil

20).

Bunlar›n d›fl›nda, Fatih dönemi ve 
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fiekil 22. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Yerel Yönetimlerin

Etki Dönemi (1984 ve sonras›). (10.

S. 186).

fiekil 21. Türk Ça¤›  1453

Sonras› Eyüp: Kentleflmede Büyük

De¤iflimler Dönemi (1950-1984),

(10. S. 481)

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

Osmanl› Klasik döneminde geliflen eski

kent dokusu fazla de¤iflmemekle birlik-

te, bu süreç için de yeni ihtiyaçlar ve

sosyal ve kurumsal yap›da oluflan de¤i-

fliklikler sonucu, döneminin mimari üs-

lubunu yans›tan Sultan Reflad Mektebi

gibi yeni yap›lar›n infla edilmesi,

Eyüp’ün sosyal, kültürel ortam›n›n ge-

liflmesine katk›s› olan hareketler ve de-

¤iflimler meydana getirmifltir. 

2.5. Kentleflmede
Büyük Deflimler
Dönemi (1950-1984) 

D. Kuban, sur d›fl›n›n I. Dünya Sa-

vafl› s›ras›nda, bahçe ve bostanl›ktan

ibaret oldu¤unu söylemekte, flehrin,

bütün tarihi boyunca bat› yönünde sur-

lar› aflmak e¤ilim göstermemesini ilginç

bulmakta ve bu olgunun yaln›z bafl›na

eski ‹stanbul ile bugünün ‹stanbul’u ara-

s›ndaki strüktürü gösteren önemli bir

gösterge oldu¤unu ifade etmektedir.

(11.S.17) 

Yine ayn› eserde yazar, Osmanl›

‹mparatorlu¤u’nun yaflama gücünün tü-

kendi¤i y›llarda zehirin, Bat› dünyas›

ile iliflkiler kuran bölümlerinin geliflme-

sine karfl›n, “tarihi çekirde¤in ve eski

yerleflme bölgelerinin terkedilmifl hali-

nin üzüntü veren bir hali” oldu¤unu

söyleyerek, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun

kalbinin att›¤› Osmanl› ‹stanbulu’nun

da çöken ‹mparatorluk ile birlikte çök-

mesinin do¤al oldu¤unu ifade etmekte-

dir. Ancak: “…bugün ayn› mahallenin,

estetik bak›mdan olumlu veya olumsuz,

fakat büyük bir h›rs ve enerji ile yeni-

den infla edilmesi, toplumun bitmifl

olan bir düzeninin yerine yenisini koy-

ma iradesinin ifadesindir…” demekte-

dir. (11, S. 47) 

1936/1937 y›llar›nda haz›rlanan ve

1939 y›l›nda uygulamaya konulan Prost

plan›, II. Dünya savafl› sonras›nda ‹s-

tanbul’un nüfusunun h›zla artmas› kar-

fl›s›nda büyümeyen bir kentin plân›

olarak haz›rland›¤› için yetersiz kalm›fl-

t›r (12,S.31-32). 1950 y›l›ndan sonra

ise ‹stanbul h›zl› bir flehirleflme süreci-

ne girmifltir. Bu süreç, h›zl› sanayilefl-

me, konut ihtiyac›ndan do¤an kaçak

yap›lanma, arsa spekülasyonu, kent içi

trafi¤inde meydana gelen s›k›fl›kl›k gibi

flehir için son derce önemli sorunlar› da

birlikte getirmifltir. Bu sorunlar› çöz-

mek üzere bafllang›çta yap›lan kurumsa,

yasal düzenlemeler ise yetersiz kalm›fl-

t›r. 

1950 den 1956 ya kadar ‹stanbul’un

imar faaliyetleri fazla hareketli geçme-

mifltir. 1956 y›l›ndan itibaren ise flehir
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18. Zaman›n baflbakan› Adnan

Menderes’in “ülke içinde siyasal

deste¤ini artt›rmak ve d›fla karfl›

gücünü göstermek” (12, S.33)

gibi politik bir amaçla bafllatt›¤›

bu operasyonlar, ‹stanbul’u k›sa

zamanda bir flantiye haline

getirmifltir. Mevcut plan ve

kararlar seçmeci bir tutumla uy-

gulanarak tarihi çevreye karfl›

duyars›z bir yaklafl›mla bir kara

yolu a¤›rl›kl› bir yaklafl›mla ve

k›sa zamanda büyük y›k›mlar

gerçeklefltirerek kara yolu a¤›r-

l›kl› bir uygulamaya gidilmifl,

genifl caddeler, meydanlar aç›l›p,

trafi¤e rahatl›k getirilmek, mey-

danlar›n ve camilerin çevreleri

aç›larak kent güzellefltirilmek is-

tenmifl, cami ve dini yap›lar res-

tore edilerek tarihi eserler yeniden

yaflat›lmak istenmifltir. 

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

bütünüyle büyük bir imar operasyonu-

na sahne olmufltur(18). 

Bu dönemde ‹stanbul genelinde ol-

du¤u gibi Eyüp içinde de baz› imar fa-

aliyetleri gösterilmifltir. Rami k›flla

Caddesi kuvvetli bir ba¤lant› yolu hali-

ne getirilerek, Cami meydan›na genifl

bir bulvar ile ba¤lanm›flt›r. Eyüp Yeni

Yol olarak adland›r›lan bu yol 1957’den

sonra aç›lm›fl olmal›d›r (Bkz. fiekil 26).

Eyüp Camii’nin civar›nda Cami-i Kebir

caddesi üzerindeki dükkanlar y›kt›r›l-

m›fl, yerine Belediye fen iflleri müdürlü-

¤ü taraf›ndan geçici dükkanlar infla

edilmifltir. Eyüp Sultan Camii önündeki

eski haritalarda görülen ve “Oyuncakç›-

lar Adas›” olarak geçen ada da Eyüp

Bulvar› aç›l›rken kald›r›lm›fl olmal›d›r. 

27 May›s 1960 askeri müdahalesin-

den sonra, Mederes operasyonunun ya-

r›m kalan ifllerini tamamlatmak üzere,

‹stanbul Belediyesi taraf›ndan Peccina-

to’ya 1/10000 ölçekli “Geçifl Devri Na-

z›m Plan›” haz›rlat›lm›flt›r. 1960 sonla-

r›nda biten bu plan›n getirdi¤i ilkeler

do¤rultusunda, Eyüp’de Ayvansaray ile

Defterdar aras›nda Menderes Döne-

minde kurulmas› düflünülen bir köprü

(13, S. 63-64), Bo¤az Köprüsü ve çevre

yollar› ile birlikte önerilmifltir. 3. Haliç

Köprüsü olarak adland›r›lan bu köprü,

1968 y›l›nda önerilen bu plâna göre

Bo¤az ve çevre yollar› ile birlikte ancak

1973’de gerçeklefltirilebilmifltir.

(12,S.34-36) 

Bu arada 1950’li y›llarda Balkan-

lar’dan gelen göçmenleri yerlefltirmek

üzere Rami s›rtlar›nda göçmen evleri

infla edilmifl, yollar aç›lm›flt›r. 

Bunlar›n yan›nda ‹stanbul’un di¤er

istimlâk edilen yerlerinden getirilen

mezarlar ile K›z›l Minare mesciti karfl›-

s›na devflirme bir mezarl›k yap›lm›flt›r.

Bu arada Fatih Sultan Mehmet’in bafl

mimar› mimar Ayas’›n mezar› da buraya

getirilmifltir. 

Sonuçta, 1920’li y›llardaki haritalara

bakt›¤›m›zda Haliç k›y›lar›nda sanayi

bafllam›fl olmakla birlikte sahiller henüz

bofltu. 

Daha sonra 1939’da Prost Plan›’n›n

uygulamaya konulmas› ile buras›n›n

plânla sanayiye al›nmas›, plâns›z gelifl-

meleri de çekmifltir. Sonuçta bu döne-

min ilk on senesi için flunlar› söyleyebi-

liriz: 1961 y›l›na ait bir hava foto¤ra-

f›nda art›k sahilin dere kanarlar› bo-

yunca devam ederek giden sanayi yap›-

lanmas› ile tamamen doldu¤unu gör-

mekteyiz ve bofl alan hemen hiç kalma-

m›flt›r. (Bkz. fiek. 26,27,28) 

Bunun paralelinde ayn› y›llara ait

hava ve di¤er foto¤raflarda yerleflme

dokusuna bakt›¤›m›zda, eski kent do-

kusunun içinde henüz spekülatif amaçl›

büyük müdahalelerin yap›lmad›¤› gö-

rülmektedir. Gerideki bostanlar, a¤aç-

l›kl› bofl alanlar mezarl›klar genelde

durmakla birlikte Rami K›flla Caddesi

boyunca iki tarafl› bafllayan sanayi ya-

p›lanmalar› bu mezarl›k ve bofl alanla-

r›n içine do¤ru sarkmaya bafllam›flt›r.

Bu arada s›rtlarda boflluklar›n rotas›nda

mevzi palanlar ile yeni getirilmifl konut

alanlar› görülmektedir. Ancak bu ko-

nutlar yine de fazla yo¤un görünme-

mektedir. Gerilerde ise hâlâ bostan ve

bofl alanlar mevcuttur. (Bkz. fiek.

26,29). 

Yine ayn› foto¤raflarda eski yerlefl-

me dokusunun d›fl›ndaki bofl alanlara

bakt›¤›m›zda ise tamamen alt yap›dan

yoksun kaçak yap›lar ile doldu¤unu

görmekteyiz. Bu kaçak yap›lanma do-

kusu, sanayi ile dolan Haliç sahillerinin

arkas›ndaki Tarihi Eyüp Mezarl›¤›, Pi-

yer Loti ve s›rtlar›n›n gerilerindeki bofl

alanlarda yay›larak eski yerleflme doku-

sunu tamamen sarm›fl, Alibeyköy’e dere

içlerine do¤ru uzayarak yukar›larda

Gazi Osman Pafla’dan sarkan gecekon-

du alanlar› ile birleflmifltir. (Bkz. fiek.

27). 

Bundan sonra art›k Eyüp’ün eski

yerleflme dokusu içinde de yap›lanma

artmaya bafllam›flt›r. Sanayinin yerlefl-

meye bafllad›¤› Rami K›flla Caddesi

çevresinde ve k›flla yak›n›nda konut ve

sanayi yap›lanmalar›n geliflti¤i izlen-

mektedir. Dolay›siyle inceledi¤imiz
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19. Söz konusu yasan›n yürür-

lü¤e girifl tarihi 9 Temmuz

1984’dür.

20. 29.7.1980 onanl› 1/50000

ölçekli “‹stanbul Metropoliten

Alan Naz›m Plan›’nda”’nda da

“öncelikle planlanacak yöre”

olarak iflaretlenen “Haliç

k›y›lar›” ve “Merkezi ‹fl Alan›

Bölgesi”, bu dönemde öncelikle ele

al›narak, h›zl› biçimde uy-

gulamaya geçilmifltir (14). 

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

dönemin ikinci on senesine bakt›¤›m›z-

da ise flunlar› söylemek mümkündür: 

Bu döneme ait elimizde bulunan

1972, 1975, 1976 tarihli hava foto¤raf-

lar›nda s›rtlardaki baz› bofl alanlar›n,

mevzi plânlar ile getirilen kararlar ile

yüksek katl› bloklara dönüfltü¤ü görül-

mektedir. Sanayi alanlar› da Rami k›flla-

s› çevresinde ve caddenin gerilerine

do¤ru boflluklar› doldurmaya bafllam›fl-

t›r. (Bkz. fiek. 30,31,33,34). 

Ancak bu geliflme 1980’li y›llara

do¤ru, eski kent dokusunun oldu¤u

bölgelerde plan bütünlü¤ünden yoksun

mevzi imar planlar›, yönetmelikler,

prensip kararlar› gibi parçac› yaklafl›m-

lar ile; bofl alanlar›n, bostanlar›n, eski

tekke ve köflk arazilerinin yo¤un yap›-

lanmalara aç›lmas› fleklinde olmufltur.

Hatta ahflap evlerin yo¤un oldu¤u ma-

hallelerde dahi birkaç ahflap evi birden

y›k›p imar çizgisini geriye çekerek yolu

geniflletip yüksek yap›lanma imkân› ya-

ratma gibi giriflimlerle eski doku hayli

zedelenmifltir. 

Yine bu spekülatif davran›fllar imar

plân› olmayan, kifli mülkiyetindeki yeni

geliflme alanlar›nda, hisseli tapulu mül-

kiyetle dönüfltürülen bir parselasyon ile

plâns›z yap›lanmalar olarak da ortaya

ç›km›flt›r. 

Sonuç olarak; inceledi¤imiz bu dö-

nemde, 1950-1960 aras› haliç sahilleri-

nin tamamen sanayi ile dolmas›n›n ya-

n›nda Eyüp’ün yeni geliflme alanlar› ya-

p›lanmaya aç›l›rken, 1960’dan sonra,

özellikle 1970-1980 aras›nda eski yer-

leflme dokusu hayli geliflmifl ve de¤ifl-

mifltir.(Bkz. fik. 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36). 

2.6. Yerel
Yönetimlerin
Etki Dönemi
(1984 ve Sonras›):
(Bkz. fiek. 37) 

3030 say›l› yasan›n yürürlü¤e gir-

mesi ile bafllayan bu dönem(19), yerel

yönetimlerin; yeniden organize edildi-

¤i, imar ve planlama yetkilerinin art›r›-

larak dinamik bir yap› kazand›r›ld›¤›

bir dönem olmufltur. 

‹ktidar süresinin k›s›tl›l›¤›n›n da et-

ken oldu¤u bu yap›, sorunlar›n büyük-

lü¤ü ve üstesinden gelme gayreti içinde

olan yerel yönetimleri de, h›zl› bir ça-

l›flma temposuna sokmufltur. 

Bu dönemin en önemli icraat› ise

Haliç k›y›lar›n›n sanayiden ar›nd›r›lma-

s› ve yeniden düzenlenmesi olarak or-

taya ç›km›flt›r(20). 

Buradaki mevcut küçük ve büyük sa-

nayi tesisleri ve tersaneler, onanl› stra-

tejik planda bu fonksiyonlar için ayr›-

lan yerlere tafl›n›rken, geride b›rakt›kla-

r› yap›lar y›k›l›p yerleri kamuya aç›k

park alanlar› haline getirilmifl, Haliç’e

paralel mevcut k›y› yolu gelifltirilip ge-

niflletilerek süreklili¤i sa¤lanm›flt›r. An-

cak burada bu yap›lar ortadan kald›r›-

l›rken hassas davran›lmam›fl, bugün sa-

y›lar› çok azalan geleneksel ahflap ko-

nut yap›lar›, di¤er tarihi yap›lar, yap›

parçalar› ve eski sokaklarla birlikte eski

doku da bu arada ortadan kalkm›flt›r. 

Bostan iskelesi Soka¤›’n›n üzerinde

yer alan son derece zarif bir çeflme

olan Hüsrev Pafla Çeflmesi, ‹maret’in

içine tafl›nm›flt›r. 

Eyüp için bir talihsizlik say›labile-

cek önemli bir uygulama da Bostan ‹s-

kelesi önünden ayr›ca dört izli araç tra-

fi¤i olarak geçirilen kaz›kl› yol uygula-

mas›d›r. Bu dönemde “2. Bo¤az Köprü-

sü ve Çevre Yolu” gibi metropoliten öl-

çekte kuvvetli ulafl›m akslar›n›n sa¤lan-

mas› ön plana al›nm›flt›r. Haliç K›y›

Yolu’nun süreklili¤i, Eyüp Camii çevre-

sinden k›y›ya sarkan ve tarihi merkezin

bir uzant›s› olan Eyüp iskelesi çevresin-

deki eski doku nedeni ile kesilmekte-
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21. 3030 say›l› yasa ile

getirilen, yerel yönetimlerin

yeniden organize edilmesi

sonucu, Büyükflehir ve ‹lçe

Belediyeleri aras›ndaki yetki ve

sorumluluk da¤›l›m›nda Büyük-

flehir Belediyesi’nin yetkilerini, il-

çe belediyelerini vesayeti alt›nda

tutma fleklinde kullanmas› belde

de Büyükflehir’in uygulad›¤›

imar faaliyetlerine, ilçenin

müdahale imkân›n› k›s›tlam›flt›r.

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

dir. Ve buras› özel bir çözüm getiril-

mesi gereken Eyüp’ün özel bir yeridir.

Bu noktada o dönemde Eyüp Belediyesi

planlama çal›flmalar› ile gelifltirilen eski

dokunun yo¤una oldu¤u Eyüp Camii

meydan ve yak›n çevresini k›y› ile bü-

tünlefltiren bir yaya yürüme mesafesi

içinde b›rakan çözüm; onanl› plan› ve

uygulama projeleri olmas›na ra¤men

bir kenara b›rak›lm›fl; yasak sürecine

oturmayan yani onanl› plan› olmayan

“kaz›kl› yol projesi” uygulanm›flt›r. Bu

uygulama ile, Eyüp’ün; birçok önemli

eski eser yap›s›n›n bir arada bulundu¤u

fiziksel dokusu, geçmiflten gelen an›lar›

ve tafl›d›¤› etkin mistik atmosferi ile,

yüzy›llarca su ile iç içe yaflam›fl bulu-

nan bu müstesna köflesi, dört izli h›zl›

bir araç yolu ile sudan kopart›ld›¤› gibi,

camii meydan ve yak›n çevresinin k›y›

ile bütünlü¤ü, telafisi zor bir biçimde

zedelenmifltir. Böylece geçmiflten gelen

izleri gelece¤e tafl›yan, kültürel do¤al

potansiyeli ça¤dafl, ak›lc› ve geçmifle

sayg›l› bir biçimde de¤erlendiren bu

yöre ile ilgili ileriye dönük haz›rlana-

cak çal›flmalarda bafllang›çta çok fley

kaybedilmifltir(21). 

Eski Feshane Fabrikas›’n›n tescilli

yap›lar›n›n üretim binas› hariç ortadan

kald›r›lmas›, “Teknoloji Müzesi” kurul-

mas› karar›na ra¤men tarihi k›ymete

haiz makinelerin ifl göremez halde

olanlar›n›n hurda fiyat›na piyasaya sa-

t›lmas›, tarihi ve korunmas› gereken

enerji donan›m birimlerinin ortadan

kald›r›lmas› buna önemli bir örnektir. 

‹skele çevresindeki yerleflme doku-

su, Boyac› Sokak’›n devam›ndaki Türbe

Arkas› Ç›kmaz Sokak, 1870’li y›llara ait

tarihi çeflmesi ile birlikte bu y›k›mlarda

ortadan kald›r›lm›flt›r.

K›y›ya paralel geçirilen yol ise k›y›-

daki Ya Vedud Tekkesi, eski Feshane

Fabrikas›, fiah Sultan Tekke-Camii gibi

eski eser yap›lar›n arsalar›n›n bir k›sm›-

n› alarak yap›lar› yola yaklaflt›rm›flt›r.

Ayr›ca getirilen kamulaflt›rma uygula-

mas› ile arsalar tamamen pak alan›na

çevrilerek, yap›lar bu uzay›p giden s›-

n›rs›z park alanlar›n›n ortas›nda tek tek

binalar olarak kalm›fllard›r. Park alanla-

r›n›n içine yer yer basket sahalar› ve

çocuk parklar› getirilmifltir. Gerisindeki

konut alanlar› ile aras›na dört izli araç

trafi¤inin girdi¤i bu çocuk parklar›n›n

emniyeti tart›fl›labilir. Bir yandan h›zl›

bir biçimde y›k›m sürdürülürken, bir

yandan molozlar tafl›narak ayn› h›zla

düzenlenen, en basit insan ihtiyac›n›

karfl›layacak alt yap›dan yoksun bu

park alanlar›n›n kentsel tasar›m› da ayr›

bir tart›flma konusudur. 

Bütün bunlar›n yan›nda y›k›mlar es-

nas›nda projesi yap›lmadan betonlanan

k›y›, örne¤in Bostan ‹skelesi Soka¤›’n›n

kodunu düflük seviyede b›rakm›fl; k›y›

betonu, soka¤› yüksekten geçerek kes-

mifltir. Bu arada Osmanl› padiflahlar›n›n

k›l›ç kuflanma törenleri için veya

Eyüp’ü ziyaret etmek üzere deniz yolu

ile geldiklerinde ç›kt›klar› iskele olan

bu iskelenin eski r›ht›m tafllar›, kay›kla-

r› ba¤lama halkalar› bu betonlaflma s›-

ras›nda ortadan kalkm›flt›r. 

Plânlama ve imar  uygulama hiz-

metlerinin yürütülmesinde yeterli ileti-

flimin kurulamamas› ve getirilen politik

a¤›rl›kl› kararlar sonucu Eyüp’ün kültü-

rel, rekreatif, sosyal özde¤erlerinin ko-

runmas› ve ça¤dafl ölçülerle yeniden

de¤erlendirilmesi olana¤›n› ortadan

kald›ran, geçmiflten bugüne ulaflan kül-

türel referanslar› yok eden, Eyüp’ün ta-

rihi ve do¤al karakterine yabanc›, insan

için yaflanabilir bir çevre düzeninden

uzak örneklerine k›saca de¤inilen uy-

gulamalar ortaya ç›km›flt›r.

Bu dönem, Eyüp’ün eski dokusunun

içindeki imar faaliyetlerinin h›zla artt›-

¤›, bofl alanlar›n ve geleneksel bahçeli

ahflap, en fazla 3 katl› yap›lar›n yerleri-

ni çok katl› yap›lara terkederek h›zla

kaybedildi¤i bir dönem oldu¤u gibi,

merkezi yönetimin kaçak yap›lanmalar›

bir plana oturtmak üzere bir çare ola-

rak getirdi¤i imar aff›n›n ve kaçak yap›-

lanma alanlar›nda imar ve ›slâh planla-

r›n›n uyguland›¤› önemli bir dönem ol-

mufltur (22).

Dolay›siyle bu dönem, ‹stanbul’un

genelinde oldu¤u gibi Eyüp’ün çehresi-
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22. ‹mar aff› ve ‹mâr ve ‹slâh

plan› uygulamalar› geçmiflte

oldu¤u gibi, kaçak yap›lan-

may› ve spekülasyona teflvik

edici unsurlar olmufltur.

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

ni de gerek geleneksel yerleflme içinde

gerek yeni geliflme alanlar›nda hayli

de¤ifltiren baz› uygulamalar getiren bir

dönem olmufltur.

Ancak bu dönemin ikinci on sene-

sinde, eski Eyüp dokusu içinde ve özel-

likle tarihi merkezde; 1984- 1988’li y›l-

larda haz›rlanan planlara duyarl› yakla-

fl›lm›fl, baz› önemli uygulamalar, geçte

olsa, hayata geçirilmifl türbeler, mezar-

l›klar ile ilgili olumlu çal›flmalar yap›l-

m›flt›r. 

Yine de her fleye ra¤men flu soruyu

sormadan geçmek mümkün de¤ildir.

Bundan sonraki dönem ne olabilir? Bir

temenni, belki bir ütopya: Koruma po-

litikalar›n›n devlet politikalar› içinde

önemle ve ciddi bir biçimde yer ald›¤›

bir dönem gelebilir. O zaman, örne¤in,

belki kaz›kl› yol kald›r›l›r; kültürel refe-

ranslar duyarl›l›kla de¤erlendirilip, es-

ki doku hak etti¤i kaliteye kavuflturula-

cak hayat›m›z›n bir parças› haline ge-

lir.
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KURULUfiUNDAN
GÜNÜMÜZE 

EYÜP SULTAN’da
K‹ML‹K ARAYIfiI

SELMA M‹NE ERSES

Z

‹ller Bankas› 3. Bölge Müdürlü¤ü ‹mar Planlama ve Harita fiube Müdürü.

1971 y›l›nda D.G.S.A.Y. Mimarl›k Bölümü mezunu olup, 1973 y›l›nda ‹ller Bankas› 1.

Bölge Md. (‹stanbul) de fiehirci Mimar olarak ifle bafllam›flt›r. Çal›flma hayat›nda, 7 adet

imar plan› haz›rlam›fl, 21 adet mesleki rapor, 7 adet araflt›rma/inceleme yaz›s›, 32 adet

makale, 8 adet Radyo-TV çal›flmas› yapm›flt›r. Çeflitli Seminer, Sempozyum ve

Kolokyumlara kat›lm›fl, 19 bildiri vermifl, 13 bildirisi yay›nlanm›flt›r. Halen Y.T.Ü. Bölge ve

fiehir Planlama Bölümünde “Kent Kimli¤i” üzerine doktora çal›flmas› yapmakta olup ‹zmir

Yerel Gündem 21 çal›flmalar›nda Yürütme Kurulu Üyesidir.
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I. B‹ZANS S‹TE DEVLET‹
DÖNEM‹:
MÖ.VII.yy - MS.II.yy.

‹stanbul’un co¤rafik yap›s›ndaki do-

kusal mekân farkl›l›klar›na Avrupa  Ya-

kas›'ndaki  en belirgin örnek olabilecek

akarsulardan Alibeyköy ve  Kâ¤›thane
Dereleri ,  Bo¤az'›n bitimiyle Marmara

Denizi'nin bafllang›c›nda,  Hrisun Ke-
ras veya  Hriso  Keras yani "Alt›n Boy-

nuz",  hatta  Kolpos  Keratios "Boynuz

Koyu" olarak da an›lan [1] Haliç'te ge-

nifl bir a¤›z oluflturur. Yüzy›llarca dere-

lerin tafl›d›¤› kum-çak›l-tafl, giderek da-

ha sonraki yüzy›llarda sanayi art›klar›

ile tutkallaflarak, bu geniflleyen a¤›zda

do¤al  adac›klar  oluflturacakt›r. Dolay›-

s›yla, Haliç ile Marmara Denizi  aras›n-

daki üçgen  biçimli, yumuflak e¤imli

kara parças›, hem görsel  güzelliklere,

hem de verimli bir topra¤a sahiptir.

2.6  Km  uzunlu¤unda  Haliç'e  K›-

y› vererek kuzey-bat›ya do¤ru hafif

düzlükler halinde  ilerleyen ve Rami,
Cama, Kemerburgaz s›rtlar› ile Güzel-
tepe, Esentepe, Emniyet Tepesi gibi

küçük tepeler halinde yükselen Eyüp,

Mezarl›klar  Tepesi  ve Gümüflsuyu

Tepesi (300 m) ile en yüksek noktalar›-

na ulafl›r. Kuzeyden Haliç'i besleyen

Alibeyköy ve  Kâ¤›thane Dereleri ile

Gümüflsuyu ve  Bülbül  Dereleri, tari-

hi  boyunca  mesire yerlerine  olanak

sa¤lam›fl; ne var ki ayn› akarsu boylar›,

küçük sanayi kurulufllar›n› ve imalatha-

neleri de davet etmifltir. Halen Eyüp 

s›n›rlar›  içinden Alibeyköy,  Keçe ve

Terazi dereleri akmaktad›r. Belde'nin

yerleflti¤i ve geniflledi¤i  topo¤rafik ve

co¤rafik özellikler, onun  giderek farkl›

kimliklere bürünmesine yard›mc› olur-

ken; kendi kendinin biçimlenmesine/

korunmas›na da olanak sa¤lam›flt›r.

TANPINAR co¤rafyan›n, kimlik

üzerindeki etkisine flöyle de¤inir:[2]

"...‹stanbul  sadece  abide ve abidemsi 

eserlerin bol oldu¤u bir  flehir de¤ildir.  fieh-

rin tabiat› bu eserlerin görünmesine ayr›ca 

yard›m  eder. ‹stanbul her süsün, her kumafl›n

kendisine yaraflt›¤›, ayr› ayr› hususiyetlerini

açt›¤› o cömert yarad›l›fll› güzellere benzer. 

Yedi tepe, iki, hatta Haliç'le  üç deniz, bir y›-

¤›n perspektif imkân› ve nihayet daima lodosla

poyraz  aras›nda kalmas›ndan gelen bir y›¤›n

›fl›k oyunu, bu eserleri her an birbirinden çok

baflka, çok de¤iflik flekillerde karfl›m›za ç›ka-

r›r."
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‹klim  olarak  Akdeniz ve Karadeniz

iklim tipi aras›nda geçifl  özelli¤i tafl›-

maktad›r. Kurak ve s›cak yazlar› Ha-

liç'ten esen rüzgâr dolay›s›yla, çukurda

kalan yerleflme rahat soluk alabilmekte-

dir.

Eski  gravürlerden görüldü¤ü kada-

r›yla, Sur-içi/ Sur-d›fl› kesimi ile Haliç

k›y›lar› s›k ormanlarla kapl›d›r. Ç›nar,

akasya,  selvi  a¤›rl›kl›  ormanlarda

mevcut tafl ocaklar› ve kil yataklar›; bu

mevkide yafl›yanlar›n binalar›n›n yap›-

m›nda yüzy›llar boyunca kereste  ve

tafl temin edecekler;  ancak  binlerce

evin  telef  olmas›na  neden  olan  yan-

g›nlardan  da  kurtulam›yacaklard›r.

Orman  olmayan  kesimler  ise, zengin

makilikler ile süslenmifltir.

MÖ.IV.yy’da bir bal›kç›/ticaret iske-

lesi olarak kurulan ve Megaral› kurucu-

suna atfen Bizas olarak adland›r›lan  ‹s-

tanbul’un as›l yerleflim yerinin, Haliç’in

ucundaki Barbyses ve Ydaris çaylar›n›n

Haliç’e döküldü¤ü yer oldu¤u san›l-

maktad›r. [3]. Yani as›l yerleflim ve li-

man, Haliç k›y›lar›nda; ticaret iskelesi

ve denizin gözlendi¤i yer ise bugünkü

Cankurtaran/Kumkap› c›var›ndad›r. ‹lk

ve  Orta Ça¤lar'da bir av sahas› olarak

ün salan Eyüp s›rtlar›na Kinigos (av ye-

ri) denmektedir [4]. Bugünkü  Eyüp

Meydan›  c›var›  genifl çay›rl›klard›r;

burada Skilekeskos hipodromu ve Di-

vanhane bulunmaktad›r ve at/ araba ya-

r›fllar›  yap›lmakta;  hristiyanl›k  öncesi,

yakalanan hristiyanlar  ve  esirler,  vah-

fli hayvanlarla gürefltirilerek öldürül-

mektedir.[5] 

[*] ‹ller Bankas› 3.Bölge Md. (‹z-

mir), ‹mar Planlama ve Harita fiube

Müdürü.(Kiflisel Bildiri)

Gerek  ‹stanbul'un kurucular› Mega-

ral›lar gerekse Klasik Yunan  kültürü ve

etik yap›s› incelendi¤inde, Panteist,
Animist ve Animatist bir görüflle karfl›-

lafl›l›r.  Do¤atanr›c›l›k ya  da  Kamu-

tanr›c›l›k  denilen  bu anlay›fl,  Tanr›-

n›n  do¤ada içkin oldu¤u inanc›na da-

yanmaktad›r.  Herfley canl›d›r ve ruh

tafl›maktad›r.Bu yüzden de simgelefltir-

dikleri Tanr›/Tanr›çalara  ibadetlerini

yapacaklar› "Panteon" = SAFLIK Tap›-

naklar›n› her yere  kurmufllard›r. Daha

sonra giderek etkinleflecek olan kent

mobilyas› renkleri de bu inançlar›n so-

nucu ortaya ç›km›flt›r. Sözgelimi Beyaz
renk Panteon=Safl›k't›r. Mavi=Dürüst-

lük, Bütünlük, Gerçeklik; Ruh aleminin

kötülüklere üstünlü¤ü’dür. K›rm›z›=Sa-

vafl, do¤um, fedakarl›k ve Ruh Gü-

cü’dür [6].

II.DO⁄U ROMA
‹MPARATORLU⁄U
DÖNEM‹:
MS.II.yy - MS.VII.yy.

MS.II.yy'da Roma ‹mparatoru Sep-

timus Severus kötü durumdaki Bizntion

flehrini onart›r ve o¤lu Antoninus Car-

callas da kenti ihya eder. Bu yüzden bir

süre ‹stanbul’un ad› Antoninian olarak

an›l›r. IV.yy.da Büyük Constantin ken-

te gelince hayran olur. 7 tepe üzerine

kurulmufl oluflu, Haliç ve Bo¤aziçi’nin

konumu dolay›s›yla, Roma ‹mparator-

lu¤u'nun baflkenti Roma'ya benzemek-

tedir. Bu aç›dan  kenti, Nea-Roma
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[Yeni  Roma] olarak adland›r›r ve hris-

tiyanl›¤›n taze  dönemlerine rastlamas›

dolay›s›yla  da 'Meryem Ana'ya  ithaf

ederek bafltan afla¤a yeniden infla etti-

rir. Böylece daha sonra ikiye ayr›lacak

olan  Büyük Roma  ‹mparatorlu¤u'nun

2.  Baflkenti  olacakt›r. Kent, Constan-

tinapolis olarak an›lmaya bafllar. ‹mpa-

ratorlu¤un  Dili Latince,  inançlar›, din

olarak kabulünden itibaren Hristiyan-
l›k't›r  ve zamanla Katolik mezhebi
temsil edilecektir.

Konstantin,  Eyüp'ün  bulundu¤u

kesimde Kozmodion ad›yla  bir  yerle-

flim kurar  ve buray› (belki de hristiyan-

l›k öncesi yakalanan  hristiyanlara yap›-

lan  eziyetler ve vahfli hayvanlara kur-

ban edilenler dolay›s›yla) hristiyanlarca
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kutsal bir yer  olarak kabul eder. [7] Bu

dönemde Haliç ticaret a¤›rl›kl› yükle-

me boflaltma iskelelerine sahiptir. Ay-

vansaray c›var›nda Donanma Karargâh-

lar› ve Askerî K›fllalar bulunmaktad›r.

Klasik  Yunan'›n  daha da geniflle-

mifl yaklafl›m›n›, Roma  Kültürü  sunar:

Do¤a  ile bütünleflmek ve do¤an›n par-

ças› olmak, dolay›s›yla da her  tür kent

mobilyas›nda  Yüce Akl›n fiziksel yan-

s›malar›n› görerek,  maddede Tanr›lafl-

mak. Kal›c›l›¤› simgeleyen  tafl/kerpiç

kar›fl›m› prestij binalarda  ve önemli

meydanlarda, caddelerde, tanr›laflt›¤›

kabullenilen yöneticilerin  heykelleri

dikilirken;  hristiyan  dininin  kabulü

ile birlikte  kutsall›k  arzeden kiflilerin

ad›na kutsal yerlerin yap›m›  ve onlar›n

heykelleri ile bu tesislerin donat›lmas›

yoluna gidilmifltir. 

Aziz Kosmos ve Damianos Manas-
t›r›, Eyüp  Tepesi'nde "Ayamama" (Ma-

mas/Ayios) adl› bir saray ve manast›r›

infla edilir. Bu manast›r kilisesinde; Bi-

zans ‹mparatorlar› silah kuflan›rlar.  Bu

gelenek;  daha  sonraki  yüzy›llarda

Osmanl› Padiflahlar›'n›n  da Eyüp’te  k›-

l›ç kuflanarak padiflahl›klar›n› ilan etme-

leri fleklinde devam edecektir.[5] 

III. (Roma Devam›)
B‹ZANS ‹M
PARATORLU⁄U
DÖNEM‹: VII.yy - XV.yy.

Giderek  Eyüp Aya Anargiras, Aya
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Fortini Kiliseleri, Ayios Panteleymon

(Theodora) Kilisesi ve Köflkü  gibi bir-

çok  kilise,  manast›r  ve  köflkle  dona-

t›l›r [8].  Bu dönemde  yap›ld›¤›  san›-

lan  Tekfur  Saray›  da,  Edirnekap›-E¤-

ri  Kap› aras›nda,  sur  duvar›ndan ya-

rarlan›larak infla edilmifl, günümüze

kadar ayakta kalan önemli bir odak

noktas›d›r..

Bizans'›n  nüfuz kazand›¤› dönemde

Avrupal› Slavlar ve Asyal› göçmenlerle

dolu olan ‹stanbul'un ad›  Bizantion'a

çevrilirken resmi  dili Grekçe (Ro-

ma'dan  galat  olarak  Rumca), dini

inanc› Hristiyanl›k’›n Ortodoks mez-
hebi'dir.  Roma  kültürünün  aksine,

Do¤u-Bat› melezi olan Bizans kültürü,
yarat›c› de¤il yönlendirici ve tutucu
bir karaktere  bürünür [9].

Çeflitli kavimlerce  muhasara  edilen

‹stanbul,  MS  VII.yy.da  Emevi Ordu-

su'nca da  kuflat›l›r.  Gerek  savafl›n

uzamas›,  gerekse salg›n hastal›k dola-

y›s›yla,  savaflç›lar  aras›nda  bulunan

Hz.Muhammed'in bayraktar› Hz.Ey-

yûb-ül Ensârî de flehid olur ve oldu¤u

yere defnedilir.

IV. OSMANLI
‹MPARATORLU⁄U
DÖNEM‹: 1453 - 1923

1. Toplama Kent Asitane ve
çevresi: XV.yy.
‹stanbul'un  Fatih  Sultan  Meh-

met'in ordular›nca  kuflat›ld›¤› s›rada,

hocas›  Akflemseddin  taraf›ndan

Hz.Eyyûb-ül Ensârî’nin bulunan me-
zar ve sandukas› üzerine 1459’da bir
cami ve külliye infla edilerek buras› is-

lâm  inanc›nda  olanlar›n  da kutsad›¤›

bir  ziyaretgâh,  hatta hacca gidenlerin

ve  dönenlerin  ilk u¤rak yeri haline

gelir.

Eyüp, Osmanl› Dönemi  ilk  sur-d›fl›  yer-

leflme bölgesidir. Fatih taraf›ndan 8  ma-

halle  kurdurulmufl, bu mahalleler, çe-

kirde¤i  oluflturan  cami/mescid yap›m-

c›lar›n›n  adlar›  ile an›lm›fllard›r:  Cez-

mi  Kas›m, Fethi Çelebi, Niflanc› Mus-

tafa Pafla Mahallesi .. gibi. Fatih  Döne-

mi'nde 4.000 nüfus bar›nd›rd›¤›  1477

say›m›ndan  gözlenmektedir [10]. Buna

karfl›l›k sur-içi ‹stanbul'un nüfusu

100.000 kiflidir. Nüfus say›mlar›nda as-

kerler, medrese ö¤rencileri,  esirlerden

oluflan bekarlar say›lmad›klar›ndan,

gerçek nüfus tam olarak saptanama-

maktad›r. Günümüze kadar gelen gele-

nek, hane (ev/bölümm) say›m›  üzerin-

den  yap›ld›¤›ndan, gerçek nüfus tah-

mini olarak bulunmufltur [11].

Haliç  c›var›nda  küçük yerleflmeler

kendilerini  göstermeye  bafllarlar. ‹s-

tanbul  ile Eyüp aras›nda Cibali, Aya-
kap›, Fener, Balat,  Defterdar; karfl›

k›y›larda Galata ile Eyüp aras›nda

Azapkap›, Kas›mpafla, Hasköy, Hal›c›-
o¤lu, Sütlüce Mahalleleri küçük odak-

lar oluflturmaktad›r.

Eyüp’teki hristiyan ibadethaneleri,

Fatih taraf›ndan  sat›n al›narak, yeni

ibadethanelerin  Fener'de yap›m›na

izin verilir. Ayakap›, Fener, Cibali'de

Rumlar: Balat'ta Yahudiler  oturmakta-

d›r. Rum armatörlerin gemicilerle yak›n

irtibat› dolay›s›yla bu c›varda meyha-
neler revaçtad›r. Sütlüce'de  Bizans

Dönemi'ne uzanan mandralar mevcut-
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tur ve süt ürünleri meflhurdur.

2. Kent Bay›nd›rl›k Hareketleri:
XVI.yy

16.yy'dan itibaren ‹stanbul'da Te-

mel Aktivite olarak 4 ana odak  belir-

ginleflir:

a. Ana aktivitelerin yafland›¤› tarihi
merkez: SUR-‹Ç‹.

b. Uluslararas› ticaretin geliflti¤i ti-
caret merkezi: GALATA/PERA

c. Anadolu'dan gelenlere hizmet ve-

ren  çal›flma/konaklama merkezi: ÜS-

KÜDAR,

d. Dinsel merkez: EYÜP.

Yavuz  döneminden itibaren halife-

li¤in de ‹stanbul'da merkezileflmesi ve

Kutsal Emanetlerin buraya getirilmesi;

bir tür ikinci hac yerine dönüflmesine

sebep olmufltur. Medreseler, tekkeler,

yat›rlar,.. flifa arayan insanlar›n ak›n et-

mesine de olanak sa¤lam›flt›r.

Mahalle  dokusu  kentsel  imaj›n›

devam  ettirirken, semt  ünitelerinin

devreye  girifliyle daha büyük kitlelere

hizmet verecek camiler,  E¤itim fakül-

teleri  olan Medreseler ve Külliyeler;
yard›m kurumlar›, imaretler ortaya  ç›-

kar. Bu ba¤lamda Eyüp, Devlet adamla-

r›n›n, ulema tak›m›n›n,  sanatç›lar›n ve

zengin halk›n ra¤bet etti¤i bir semt ha-

lini alm›flt›r. Hatta  Devlet ricalinin
türbe=an›t mezarlar› ve kabristanlar›
ile, ermifl ve ulemâ tak›m›n›n cami-
türbe-tekke düzeni revaçtad›r.

Eyüp'te  saptanan 60'ün üzerindeki

tarikat yap›lar› da ilgi  çekicidir. Bunla-

r›n bir k›sm› cami/medrese grubu için-

de, bir k›sm› cami/tekke veya mes-

cid/tekke grubu içinde bir k›sm› da

mesken/tekke grubu içinde de¤erlen-

dirilebilmektedir. [12]

Zengin  Rum  armatörlerin  köflk

ve evleri tafltand›r. Eminönü’ndeki Ya-

hudi Mahallesi (Ç›f›t Çarfl›s›) yan›nca,

yahudiler Balat’a yerlefltirilirler ve  3

katl› evleri  (Yahudhaneler) ahflaptan-

d›r. Meryemana Rum Kilisesi, Suda
Meryemana Rum Kilisesi ortodoks

ibadethaneleri olup, günümüze kadar

yaflamlar›n› sürdürmüfllerdir. Ayr›ca

Mimar Sinan’›n eseri ‹vaz Efendi Camii
bu devre aittir. [13]  Bu dönemde Bi-

zans'tan kalan Tekfur saray›, Fil Ah›-

r›'na çevrilmifltir.

* Konut D›fl› Kullan›m Alanlar›:
Bu alanlar›n ortaya ç›k›fl› flöyle s›ra-

lanabilir:[14]

a.Koku,yang›n tehlikesi,.. gibi ne-

denlerle Kent içinde yap›lamayacak ifl-

lere ait atölyeler.  

Sözgelimi:

• Eyüp'te -> Çömlekçilik

• Kas›mpafla'da -> Tersane

Bu iflkollar›nda çal›flanlar da, çevre-

lerindeki mahallelerde oturmaktad›rlar.

b. Alt gelir gruplar›n›n, sosyal ta-
bakalaflmas›. Sözgelimi:

Eyüp'te -> Bal›kç›l›k, Sebzecilik

(Bostanlar)

Sütlüce ve Galata'da-> Süt ürünleri.

(Galata sözcü¤ü Rumca "Süt" anlam›na

gelmektedir. Bu kesimdeki otlaklar öy-

lesine verimlidir  ki, hayvanlar›n  sütle-

ri bol ve lezzetlidir.Bu  yüzden üst ke-

sime Galata, k›y› kesimine de Sütlüce

denmifltir)[15]

Eyüp  c›var›nda -> Emekli Memurlar.

Bir alt sosyal kesim  olarak, daha ziya-

de Eyüp c›var›nda iskan ediyorlard›

[14].

3. Rönesans Ve Hümanizma
Ak›mlar›: XVII. yy.
Bu dönemlerin ‹stanbul'unu  BELGE

(1984) flöyle tan›mlamaktad›r :[16] "Es-

ki  ‹stanbul bir bak›ma köyler topla-

m›yd›. Sonradan bugünün semtleri ha-

line gelen bu köyler büyük ölçüde ken-

dine yeterli birimlerdi. Dükkanlar, ha-
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yati önemi olan kahve, merkezde yer

al›rd›. Mahallenin zengini,orta hallisi

ve yoksulu olurdu.”

CANSEVER (1976) daha detayl› bir

tan›mlama yapmaktad›r:[17] "Tarihi ‹s-

tanbul flehri, Galata Ticaret flehri, Eyüp

ziyaret yeri, Üsküdar. el sanatlar› alan›

olmak üzere birbirinden ayr› olarak ya-

flayan, birbirleriyle  uzak iliflkilerle ba¤-

l›, dört flehirden olufluyor ve buna  Bo-

¤az köyleri ilavesiyle meydana gelen

modern anlamda bir flehirler galaksisi

kar›fl›m›n›n bütünlü¤ünü yans›t›yordu.

Ve her biri kendi müstakil merkezi et-

raf›nda, kendine verilmifl esas fonksiyo-

nu görüyordu.”  

Eremya Çelebi'ye göre, 17.yy son-

lar›na do¤ru, flu kasabalar yo¤undular:

Ayvansaray, Cibali, Tekfursaray, Has-
köy, Kas›mpafla, Galata, Mumhane.
Fener Mahallesi, Patrikhane'nin de et-

kisiyle "muteber" bir mahalledir. Daha

ziyade Rum armatörlerin  oturdu¤u bu

kesimde, tafl  konutlar, zenginli¤in ifa-

desi say›lmaktad›r. 

EYÜP Ziyaret Merkezi:
Sadece Türklerin bulundu¤u en

önemli köy'dür. Kad›, Subafl› ve Müte-

velli  bulunmaktad›r. Çok say›da ba¤

ve bahçesi mevcuttur. Evliya Çelebiye

göre  [15], 1080 duayeri, medreseler,

okullar, zaviyeler, bir imarethane,bir

hamam çeflmeler ve mezarl›klar mev-

cuttur. fiah Sultan, Valde Sultan Ca-
mileri, Maktülo¤lu Yal›s› dönemin ün-

lü yap›tlar›d›r. 

Geçen yüzy›llardaki mesleklerin da-

¤›l›m›na uygun bir yaflam devam et-

mektedir. Bal›kç›lar, ayakkab› imalatç›-
lar› mevcuttur. Süt pazar›nda yo¤urt
kaymak  sat›c›lar›; kutsal ziyaretgah

çevresinde her türlü sahafiye, gül  ya-
¤›, tesbih, yazma, vb.. sat›lmaktad›r.

Özellikle Kurban bayram› öncesi

"Hayvan Pazarlar›" kurulmakta; her za-

man için "adakl›k" horoz sat›fllar›  ya-

p›lmaktad›r.

KASIMPAfiA Tersanesi:
Bu  kasaba, yabanc›  gezginlere

göre [18] güzel  evlere, küçük  sevimli
camilere ve Osmanl›’n›n en güzel ha-
mam›na sahiptir. Burada bir Tersane ve

forsalar›n  kapat›ld›¤›  bir  zindan›
mevcuttur. Dinsel  kurumlar  ise,  Ha-

liç'e inen iki vadide yerleflmifltir. Ka-

s›mpafla'da bir silah deposu vard›r. Ay-

r›ca üniformalar için kumafl dokuma
fabrikas›; boza, peksimet, mum ve or-
du malzemesi imalathaneleri; f›r›nlar
mevcuttur.

Meslek gruplar› üçe ayr›l›r:

1.Askerler: Kaptanlar,azepler,gardi-

yanlar,gemici day›lar

2.Esnaf: Marangozlar,demirci-

ler,tüccarlar,bahç›vanlar

3.Dervifller,ö¤renciler.

HASKÖY ve OKMEYDANI
Mevkii:
Hasköy’le Kas›mpafla tersanesi ara-

s›ndaki meyveliklerin aras›na Sultan
‹brahim büyük bir av köflkü ve ah›r
yapt›r›r. Burada Okçuluk çal›flmalar›

yap›lmaya bafllan›r ve yar›flmalar dü-

zenlenir. Mevkie Okmeydan› denilir.

KA⁄ITHANE Köyü:
Haliç'in  devam›ndaki Ka¤›thane

Deresi a¤z›nda bir Baruthane mevcut-

tur. Enerjisini dere ak›nt›s›ndan sa¤la-

maktad›r. Ka¤›thane Köyü, çay›rl›k ve
a¤açl›klar içinde birkaç ev, bahçe ve

meyvelikle genifl mesire yerlerinden

oluflmufltur.

Evliya  Çelebi  de  [15] ünlü Seya-

hatnamesi'nde, ‹stanbul'un  pek  çok

Mesire yerine sahip oldu¤unu, insanla-
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r›n dinlenmek-e¤lenmek-gezmek için

buralara  pikni¤e geldiklerine de¤in-

mektedir. Hatta buralarda özellikle Ra-

mazan Bayramlar›'nda panay›rlar, gös-
teri yerleri aç›lmaktad›r. Yine Evliya

Çelebi  Seyahatnamesi'nde  Defterdar
semtinde  250  adet çanak/ çömlek/

bardak  satan dükkan›n bulundu¤u be-

lirtilmektedir. Ka¤›thane ve  Sar›-

yer'den getirilen çamur ile maflrapa,

desti, sürahi  yap›lmaktad›r. ‹znik ve

Çin tarz› üretim sonucu, bu destilerden

içilen suyun  lezzeti farkl› olmaktad›r.

[19]

* Konut D›fl› Kullan›m Alanlar›:
Konut d›fl› kullan›m alanlar›n›n, Ha-

liç çevresinde odakland›klar›n› izlemek

mümkündür:

Haliç -> Liman ve tersane, denizci-

ler için meyhaneleri,mesire yerleri,

Ka¤›thane -> Baruthane,silah atölye-

leri, 

Eyüp -> Medreseler,imarethaneler;

bal›kç›l›k, hayvan pazarlar›, çömlekçi-

lik

Ayvansaray -> Gemi kalafatlama

Sütlüce ve Galata -> Süt Ürünleri,

Okmeydan› -> Askeri ordugah,

Galata -> Ticaret iflletmeleri.

Karaköy -> Mumculuk,Yelkenci-

lik,Yemenicilik,

Eminönü -> Çarfl›lar,kapanlar (tek tür

ürün satan hanlar),matbaac›l›k,

4. Do¤a - Bahçe - ‹nsan: XVIII.yy. 
Osmanl›  ‹mparatorlu¤u'nun Fransa

ile iliflkilerini güçlendirmeye bafllama-

s›yla birlikte, Frans›z yaflam ve düflünce

tarz› yaflam› etkilemeye bafllar. 18.yy

Avrupas›'nda  De¤iflim  rüzgarlar›  es-

mektedir.  Fransa'da ihtilal  olmufl, te-

sirleri komflulara yay›lm›flt›r. Avru-

pa'daki gösteriflli, özentili bahçeler,

yerini  basit  geometrili,  dekoratif  ve

tarhl›  bitkilere  b›rak›r. ‹ç bahçeler

k›ymet kazanmaya bafllar. Havuzlar,kü-

çük flelaleler,heykeller bahçeleri süs-

ler.Do¤adan kopuk, dekoratif, sembo-

lik güven  duygusunu  tatmin eden, ev-

cimen bir bahçe anlay›fl›  ile  do¤adan

soyutlanma düflüncesi,mikro mekalara

yans›r. Bu dönemde  Bat›'dan  en  fazla

etkilenen  Eyüp  olmufltur.

18.yy., Lale Devri olarak da bilinen,

saray e¤lencelerinin Ka¤›thane Dere-

si’nin iki yakas› boyunca  taflt›¤›, Haliç

k›y›lar›n›n küçüklü-büyüklü yal›lar-ko-

naklar-köflkler ve sahilsaraylarla doldu-

¤u, Hollanda'dan so¤an getirtilerek ne-

fis Lale Bahçelerinin tanzim  edildi¤i

bir  dönemdir. Bu kesim Sa’dâbâd =

Kutlama/flenlik yeri ad›yla an›lmaya

bafllan›r. Kelimenin baflka bir anlam› da

“Kutlu/U¤urlu/Bay›nd›r yer” demektir.

Çinilerden her türlü süsleme ögesine

kadar kullan›lan motif “lale”dir ve dev-

re de ad›n› verecektir. Lale devrinde

çeflmeler, sebiller,  saraylar,  külliye-
ler,  tekkeler yap›l›r. III.Ahmet'in,
Nevflehirli Damat  ‹brahim  Pafla'n›n
saraylar›;  Mihriflah Sultan, Zal Mah-
mut Pafla Külliyeleri; (II.Mahmut’un

efllerinden) Saliha Sultan Çeflmeleri
bunlar›n  aras›ndad›r.  

‹nsanlarda yeni bir yaflam standard›

ortaya konmufltur: Sayfiye = Yazl›k.
Fener  c›var›nda yo¤unlaflm›fl bulunan

Rum Armatörler, Karadeniz trafi¤ini

ele  geçirmenin  zenginli¤i  içinde,  Bo-

¤az  boyunca  yal›  ve  köflkler yapt›r›r-

lar.Bo¤aziçi, eski törensel aks olan  Di-

vanyolu'nun yerini alm›flt›r. Padiflahlar,

Haliç Yolu’yla Eyüp sahiline gelmekte,

Hüsrevpafla Külliyesi ile Adile Sultan
Türbesi aras›ndaki iskeleden Eyüp Ca-

mii’ne törenle gitmekte ve k›l›ç kuflan-

maktad›rlar.

Sultan k›zlar›, k›zkardeflleri  ve  kar-

defl  k›zlar›, Sultanefendiler; evlenince

Haliç'te  Eyüp; Bo¤az'da Ortaköy-Ku-
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ruçeflme ile  Ak›nt›burnu-Arnavutköy

k›y›lar›ndaki sahilsaraylara yerleflerek

ideolojik görüflleri sürdürürler. Kad›ne-

fendiler, iktidara ortak hanedan›n mefl-

ru mirasç›lar›d›rlar [20]. Karaa¤aç, Es-
ma Sultan, Beyhan Sultan, Fatma Sul-
tan Saraylar› gibi 30 c›var›nda sahilsa-

ray, Haliç k›y›lar›n› süsler.

Eyüp’ün mesireleri flöyle
s›ralanabilir:
GÜMÜfiSUYU: Eyüp'ün  ünlü

mesire yeridir. Çeflmesi de vard›r.

Namzagah yerinin  ilerisinde  Celletlar
Mezarl›¤› bulunmaktad›r. Her ne  ka-

dar kanun ad›na idam ifllemini gerçek-

lefltiriyorlarsa da, cellatlar›n normal ki-

flilerle  ayn› mezarl›¤a gömülmelerine

izin verilmemifltir.  Gümüflsuyu  Deresi

ve arkas›ndaki Bülbül Deresi’ne inen

kesim gezi  ve  mesire yeri olarak kul-

lan›lm›flt›r.

FULYA Tarlas›: Önemli  bir mesire

yeridir. Fulya  tarlalar›,  Lale, gül,  zer-
rin ve sümbül bahçeleri ünlüdür. Tü-

müne Fulya  Tarlas›  ad› verilmifltir. Bu

çiçekler, cuma  pazarlar›nda sat›l›r. Çi-

çek  bahçeleri oratas›nda havuz vard›r.

Geceleri, sabahlara kadar süren havuz-
bafl›  sohbetleri yap›l›r. Bu semtin kay-
ma¤›, kebab›, kufl  lokumu, reçellik
gülleri ve can erikleri, aranan ürünleri

aras›ndad›r.

AL‹BEY  Köyü: Tarihi mesire yeri-

dir. IV.Mehmet taraf›ndan  yapt›r›lan

av  köflkü,  harabolunca  III.Ahmet  ta-

raf›ndan  onart›lm›fl,  Ç›naralt›  tanzim

edilmifl ve 3 havuz eklenmifltir. Ka¤›t-

hane gezilerinde buraya  u¤ran›r. M›s›-
r› ünlüdür. Sütlek veya Albeyköy  süt-
lü m›s›r› diye günümüze kadar sat›fl›

devam etmifltir. [21] 

Damat  ‹brahim Pafla, harabe halin-

deki Tekfur Saray›'n› onart›r ve  çini
ustalar›na atölye olarak kulland›rt›r. Bu

dönemdeki yap›lar› gösteren gravürler-

den, ahflap yap›laflmada  giderek barok

stilin belirdi¤i,tezyinat›n artt›¤›; buna

karfl›l›k yaflam fleklinin pek de¤iflmedi-

¤i; ancak daha müreffeh konutlara ge-

dildi¤i gözlenebilmektedir.  ‹slam Mi-

marisi'nin tüm saltanat›, Ortaasya sana-

t›n›n da  kar›fl›m›  ile  bu  yüzy›lda  da

devam etmifltir. Konutlar rengarenktir.

Mezar  ve  medreselerde, cami içlerin-

de s›rl› tu¤lalar, pano etkisi veren çini

kaplamalar,  geometrik  biçimler ve ha-

l› desenleri bol bol  kullan›lm›flt›r [22]. 

‹stanbul'un Liman› Haliç'tedir, Do-
nanma burada demirli durur. Bu yüz-

den Tersane hizmetlerinin de yak›n›n-

da olmas› do¤ald›r. Ayr›ca flah›s eliyle

kay›k iflletilir ve tafl›mac›l›k yap›l›r.

Hristiyan  denizcilerin beklemeleri

için, Ayvansaray/ Cibali iskelelerin

yan taraflar›na meyhaneler yap›ld›¤› gi-

bi; Eyüp’te de müslüman kay›kç›lar için

kahvehaneler yap›lm›flt›r. Kay›k ücret-

leri  kürek  say›s›na göre saptanmakta-

d›r. 19.yy bafllar›nda Eyüp'te, Bostanc›

iskelesi  ile Bahariye Kasr› aras›nda 7

kahvenin bulundu¤u  kay›tl›d›r [23]. 

Bu  dönemde  Eyüp'te  Oyuncakç›-
l›k önem kazan›r.  ‹stanbul  sur-içi  ve

Anadolu'ya  sevkiyat  bafllar.  Tahta,

deri, toprak  üzerine  renk  renk boya-

nan  bu  oyuncaklardan tefler ve a¤›z-

l›kl› minik testiler  ünlüdür. Evliya  Çe-

lebi  Seyahatnamesi'nde, Eyüp'te  100

oyuncakç› dükkan›, 105 çal›flan nefer

say›lm›flt›r.  [24]

Sa’dâbâd kas›rlar›ndan ilerde, Ha-

liç’I besleyen derelerden biri üzerinde

bir kâ¤›t fabrikas› kurulur; dereye de

ad›n› verir. Daha sonra geliflen iflkollar›

dereyi ve giderek Haliç’i kirletmeye

bafll›yacakt›r. ER‹NÇ (1980) nüfusun

giderek artmas›, endüstriyel geliflme ve

yay›lma, ormanlar›n kullan›m›; toprak

afl›nmas›n› büyük ölçüde h›zland›rmas›
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sonucunda hidrolojik bilançonun olum-

suz yönde etkilendi¤ine; ve bu olum-

suzlu¤un, iç yörelerdeki baz› koylar›n

millenmesine neden oldu¤una de¤ine-

rek; buna en güzel örne¤i. Haliç olarak

gösterir. Haliç’in giderek dibinde çöke-

lekleflme artar. Kentsel ve endüstriyel

faaliyetler gelifltikçe,  rekreasyon (ge-

zi/mesire) alanlar›  önemini yitirmeye

ve befleri kimli¤ini de¤ifltirmeye baflla-

yacakt›r. [25] 

5. Tanzimat - Islahat - Meflrutiyet
(Düzenleme-Düzeltim-Koflulluluk)
Dönemi: XIX.yy. 

19.yy'a kadar ‹stanbul-Galata-Eyüp-

Üsküdar merkezleri ve Bo¤az Köyleri;

modern anlamda bir Galaktik Kent hü-
viyetini sunarken; 19.yy yo¤un ticaret

aktivitesi, günümüzün TEK flehir-met-

ropolis olgusunu haz›rlam›fl,temellerini

atm›flt›r [26].

Haliç'in tafl›mac›l›k ve  besleyen

dereleri dolay›s›yla imalata olan çekici-

li¤i sonucu, sahil  saraylar bu yüzy›l-

da yerlerini imalathane ve depolara
terketmeye  bafllarlar.  Sözgelimi

1828'de iflletmeye  aç›lan ‹plikhane
Fabrikas› için Hatice Sultan, Han›m

Sultan ve  Hançerli  Sultan sahil saray-

lar› y›kt›r›l›r. Ancak 1871"de  fabrika

ifllevini  kaybeder,  k›fllaya çevrilir.‹p-
likhane K›fllas› olarak  an›l›r. 20.yy'da

y›kt›r›l›r;  yeri  parsellenerek sat›l›r.

Keza Tekfur  Saray› bir  kez  daha

kimlik  de¤ifltirir  ve fieflhane (6  yivli

topdökümhanesi), ard›ndan da Yahud-
hane (Yahudi Evi) ve cam f›r›n›na çev-

rilir.

1836'da  ahflap  olarak  infla edilen

Cisr-i Atik (1.Unkapan›  Köprüsü) kul-

lan›ma aç›l›r. Eskiyince 1853'de (II.Un-

kapan› Köprüsü) yenisi devreye girer.

Tanzimat öncesi'nde ‹stanbul'a ge-

len gezginlerden Jane Pardol'un an›la-

r›nda, yal› ve evlerin renk düzenleri

flöyle tan›mlanmaktad›r: [27].

* Türk Yap›lar› [Evler,Yal›lar] ->

Parlak renklerdedir,

* Ermeni ve Rum Yap›lar› -> Do-

nuk K_›rm›z›,kurfluni renklerdedir,

* Yahudi Evleri -> Kara renktedir.

* Zengin Reaya veya Devlet Me-
murlar›'na ait büyük konutlar -> ‹ki

ayr› ev gibi görünmesi için iki ayr› ren-

ge boyanarak, alt sn››flar›n incinmesi

engellenmifltir 

Toplumun bafl› e¤itimle, okumakla

pek hofl de¤ildir. Bunun yerine kahve-
haneler sohbet yerleridir ve konuflarak

bilgi al›fl-verifli yap›l›r. Bu yüzden, dev-

let ifllerinin konufluldu¤u/ elefltirildi¤i

sohbetlere de "Devlet Sohbeti" den-

mifltir.  Giderek bu elefltiriler, Karagöz-

Hacivat gölge oyununa ve Kavuklu/Pi-

flekar Orta Oyunu'na dökülerek yap›l-

m›flt›r[28].   

TANPINAR'›n  eserlerinde,  zaman-

la çehre de¤ifltiren ‹stanbul  kahveleri

anlat›l›r [29]:

"Tanzimattan  sonra  insanla beraber kah-

ve zevki de de¤iflti. Viyana  ve Paris usulü, du-

varlar› aynalarla süslü, sandalye ve masal›

kahveler aç›ld›  ve bugün o kadar zevkle dinle-

di¤imiz Katibim türküsünde kolal› gömle¤i ve

setresiyle alay edilen ‹stanbul beyleri bu kahve-

lerde toplanmaya  bafllad›lar. Aziz devrinde

birdenbire yay›lan gazete zevki yüzünden, bu

kahvelerin bir k›sm› k›raathane ad›n› ald›lar..."

Bu  kahvelerden  biri  de ünlü Fran-

s›z yazar Pierre Lotti'nin  s›k  s›k u¤ra-

d›¤› ve bu gün  ad›n›  tafl›d›¤›  Eyüp

s›rtlar›ndaki Rag›p A¤a kahvehanesidir.

Ayn› flekilde Hamamlar da önemli

sosyal kurumlard›r. ‹nsanlar oraya sade-

ce y›kanmaya  de¤il, sohbet etmeye ve

bofl vakitlerini geçirmeye  giderler.

Haftada  bir  yap›lan  bu ziyaretlerin

kutsal bir  yan› da  vard›r  [30]. Bu ba¤-

lamda, Eyüp’te, çeflitli dönemlerde ya-

p›lm›fl 10 hamam mevcuttur.   
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1845'de ahflaptan infla  edilen  Cisr-
i  Cedid (I.Galata Köprüsü) kullan›ma

aç›l›r.  Eskidikten sonra 1863'de yenisi

(II.Galata  Köprüsü devreye girer.

1852'de  Ayvansaray-Piripafla  aras›-

na infla edilen ahflap Yahudi  Köprüsü
kullan›ma  aç›l›r. Ancak  maifletleri  ka-

panan kay›kç›lar  taraf›ndan  10  gün

sonra yak›l›r. [31]

Haliç'in ‹stanbul yakas›, eski düze-

nini korumaktad›r. Zahire ticarethane-

leri ve depolar› olan Unkapan›, Balka-
pan› ve Ya¤kapan› gibi Haliç ‹skelele-

ri'nden yükleme bofllatmalar ve deniz

ticareti devam etmektedir. [32] 

Yüzy›l›n sonlar›nda  Avrupa'da, "se-
ri  üretim" fikri, üretime kat›lanlar› da

kapsayan bir düflünce tarz›n› oluflturur

ve Endüstri  Devrimi  patlak  verir. Yal-

n›zca ihtiyaca cevap veren yal›n, k›s›tl›,

standardize  ve  seri üretim temel

amaçt›r. Bu  yüzden  ahflap iflçili¤iyle

yap›lan  ve  renk renk boyanan  Eyüp

oyuncaklar›,  tarihe  kar›flmaya bafllar.

Ancak küçük toprak testiler ve tefler,

günümüze kadar yaflamlar›n› sürdüre-

bilmifllerdir.[33].

6. ‹ttihat ve Terakki (Birlik ve
Geliflim/‹lerleyifl) Dönemi ve
Anadolu ‹htilali: 1900 - 1923
Yüzy›l›n bafl› ile Baflkentli¤i yitirifl

aras›ndaki bu dönem, siyasal kar›fl›kl›k-

lar›n yafland›¤›; Abdülhamid bask›lar›-

n›n azalarak “‹ttihat ve Terakki Döne-

mi”nin (1908-1918) hükümsürdü¤ü;

Balkan Savafl›’n›n yafland›¤› (1912),

I.Dünya Savafl›’n›n bafllay›p bitti¤i

(1914-1918); ‹stanbul’un iflgal edildi¤i

(1919-1922) ve ekonominin allak bul-

lak oldu¤u; Anadolu ‹htilali’nin Türkiye

Cumhuriyet Yönetimi ile sonuçland›¤›

(1919-1923) bir dönemdir.  

Avrupada bafllayan ve tüm dünyaya

yay›lan endüstrileflme ak›n›, efl zamanl›

olmasa bile hemen her ülkede kendini

hissettirmifl ve sosyal dokuyu de¤ifltir-

mifltir. EYÜCE (1995) bu de¤iflimin

farkl›laflma yönünde de¤il, birbirine

benzeme yönünde oldu¤una de¤inir

[34].

Haliç çevresi sanayi kimli¤ini sürdü-

rürken, Eyüp Mesire yerlerinin yavafl

yavafl kimli¤i kaybolmaya bafll›yacak;

Kutsal Merkez kimli¤i bask›n olarak

devam edecektir. Eyüp Sultan en

önemli dini ziyaretgaht›r. Bu dönem-

de, Mescid  yanlar›nda mezarl›klarda

gündüz adak adan›p, mum dikilmekte;

dua edilmekte ya da mezar bafl›nda du-

rulup dedikodu yap›lmakta;  geceleri

otlar aras›nda gizlice kafa çekilmekte-

dir [35]. Bu konuda o dönemi anlatan

romanlarda ilginç tan›mlar yeralmakta-

d›r [36]:

Sf:226

“-Bu topraklardaki ölüler gerçek ölü. Ceset-

leri y›kan›p topra¤a gömüldükten  sonra kimse

onlar› hat›rlam›yor. Gerçi ruhlar›na o kadar

'Mevlit' okunuyor,o kadar 'Yasin' okunuyor;

fakat o okuyufllar›n mezarda çürüyen cesetlerle

hiçbir ilgisi yok.. Ölen vücutlar, halk için ar-

t›k tafltan, topraktan  ibaret cans›z madde. Bel-

ki ölülere karfl› al›nacak en  do¤ru tutumu bu

halk gösteriyor.

Fakat  hala hayata kar›flan dirileri meflgul

eden mezarlar yok  de¤ildi. Bunlar evliya me-

zarlar›yd›. Onlar›n, dirilerin hayat›nda rolleri

henüz bitmemiflti. …..” 

Bu dönemde Refladiye  Mekteb-i
‹btidadisi (1902) ve Sultan Reflat Tür-
besi (Haliç k›y›s›nda) infla edilir. Fes-
hane-i Amire, Mezbaha,  depo  bina-
lar›, buzhane... Sümerbank  Defterdar
Yünlü Fabrikas›, dönemin önemli ya-

p›lar›d›r.

1910'dan sonra Haliç boyunca va-

pur iskeleleri infla edilir. fiirket-I Hayri-

ye Vapurlar›, Galata Köprüsü’nden

kalkmaktad›r. 1911-13 aras›, 1.Ulusal
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Mimari tarz›nda yap›lm›fl, Türkiye'nin

ilk termik elektrik santral›, Silahtara-

¤a'da kurulur. 

1920'lerde  Bo¤aziçi'ne giden va-

purlar›n bafliskelesi Galata Köprüsüdü.

Köprü alt›ndaki bekleme salonlar›nda

oturulmaktad›r [37]. Haliç, yeflil deniz-

dir, suyun dibi görünmektedir ve kira-

l›k plaj kabinleri bulunmakta d›r.

1920'de Türkiye'ye  iltica  eden  Baro-
nes Taskin,  an›lar›nda Galata Köprü-

sü’nü flöyle anlat›r [38].

Sf:26

"Galata köprüsünden ilk kez geçti¤im günü

hat›rl›yorum. Yan›ma 5 kuruflluk helva ve 5

kuruflluk ekmek alm›flt›m, köprüden geçerken de

1 kurufl ücret vermifltim. Köprünün iki yan› da

bombofltu, bina ve ev yoktu. Haliç kay›klarla

kayn›yordu....”

IV. TÜRK‹YE
CUMHUR‹YET‹
DEVLET‹:

Genel bir bak›fl aç›s›yla 1920 - 1970

aras›n› Mimari ve flehircilikte “Modern”
dönem olarak adland›r›rsak; 1970’ler-

den itibaren “Post-Modern” bir anlay›-

fl›n yasy›lmakta oldu¤u gözlenebilecek-

tir. Akl›n ve mant›¤›n, rasyonel/fonksi-

yonel olarak ele al›nd›¤› ve planlamala-

r›n kamuyu temsilen devlet eliyle yap-

t›r›l›p re’sen onand›¤› modern döneme

karfl›l›k; yerelleflmenin ve kat›l›mc›l›¤›n

savunuldu¤u; kullan›mc›n›n taleplerine

a¤›rl›k verilerek çözümler getirilmeye

çal›fl›lan post-modern yap›lanma ürün-

lerini ülkemiz ve Eyüp de yak›ndan ta-

kip etmifltir.

1. Devletçilik Dönemi:
1923 - 1950 
Yenilenmekte olan Galata/Pera ke-

simine göre ‹stanbul’un muhafazakar

kanad›n› temsil eden Sur-içinde dura-

¤anl›k sürerken, Sur-d›fl› yerleflimlerin-

den Eyüp’ün merkezi, muhafazakar
davranmaktad›r. ABD'nin Türkiye'ye

makine ve teçhizat yard›m›, k›rsal ke-

simde ürün art›fl›na neden olur. Ancak

toprak yeterli de¤ildir, bu yüzden de

iflgücü, sanayileflmekte öncülük eden

‹stanbul'a do¤ru akmaya bafllar. Rami,
Bayrampafla gibi çevre yerleflimlerde

sanayileflme geliflmeye bafllar.

Binalar ahflap ve s›k›fl›k, yo¤undur.

Mahalle düzeni bak›ms›z, sa¤l›ks›z ko-

flullardad›r. Halk muhafazakar, yaflam

dura¤and›r. Ancak yang›nlar sayesinde

yenileflme hareketleri yap›labilmekte,

düzenli sokaklar, yasalar do¤rultusunda

aç›labilmektedir.

1930'lu y›llarda Avrupa'da yeni bir

ak›m devrededir. ‹ngiliz kökenli olma-

s›na ra¤men yüzy›l›n bafl›ndan itibaren

Almanya, Rusya ve ‹talya'da yandafl

bulan "Monamental" = Haflmetli/ Hey-
betli Kentler ve Mimari tarz›. Yeni ku-

rulan Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu

mimarinin rüzgarlar› de¤er. Özellikle

Ankara'da uygulanmaya bafllayan mo-

delin ‹stanbul'daki örnekleri, yeni aç›l-

makta olan semtlerde kendini gösterir.

Y›ld›z biçimli meydanlarda biten genifl

caddeler; kent girifllerine konan simge-

sel heykeller; meydanlardaki an›tlar ve

an›tsal prestij binalar; Devletçili¤in

esas oldu¤u ve Devlet'in finanse etti¤i

‹deolojik ve Politik kriterlere de uy-

maktad›r:

a.Plan kararlar›, Devlet'in davet etti-

¤i yabanc› mimar ve flehircilere Re'sen

yapt›r›l›r.

b.Dönemin simgesel yap›lar› [Cum-

huriyet An›tlar›,heykelleri] ve prestij

mekanlar [Cumhuriyet Caddeleri, mey-

danlar›] ortaya ç›kar [39].  

1933 y›l›nda ‹stanbul ve çevresinin

planlanmas› konusunda Alman Her-

mann Elgötz, Frans›z Alfred Agache ve
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H.Lambert davet edilir. Üçü de ayr›

ayr› öneri planlar sunarlar, sonuçta El-

götz’ün plan› be¤enilir. Elgötz, gözlem

ve etüdleriyle plan›n› da aç›klayan bir

rapor haz›rlar[40].

Buna göre:

Kazl›çeflme ile Eyüp aras›nda ulafl›-

m› sa¤lamak için bir demiryolu,

Eyüp ve Balat’a (mevcut 2 köprü d›-

fl›nda) 2 köprü daha yap›lmas›,

önerisinde bulunur. Raporu de¤er-

lendiren jüri, sonuçta onun haz›rlad›¤›

proje ve raporu baz alarak bir plan ha-

z›rlat›r. Frans›z flehircilik Enstitüsünden

H.Prost’la bir mukavele yap›l›r. [41]

1937 y›l›nda Prof. Martin Wagner

ve Henry Prost tekrar davet edilir ve

‹stanbul planlamas› üzerinde çal›fl›rlar.

Prost’un Türk uzamanlarla birlikte ha-

z›rlad›¤› ve kenti üç ana bölüme ay›rd›-

¤› Naz›m Plan çal›flmalar›ndan 30 Ha-

ziran 1943 tarihli “1943-1953 ON SE-

NEL‹K PLAN - ‹STANBUL MINTI-

KASI PLANI” n›n içeri¤indeki “1.Dere-

cede Acele olarak Baflar›lmas› Laz›m

Gelen Naz›m Plan›n Büyük Caddeleri”

flerhini tafl›yan bölümünde “Eminönü -

Haller - Atatürk Köprüsü, Tophane -

Karaköy - Atatürk Köprüsü” güzergah-

lar› yeralmaktad›r [42]:

Plandaki di¤er öneriler flöyledir

Avrupa - Asya Otomobil Yolu -

III.Haliç Köprüsü,

Eyüp - Sütlüce ars›na Küçük Sanayi,

Eyüp - Ayvansaray c›var›na mezar-

l›klar,

Bunun sonucunda da flu kararlar al›-

n›r:

Haliç’in Çevre düzenlenmesine ge-

çilmelidir,

Haliç çevresindeki endüstri kurulufl-

lar›na hizmet götürecek yollar düflünül-

melidir,

Atatürk Köprüsü ile Alibeyköy ara-

s›na büyük sanayi alanlar› planlanmal›-

d›r,

Unkapan›’na hal ver bal›khane ya-

p›lmal›d›r,

1939-40 aras›nda önerilen bu plan-

lar, Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›’nca incelen-

meye al›n›r ve temel kararlar do¤rultu-

sunda k›sa zamanda çal›flmalar geçilir.

Baz› öneriler ise eskiz aflamas›nda kal›r,

gerek siyasi gerekse mali yönden uygu-

lanamaz. 

2.Çok Partili Siyaset/ Serbest Pa-
zar Ekonomisi/ ‹htilal Dönemi: 1950 -
1960 

1950, genel seçimlerle birlikte,çok

partili düzene geçilen ve Devletçilik -

Merkeziyetçilik görüfllerinde reformun

bafllat›ld›¤› y›ld›r.Liberalizme yeflil ›fl›k

yak›l›r. Art› ürün miktar›nda meydana

gelen yükselifl ve bunun kanalize edil-

meye çal›fl›ld›¤› gözlenebilmektedir.

Sonuçta "Heybetli Kentler" ak›m›n›n

daha ›l›man tarz› olan "Kent Bay›nd›r-
l›k Hareketleri"ni gündeme getirecek-

tir. Bu demektir ki, yönetim, kendi gü-

cünü ve kimli¤ini vurgulay›c› prestij

yap› veya projelere öncülük edecektir.

Büyük konut bloklar›, genifl yeflil alan-

lar›n ortas›nda belirir. Giderek kent

merkezleri rant dolay›s›yla yükselir.

Kamu alanlar› özellefltirilir. Prestij bi-
nalar, gösterifle yönelik olarak ortaya

ç›kmaya bafllar. Sonuçta kent bütünlü-

¤ü kaybolur. Modernleflme hareketiyle

birlikte ortaya ç›kan yal›n formlar, da-

ha sonralar› "Sabun Kal›b› Binalar" tar-

z›nda yorumlanan seri apart›manlaflma-

n›n da bafllang›c›d›r. 

1955-60 aras›, ‹stanbul’un günü gü-

nüne haz›rlanan planlarla imar uygula-

malar›n›n yap›ld›¤› çok hareketli bir

dönem yaflan›r. Muhafazakârl›¤› ile ta-

n›nan Sur-içi ve d›fl› kesimlerde büyük

bir operasyon bafllar ve kent, dev bir

inflaat alan›na dönüflür.
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Bunun için de:

Yollar›n geniflletilmesi kararlaflt›r›l›r

ve tarihî dokunun tahribi bafllar,

Dinsel yap›lar›n yerini E¤itim ve

Kültür yap›lar› al›r.

Sonuçta Eyüp de bu çal›flmalardan

nasibini al›r. Camiin çevresindeki doku

zedelenerek, cami ortaya ç›kart›l›r.

Sur-d›fl›’nda m›s›r patla¤› gibi ortaya

ç›kan iflletmeleri düzenlemek ve yön-

lendirmek aç›s›ndan 1955’te ‹stanbul
Sanayi Naz›m Plan› onaylan›r. 

1959’da ‹stanbul’un Mücavir Alan

s›n›rlar› tesbit edilerek onan›r. 1960 y›-

l›nda, Belediye s›n›rlar› d›fl›ndaki Mü-

cavir Alanlar› da kapsayan 1/10.000 öl-

çekli bir Naz›m Plan haz›rlan›r ve Ba-

kanlar Kurulu’na sunulur. Ne var ki

1960 ihtilâli dolay›s›yla proje rafa kal-

d›r›l›r.

3.‹htilal/ H›zl› Sanayileflme/Montaj
Sanayi Dönemi: 1960 - 1970
Bu dönem, ayn› zamanda H›zl› Sa-

nayileflme dönemidir. 1950'lerin Aç›k

Pazar Ekonomisi, 1960'larda Montaj
Sanayii'ne dönüflür. H›zl› sanayileflme,

Sanayi Bölge Planlamas›'n› gerektire-

cektir. Bu ise, ‹stanbul'un Gecekondu
denen derme-çatma binalarla sar›lmas›

ve de ya¤malanmas› anlam›n› tafl›ya-

cakt›r. Sanayi Naz›m Plan› üzerinde

görüflme açan Milli Güvenlik Kurulu,

Sanayi Alanlar›’n› da kaps›yacak bir

“Bölge Plan›” haz›rlanmas› üzerinde

durur.

Belediye gelirlerinde giderek daral-

malar yaflanmaya bafllanm›flt›r.

1960'larda ‹TÜ'de deneme yay›nlar›na

bafllayan TV, siyah-beyaz da olsa,

'60'lar›n sonlar›na do¤ru evlere girer.

Bu ise, sinema ve e¤lence yerlerinden

rüsum alan belediyelerin gelirlerinde

aksamalara yol açm›flt›r. Henüz '70'ler

bu konuda tehlikede de¤ildir; ancak gi-

derek yükselen gelir darl›¤›; belediyele-

rin yeni kaynaklar peflinde koflmas›na

neden olmufltur. Bu ise inflaat sektörü
olarak kendini gösterecektir. Özellikle

küçük yerleflmeler ve kasabalar, devlet-

ten yard›m alarak hem ruhsatsuz gelifl-

meyi meflrulaflt›rmak, hem hizmet gö-

türmek hem de sermaye piyasas›nda,

yeni sanayi yat›r›mlar›na arazi temin

etmek için yar›fla giriflirler. Sanayi ku-

rulufllar›n›n kent çevresinde yeralmas›

dolay›s›yla k›rdan kente göç hareketle-

nir. Demografik yap› de¤iflime u¤rar.

4.Kooperatifleflme/Gecekondulara
Çözüm Politikalar› Dönemi:
1970-1980
Bu dönemde flehirleflme de bir tür

MONTAJ veya KOLAJ biçimindedir.

Özellikle 1980'e kadar devam edecek

olan yaplanmalarda; çevre ile iliflkisi ol-

mayan yap›lar ortaya ç›kmaya bafllar.

Kent planlar›, büyüyen ve endüstri-

leflen flehrin yap›s›na yönelir."Zonlar"
ve "Fonksiyonlar" olarak bölgelenme

belirir.Yüzy›l›n bafl›nda devreye giren

"Fonksiyonalizm"in izleri devam et-

mektedir. Ancak iç mekan ve günlük

ifllerin önem kazanmas› dolay›s›yla,

"H›z" yollar›na ba¤l› birtak›m prestij

binalar da belirir [43].

70'li y›llar›n sonlar›na do¤ru "De-
mokratik Bilinçlenme" artarak yayg›n-

lafl›r. Otoriter ve statikocu teknik ras-

yonaliteye tepki geliflir. Giderek fizik-

sel çevre, kentin bir boyutu olarak ka-

l›r, sosyal kökenli dinamikler a¤›rl›k ka-

zan›r. 1960 sonlar›nda etüdlerine baflla-

nan ve 1971’de bakanl›¤a sunulan ‹s-
tanbul naz›m plan› ön tasar›s› ve ra-
porunda Haliç c›var›nda 170 Ha.l›k sa-

nayi, depolama ve tersane alanlar› mev-

cuttur. 1978’de Haliç çevresi Düzenle-

me Projeleri yap›l›r. Öte yandan kentin

çöken k›s›mlar›n› yeniden canland›r-
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mak için “Giriflimci Planlama” devreye

girer, Islahat Planlar› haz›rlan›r. Bunun

bir örne¤i olarak, XVI.yy.dan beri bir

imalat ve ticaret merkezi kimli¤ini tafl›-

makta olan Haliç çevresi’nin organik

dokusu imha edilir.Her iki yakadaki bi-

nalar y›kt›r›l›r, genifl yeflil alanlar aç›l›r.

Tonlarca balç›k ç›kart›l›r ve parklar,

oyun alanlar› aç›l›r; ancak yokedilen

dokunun yerine kesin bir kullan›m geti-

rilemez. 

13.9.1979’da 1/500 Eyüp Koruma
Plan› onan›r. Eyüp Camii ile yak›n çev-

resi, öncelikle planlanacak alan olarak

belirlenir. Bunun sonucu:

Ahflap yap›lar ortadan kalkarak, bi-

tiflik nizam, çok katl› apart›manlar orta-

ya ç›kar,

Meydan ve çevresi çöküntü alan›

halini al›r,

Tarihi doku yokolmaya bafllar,

Bofl alanlar, bostanl›klar mevzii

planlarla imara aç›l›r.

5.Toplu Konut/ Korumac›
Planlama ve Özerklik Dönemi:
1980 - 1990
Büyük ‹stanbul Naz›m Plan Bürosu

taraf›ndan haz›rlanan 1/50.000 Naz›m

Plan› 29.7.80’de, Bakanl›k’ça onan›r;

ancak Anakent yönetimi, bu plan› yok

sayarak icraatine devam eder.

1980 sonras›nda post-modernist ve

post-fordist ak›mlar olanca fliddeti ile

belirir. Bunun sonucunda cephelerde

mor,turkuaz,gri,pembe, ac› yeflil,k›rm›-

z›,ac› sar› renkler ortaya ç›kar [44].

Yüzy›llar sonra, binalar keskin renkler-

le kendilerini kent içinde adeta yeni-

den belirler gibidir.

Yüksek prestij binalarda, günefl yal›-

t›m›n› da sa¤layan koyu renkli veya

mavi,gri,lacivert cam/plastik kar›fl›m›

yüzey kaplamalar› yeralmaktad›r.Gün

›fl›¤›nda gökyüzünü yans›tmalar› dola-

y›s›yla da bu binalar son derece hafif

görünmektedirler. Haliç/Piyalepafla-
Dolapdere ve Beyo¤lu’nda gökdelen

iflmerkezleri/ Plazalar ortaya ç›kar.

Özellikle küçük esnaf ve sanatkârlar›n

da¤›n›k iflkollar›n›n yerald›¤› Karaköy -
Perflembe Pazar› - Tersane c›var› ile
Hal›c›o¤lu - Sütlüce - Kâ¤›thane k›y›-
lar›nda; Unkapan› - Ayvansaray -
Eyüp k›y›lar›nda ›slah ve düzenleme

çal›flmalar› yap›l›r. Bu kesimler kamu +

yerel yönetim finansman› ile istimlâk

edilerek, rekreasyon tesislerine devre-

dilir. Ancak giriflimci planlaman›n so-

nucunu iflaret eden turistik ve yeni akti-

viteler uygulanamaz. Tarihi Bostan ‹s-

kelesi’ni de tahribeden Haliç Kaz›kl›
Yol Projesi uygulan›r. 

1985-90 aras›nda meydan/kavflak

düzenlemeleri proje yar›flmalar› yap›l›r.

1985 Yeni Galata Köprüsü ve Eminö-
nü-Karaköy Meydan Düzenleme Pro-
je yar›flmas› sonuçlan›r ve uygulamaya

geçilir.

Bu dönermde tarihî Defterdar Yün-
lü Fabrikas› ile Askeri Dikimevi’nin

kâgir binas› y›kt›r›l›r. Feshane-i âmire

binas› müze yap›m› için restore edilir. 

6. Saydaml›k/ Kat›l›mc›l›k/ 
Demokratiklik/ Küreselleflme/ 
Özellefltirme Dönemi:
1990 sonras›
Özellikle son 10 y›ll›k dönemler in-

celendi¤inde, pek çok isim ald›¤›n›

gözlemek mümkündür.

1990'lar, dünya çap›nda Globallefl-
me'nin, Özellefltirme'nin ve Yap-‹fllet-
Devret anlay›fl›n›n adeta bir sentezi

durumundad›r. Art› ürün fazlas›n› de-

¤erlendirmek durumundaki büyük ifllet-

meler, kentin önemli noktalar›nda, tra-

fi¤i kitleme bahas›na dev prestij yap›-

lar/ticaret saraylar› ve büyük oteller

gerçeklefltirmekte; büyük pazarlar ve
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fuar alanlar› oluflturulmakta; otomobil

hediye eden yay›n kurulufllar›na genifl
depo alanlar› gerekmektedir. Bu ise

çevredeki tüm orman alanlar›n›n ve ha-

zine arazilerinin de ölüm ferman› gibi-

dir. 

1990 sonras›nda Anakent Belediye-

si, Büyük fiehir Belediyesi olarak an›l-

maya bafllar. 33 ilçe 41 belde belediye-

sinden oluflan (toplam 74 belediyelik)

15.244.659 nüfuslu (merkez: 6.620.241

nüfuslu) bir galaktik kent kimli¤ine bü-

rünmüfltür. 

SONUÇ:
Kuruluflundan günümüze Eyüp

Semti’nin “Tarihsel Kent Belle¤i” ile

“Yapma Kimlik Elemanlar›” olarak gü-

nümüze ulaflan nirengiler flöyle s›rala-

nabilir:

1. Evler, saraylar, konaklar, sahilsa-

raylar, köflkler, yal›lar…

2. Sokaklar, meydanlar, geçitler,

köprüler…

3. Kurumsal yap›lar: Camiler, külli-

yeler, kiliseler, tekkeler, sebiller, çefl-

meler, iskeleler…

4. Sektörel Alanlar: Ticaret, Sanayi,

Resmi, Hizmet yap›lar›: Tersane,barut-

hane,kâ¤›thane,iplikhane, fleflhane, fes-

hane,… 

5. ‹flkollar›: Çinicilik, bal›kç›l›k,

oyuncakç›l›k, çömlekçilik, 

6. Tarihsel kent belle¤ini an›msata-

cak her türlü sokak/meydan/ mahalle/

yap›/ iflkolu/ yaflam tarz›… isimleri:

Sa’dâbâd, Kâ¤›thane Deresi, Bülbül

Deresi, Fulya Tarlas›, Camii Kebir Ma-

hallesi, Çömlekçiler Mahallesi ve Soka-

¤›, Piyer Loti Kahvesi, Silahtara¤a

Santral›, Defterdar Fabrikas›, … 

Görülece¤i üzere Eyüp, co¤rafi ola-

rak, kurulufl aflamalar›ndan itibaren, ‹s-

tanbul’dan topo¤rafyas› ölçüsünde giz-

li/kuytu kalm›fl; ancak yumuflak iklimi/

do¤al bitki örtüsü dolay›s›yla çekicili¤i-

ni sürdürmüfltür. Tarihsel süreç ince-

lendi¤inde, eski Edirne yolu’nun or-

manl›k alanlardan dolanmas› nedeniyle,

‹stanbul-Eyüp ulafl›m›n›n karadan ola-

ca¤›na Haliç kanal›yla “su yolu”ndan

yap›lmas›, yerleflimin zamanla Haliç k›-

y›lar›na yay›lmas›na ve geliflmesine ne-

den olmufltur.

Tarihsel Kent Bellek incelendi¤in-

de, Eyüp Kimli¤i flu evreleri / yenilen-

meleri yaflam›flt›r:

1. Halen kuzey kesimlerindeki tepe-

lere do¤ru uzanan Belgrad Orman›, Fa-

tih Orman›,.. gibi ormanlar›n ilk kuru-

lufl aflamalar›nda çok genifl alanlar› kap-

lamas›, bol av hayvanlar›n›n varl›¤›;

Eyüp’e bir Avlanma Bölgesi Kimli¤i;

genifl çay›rl›klar ve hipodromu, at/ara-
ba yar›fl alan› kimli¤i vermifltir. 

2. Havas›n›n yumuflakl›¤›, manzara-

s›n›n pitoresk güzelli¤i, saraylar, köflk-

ler ile muteber bir semt olmas›n› sa¤la-

m›flt›r. 

3. Gezi yap›labilen çay›rlar›, bahçe-

leri, dereleri, Eyüp’e bir mesire yeri/
rekreasyon bölgesi olma kimli¤i ver-

mifltir. Çeflitli dönemlerde 11 sebil, 127

çeflme, 10 hamam, 4 karakol infla edil-

mifltir.

4. Ulafl›m›n yap›ld›¤› Haliç’in gide-

rek han›msultanlar›n sahilsaraylar› ile

süslenmesi, Sa’dâbâd yap›tlar›, lâle

bahçeleri, saray e¤lenceleri ile dönemi-

ne de “Lâle Devri” olarak ad›n› veren

bir Sayfiye Yeri kimli¤ini tafl›maktad›r.

Çeflitli dönemlerde 30 sahilsaray infla

edilmifltir.

5. Hristiyanl›k öncesi, inananlar›n

vahfli hayvanlara kurban edildi¤i bu

semt; MS IV.yy’dan itibaren Hristiyan-

l›¤›n kutsal yeri say›lm›fl ve dini yap›-

larla süslenmeye bafllam›flt›r. Türklerin
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‹stanbul’u fethinin ard›ndan, Hz. Ey-
yûb-ül Ensarî’nin mezar› bulunarak tür-

besi ve camii yapt›r›ld›ktan sonra, bu-

ras› müslümanlar›n da kutsal yeri kim-

li¤ine bürünmüfl; adakl›k kurban sat›-

lan, hac öncesi ve sonras› ziyaret edi-

len; çeflitli dönemlerde 58 cami ve

mescid, 114 türbe, 22 tekke, 11 medre-

se, 30 mektep, 13 namazgâh, 10 kütüp-

hane, 2 imaret infla edilmifltir [45]. Bu

kutsal yer, hristiyanl›k öncesi impara-

tor’un k›l›ç kuflanma yeri olma kimli¤i-

ni, Osmanl› Padiflahlar› döneminde de

sürdürmüfltür.

6. Eyüp’ün Küçük Sanatlar kimli¤i-

ni, oyuncakç›l›k/çömlekçilik sektörün-

de ürünler vermesi. Ticaret kimli¤ini

ise bal›kç›l›k, adakl›k horoz, gül/gül
ya¤›/fulya sat›fllar› belirlemifltir,

7. Haliç k›y›s›nda Fener,Cibali,Ay-

vansaray ve Balat’ta gayrimüslim tacir

ve armatörlerin iskân›, deniz ticareti
aktivitesinin ve kimli¤inin, Eminönü-

Kapanlar bölgesinden bu yana do¤ru

uzanmas›na neden olmufltur. ‹ki k›y›

aras›ndaki sürekli Kay›k ifllet-

mecili¤inin yo¤unlu¤u, hem ulafl›m

hem de gezi olarak deniz trafi¤ini güç-

lendirirken, gemicilik/ kalafatç›l›k/ ter-

sane/ meyhane/ kahvehane kullan›m-

lar›n› da kolaylaflt›rm›fl; donanman›n

demirledi¤i liman olarak da deniz-

cilerin konaklama yerleri/silah

depolar›/ z›ndanlar›… ile askeri/sivil
bir denizcilik sektörü kimli¤ine bürün-

müfltür.

8. Haliç k›y›lar›, liman yükleme/

boflaltma tesisleri dolay›s›yla giderek

ürünlerin pazarland›¤› de¤il, do¤rudan

imal edilerek sevkedildi¤i bir yer kim-

li¤ine bürünür; yani Baruthane, Kâ¤›t-

hane gibi Konut D›fl› Kullan›m Alanlar›

giderek sahilsaraylar› yokederek,

Haliç’e Sanayi Bölgesi kimli¤ini kazan-

d›r›r. Bu, ciddi bir kimlik de¤iflimidir;

çünkü Lale Devri/ Sa’dâbâd yap›tlar›

adeta bir “geçici haf›za kayb›” gibi

kent belle¤inden silinmifltir. Eyüp s›rt-

lar›, mesire ve piknik alanlar› kimli¤ini

koruma savafl› vermifltir.

9. Cumhuriyet Dönemi ile bafl-

layan modern planlama projelerinde,

öncelikle Eyüp merkezi, dini kimli¤ini

sürdürürken; Haliç c›var›nda sanayi

kimli¤i bask›nlaflm›flt›r. Ancak son 10

y›llarda, post-modernist ak›mlar sonucu

“Tarihsel Kent Belle¤i” yeniden dev-

reye girmifl; sanayi kimli¤inden tekrar

rekreatif kimli¤e bir dönüfl bafllam›flt›r.

Bunun sonucunda sanayi dokusu, Haliç

k›y›lar› boyunca park/bahçe dokusu ile

bezendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu ise,

yine “geçmifli özlem” niteli¤inde,

yafl›yanlarda nostaljik duygular uyan-

d›rmaktad›r.

Görülece¤i üzere Eyüp her ne kadar

“Dinsel Merkez” bask›n kimli¤ini tafl›sa

da, inkâr edilemez bir sayfiye, mesire,
e¤lence/gezi yeri kimli¤ini korumufltur.

Sur-içi ‹stanbul’un mutenâ bir semti

olarak tüm yeniliklere, geliflmelere aç›k

davranm›flt›r. Haliç k›y›lar› donan-

ma/ticaret kimliklerini sürdürürken,

Tarihsel Kent Belle¤i’ndeki endüstriyel

dalgalanmalar ile kentsel dokusundaki

h›rpalanma; sanayie dönüflüm aflamala-

r›nda büyük zayiat verdirmifltir. 200

y›ll›k bir geçici bellek kayb› ile, yeni-

den rekreatif kimli¤ini yakal›yabilmesi,

gelecek günlerde daha ilgi çekici gelifl-

melerin olabilece¤ini iflaret etmektedir. 
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1- AYVERD‹, Ekrem Hakk›,

Osmanl› Mimarisinde Fatih

Devri, ‹st. 1989, Cilt III, S. 355

2- AKAKUS, Recep, Eyyüb

Sultan ve Mukaddes Emanetler,

‹st. 1991, S. 103

Peygamber

Efendimizin ayak

izinin yer ald›¤›

dolaptan bir görünüm.

Eyyüp Sultan

Türbesi’nin ziyaretçi

ç›k›fl koridorunun iki

yan›nda yer alan sedef

ifllemeli en eski kap›lar›.
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Hazreti Halid türbesi ad›yla da ta-

n›nm›fl olan Eyyüb Sultan Türbesi’ne

ilk inflâ edildi¤i günden itibaren günü-

müze kadar pekçok tarihimizde isim

yapm›fl insan ilgi göstermifltir. Bu ilgi

sayesinde Türbe sürekli onar›mlar gör-

müfl, etraf›nda pekçok ek binalar inflâ

edilmifltir. Türbeyi ziyarete gelen bir-

çok tan›nm›fl flahsiyetin türbeye hediye

ettikleri, ‹stanbul Türbeler Müzesi Mü-

dürlü¤ü’nün envanterine kay›tl› pekçok

tafl›n›r müzelik eserlerin tan›t›m› da ko-

numuzun ikinci bölümünü oluflturmak-

tad›r. Bu eserleri vakfedenleri tan›t›r-

ken, Ayr›ca vakfedilen bu eserlerle ilgi-

li k›sa bilgileri de verece¤iz. 

Eyyüb Sultan Türbesi, Fatih Sultan

Mehmed Han’›n (Saltanat Dönemi:

1451-1481) emri ile caminin inflâ tarihi

olan 863 (1459) y›l›ndan önce yap›ld›-

¤›na göre 1457-1458 y›llar› aras›nda

yap›lm›fl olmal›d›r(1). Sekizgen planl›

türbe kesme küfeki tafl›ndan yap›lm›fl

olup, türbenin Harem Bölümü mimari

olarak orijinal yap›s› ile günümüze ka-

dar gelebilmifltir. Fatih Sultan Mehmed

Han, sevab›n› Eyüb Sultan’a ba¤›flla-

mak üzere Eyyüb Camisi’ni yapt›rm›fl

ve caminin yaflamas› için vak›flar ba¤›fl-

lam›fl, ayr›ca bir vakfiye tanzim ettir-

mifltir. Fatih Sultan Mehmed Han za-

man›ndan günümüze kadar gelebilmifl

tek eser, Türbenin sedef ifllemeli kün-

dekâri tekni¤inde yap›lm›fl kap› kanat-

lar›d›r. Bu kap› kanatlar› bir hat›ra ola-

rak türbe ç›k›fl koridorunun sa¤ ve so-

lunda muhafaza edilmektedir(2). Tür-

benin d›fl›nda yer alan Fatih Devri ilim

ve devlet adamlar›n›n mezar tafllar› da

günümüze kadar gelebilmifllerdir. Tür-

be önündeki tarihi Ç›nar’da ‹stanbul’un

Fethinden kalan arma¤anlardan birisi-

dir. 

Türbenin iz b›rakan ve günümüzde-

ki eklini almas›n› sa¤layan en büyük

onar›m›n Sultan I. Ahmed devrinde

(1603-1617) oldu¤unu görmekteyiz.

Hadikat-ül Cevami’den bir al›nt› yapan

AYVERD‹ bu onar›m tarihini H. 1020

(M. 1611) olarak vermektedir. Çok

dindar bir padiflah olan Sultan I. Ah-

med, Peygamber Efendimiz’e ve O’nun

sahabelerine çok önem verdi¤inden

Eyyüb Sultan Türbesi’ne de özel bir

önem göstermifltir. 

Sultan I. Ahmed, Eyyüb Sultan Tür-

besi kap›s›n›n önündeki dua edilen sü-

tunlar üzerinde duran kubbeli ve etraf›

aç›kta olan yeri Dua Salonu fleklinde

yeniden düzenlenmifl, ziyaretçi ç›k›fl

koridorunu yapt›rm›flt›r. Dua Salonu,

hacet Penceresinin bulundu¤u duvar›

düzenlerken Hacet penceresi üzerine

metal bir flebeke yapt›rarak türbeye

vakfetmifltir. Ziyaretçi girifl kap›s›n›n

sa¤ taraf›na kendi ad› ile an›lan çok gü-
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Eyyüp Sultan H azretleri’nin

sandukas› üzerine Sultan II

Mahmud’un yapt›rd›¤› ve Sultan II

Abdülhamid’in de yeniletti¤i örtüdeki

yaz›lardan bir detay.

Eyyüp Sultan Hazretleri’nin

sandukas› etraf›na Sultan III.

Selim’in yapt›rd›¤› gümüfl flebekenin

görünüflü.
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zel bir sebil inflâ ettirmifltir. Bütün bu

mimari çal›flmalar›n o devrin Hassa Mi-

marbafl›s› Sedefkâr Mehmed A¤a’ya ait

oldu¤unu söyleyebiliriz. Sultan I. Ah-

med, türbeye pekçok k›ymetli de¤iflik

malzemelerden imal edilmifl eski kan-

diller de vakfetmifltir. Ayr›ca, 17. Yy.

Sultan I. Ahmed Türbesi’nin duvar çini-

leri ile ayn› özellikler tafl›yan ‹znik Çi-

nileri’ni Eyyüb Sultan Hazretleri’nin

sandukas›n›n bulundu¤u Harem Bölü-

mü’ne duvarlara birebir ölçülü bir flekil-

de imal ettirip türbeye monte ettirmifl-

tir. Dua Salonunun iç ve d›fl›nda yer

alan ço¤u 16. yy.’›n ikinci yar›s›na ait

en güzel ‹znik Çini Panolar›n› ve karo-

lar›n› Topkap› Saray› Deposundan ge-

tirerek türbenin duvarlar›na monte et-

tirmifltir. Bu olay›n benzerini de Sultan

I. Ahmed Türbesi iç dolaplar›n›n da ay-

n› flekilde Topkap› Saray›n›n çini depo-

sundan getirilen çok güzel renk ve de-

sendeki ‹znik çini karolar› ile süslenme-

si Eyyüb Sultan›n fleklinde ki baflka bir

örnek olarak görmekteyiz. Türbenin

orijinal çinilerinin üst k›s›mlar›nda yer

alanlar›ndan baz›lar› rutubetten zaman-

la dökülmüfller, 1900-1925 y›llar› ara-

s›ndaki devrede bu çinilerinde yer ald›-

¤› büyük bir koleksiyonun Avrupa mü-

zelerine kaç›r›ld›¤›n›, sonradan bu ko-

leksiyonun ‹ngiltere’deki Civtoria Al-

bert Müsesi’nce sat›n al›nd›¤›n› görü-

yoruz. Bu konudaki kaçakç›l›k ile ilgili

belge yay›nlanm›flt›r(3). Bu olaylar›n

oldu¤u y›llardaki restorasyonlarda bu

eksik çinilerin yerlerine Kütahya’da ça-

l›nan çinilerin ayn› desenlerini içeren

ve Kütahyan›n sar› renginin kullan›ld›-

¤› çini karolar yapt›r›larak boflluklar›n

kapat›ld›¤›n› görmekteyiz. (Türbenin

çinileri ile ilgili verdi¤imiz bu bilgilere

Kültür Bakanl›¤›’na 1996 y›l›nda ha--

z›rlad›¤›m›z Eyyüb Sultan Türbesi’n-

den çal›nan çiniler ile ilgili raporu ha-

z›rlarken sahip olmufl bulunmaktay›z,

türbelerden çal›narak yurt d›fl›na götü-

rülen eserler ayr› bir araflt›rma konusu-

dur. 

Sultan I. Ahmed’in gerçeklefltirdi¤i

onar›mlar› s›ras›nda Fatih Sultan Meh-

med Han (Saltanat Dönemi: 1451-

1481) ve Sultan II. Bayezid (Saltanat›:

1481-1512) devri devlet adamlar›ndan

Niflanc› Ahmed Pafla’n›n (Vefat Tarihi:

1500) kabrinin Dua Salonu’nun içinde

kald›¤›n› görmekteyiz. 

Yine, Türbenin ç›k›fl koridorunun

solunda yer alan Cüzhane’yi de Sultan

I. Ahmed’in efli ve o¤lu Sultan II. Os-

man’›n annesi Mahfiruz hatice Sultan

yapt›rtm›flt›r. 1620 y›l›nda vefat eden

Mahfiruz Sultan, bu cüzhane ile Türbe

Dua Salonu aras›ndaki iç mezarl›kta

medfundur(4). 

Türbe Ç›k›fl Koridorunun di¤er ya-
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Sultan II Mahmud’un yazd›¤› ve

Gazi unvan› ile imzas›n› att›¤›

örtüden bir detay (üstte). Sultan II

Abdülhamid’in kendi elleri ile yapt›¤›

sedef parmakl›k kap›dan bir görünüfl

(yanda).
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n›ndaki yer alan di¤er Cüzhane ise Ka-

nunî Sultan Süleyman devri Vezirlerin-

den Semiz Ali Pafla’n›n (Vefat Tarihi:

1565) vakf›d›r(5). 

Eyyüb Sultan Külliyesi’nin Sultan

III. Murad (Saltanat›: 1574-1595) Dev-

rine ait 1591 tarihli vakfiyesinde dört

türbedar ile iki ferrafl (Temizlik Görev-

lisi)nin vakfiye gere¤i türbede görev

yapt›¤›n› görmekteyiz(6). 

Sultan I. Mahmud (Saltanat›: 1730-

1754) 1731 y›l›nda Topkap› Saray›

Kutsal Emanetler Dairesi’nde muhafaza

edilen ve Peygamber Efendimiz’in mu-

cizesini simgeleyen Peygamber Efendi-

miz’in Ayak izlerinden bir tanesini Ey-

yüb Sultan Türbesi Dua Salonu’nun içi-

ne bir dolap yapt›rarak türbeye vakfet-

mifltir. Bu dolab›n üzerine de Sultan I.

Mahmud’un ad›n›n geçti¤i bir kitabe

konulmufltur. 

1800 y›l›nda Sultan III. Selim dev-

rinde (Saltanat›: 1789-1807) Eyyüb

Sultan Camisi yenilenirken Eyyüb Sul-

tan türbesi de içten, d›fltan onar›larak

temizlendi(7). Sultan III. Selim bu s›ra-

da sandukan›n etraf›ndaki Sultan I. Ah-

med’in gümüfl tel kafes fleklinde yapt›r-

d›¤› flebeke yerine (Bu flebekenin daha

eski gravürlerde de sedef ifllemeli ah-

flaptan yap›ld›¤› görülmektedir) Barok

üslupta dökme, dövme teknikte inflâ

edilmifl bir gümüfl flebeke yapt›rm›fl 

ve türbeyi vakfetmifltir. Üzerindeki ki-

tabelerde H. 1207 (M. 1792) tarihi 

ve Padiflah›n ismi okunmaktad›r. Bu fle-

beke gümüfl sanat›n›n flaheserlerinden-

dir. 

Türbede Sultan III. Selim’in, Pey-

gamber Efendimiz’in ayak izlerini met-

heden beyitlerinden oluflmufl bir metni

içeren bir levha’da mevcuttur. 

Sultan I. Abdülhamid (Saltanat›:

1774-1789) türbenin Fatih Sultan

Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan ahflap

kap›lar›n› ve pencere kapaklar›n›n yeri-

ne tunçtan kap› ve pencere kapaklar›

yapt›rm›flt›r(8).

Eyyüb Sultan Türbesi’ne en çok va-

k›fta bulunan di¤er bir Osmanl› padifla-

h› da Sultan II. Mahmud Han’d›r (Sal-

tanat›: 1808-1839). Padiflah›n rüyas›na

giren Eyyüb Sultan›n ikaz› ile Sultan II.

Mahmud türbenin flifal› su kuyusunun

taflmas› halinde Halice kadar akmas›n›

sa¤layan bir yer alt› mahzeni ve su ka-

nal› yapt›rm›flt›r(9). 

Ayn› zamanda hattat olan Sultan II.

Mahmut hat Hocas› Hattat Mustafa

Rak›m (Do¤: 1757, Vef: 1826) ile bir-

likte yazd›¤› ve Eyyüb Sultan Hazretle-

ri’nin sandukas›n›n üzerine, gümüfl üs-

tüne alt›n kapl› simle ifllenmifl kadife-

den bir puflide örttürmüfltür. Sultan II.

Mahmud, sanduka üzerindeki örtünün

hat yaz›lar›n›n bir k›sm›n› bizzat kendi-
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Sultan Divan›, Kültür Bakanl›¤›

Yay›nlar›, Ankara 1996, s. 96. 

13- Türbe Envanter Defteri,

No:172 

Pertevniyal Valide Sultan’›n, Sultan

Abdülaziz Han’›n dad›s› fiöhret

Kalfa’n›n ruhu için türbeye

vakfetti¤i Kur’an-› Kerîm’den

görünüfl. (Env. No. 1)

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

si yazm›flt›r(10). Bu örtü sultan II. Ab-

dülhamid zaman›nda aynen yenilen-

mifltir(11). Sultan II. Mahmud kendi

azd›¤› hat levhalar›n› pekçok camiye

vakfetti¤i gibi Eyyüb Sultan Türbesi’ne

de vakfetmifltir. Sultan II. Mahmud’un

kendi imzas›n› att›¤› Kelime-i Tevhid

yaz›l› örtüler türbe alt pencerelerinin

üstünde bir dekorasyon örne¤i olarak

türbeyi süslemektedir. Sultan II. Mah-

mud’un imzas›nda ilk defa “Gazi” ünva-

n› da bu örtüler üzerindeki kitabede

görmekteyiz. 

Sultan II. Mahmud’un k›z› Adile

Sultan (Do¤: 1826, Vef: 1899) ad›na

Sultan I. Ahmed Sebili’nin arkas›na bir

mescid yapt›rm›fl idi. “Kad›nlar Mesci-

di” olarak an›lan ve kap›s› Dua Salo-

nu’na bakan bu mescidde, çok hay›rse-

ver bir insan olan Adile Sultan, Rama-

zan ay›n›n son onbefl gününde itikafa

çekilir, ibadetle meflgul olurdu(12).

Adile Sultan Eyyüp Sultan ile ilgili fliir-

lerini de hat levhas› fleklinde türbeye

vakfetmifltir. 

Sultan II. Abdülhamid (Saltanat›:

1876-1909) bofl vakitlerinde ince ma-

rangozluk ile meflgul olurdu. Eyyüb

Sultan Türbesi harem girifl kap›s› önü-

ne yekpare sedef kapl› bir parmakl›k

fleklinde kap› kanatlar› yap›p türbeye

vakfetmifl idi(13). 

Eyyüb Sultan Türbesinde baz› gece-

ler Kur’an-› Kerim okumak, mevlit oku-

mak, su da¤›tmak, ve benzeri dini va-

k›flarda da bulunulmufltur. Bunlar› tes-

pit etmek ayn› bir makalenin konusu-

dur. Haluk fiehsuvaro¤lu bu vak›flardan

as›rlar boyunca ‹stanbul kitab›nda bah-

setmekle beraber (s. 119) bu bilgileri

hangi kaynaktan ald›¤›m› belirtmedi-

¤imden bu da ayr› bir araflt›rma konu-

sudur. 

Yukar›da verdi¤imiz bilgileri do¤ru-

layan ve türbeye bugüne kadar hediye

edilmifl vak›f eserlerle ilgili bilgi veren

iki önemli kayna¤› inceleyece¤iz. Birin-

ci kayna¤›m›z; Topkap› Saray› Müzesi

Müdürlü¤ü Ayniyat fiefli¤i’nde muhafa-

za edilen; Türbeler Teberrukat Defte-

ri’dir. ‹kinci kayna¤›m›z ise; ‹stanbul

Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nde muha-

faza edilen; Envanter ve Demirbafl Def-

terleridir. 

TOPKAPI SARAYI
MÜZES‹ AYN‹YAT
fiEFL‹⁄‹’NDE
MUHAFAZA
ED‹LEN DEFTER
Bu defter Osmanl›ca yaz›lm›fl olup,

35x50 cm ebatlar›ndad›r. Defterin ba-

fl›nda (Rika yaz› ile) “Mesdüdü (Sedde-

dilmifl, Kapat›lm›fl) Tekaya ve Zevaya

ve Türbelerden Nakil Olunan Eflya ve

Teberukata Mahsus Defteridir” yaz›s›

vard›r. ‹ki cilt olan defterin 1. Cildi

Eyüp’teki sekiz türbenin eflyalar›n› bel-

gelemektedir. 2. Ciltte ise önemli Padi-

flah ve Pafla türbelerinden on adedinin

daha kay›tlar› mevcuttur. Hazreti Ha-

lid Türbesi 1. Defterin bafl›nda yer al-

m›flt›r. Özel olarak hanelere ayr›lm›fl ve

sütunlar›n aras› yaz› yerleri çizgilerle

belirtilmifltir. Mebani-i Hayriye, Vak›f

ve Müteberri, (Vakfeden ve Teberru¤

eden) Tarihi imal ve tahriri, ‹mal ve

Mamulu, K›ymeti, Vakfeden vs. sütun-

lar›n› içerir. Bu deftere yaz›lan kay›tlar-
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14- KERAMETL‹, Can,

GÜVEML‹ Zahir, Türk ve ‹s-

lâm Eserleri Müzesi, ‹st. 1974,

Ak yay›nlar›, S.7 

Ayn› zamanda hat

yazmakla da meflgul

olan Sultan Abdülmecid

Han’›n belediyesi bir

levha. (Sure 2, ayet

137. Env. No. 39

Ayn› zamanda hat

sanat›nda usta olan

Sultan II Mahmud’un

yazd›¤› bir Hadis-i

fierif levhas›. (Müze

Env. No. 49)

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

dan vakfedilen eserlerin kimlerce vak-

fedildi¤i anlafl›lmaktad›r. Her türbenin

eflyalar›n›n tesbiti bitti¤inde mavi mü-

rekkepli ve Osmanl›ca “T.C. Marif Ne-

zareti” mührü ile mühürlendi¤ini gör-

mekteyiz. Belgede Ayr›ca, 1926 tarihi

okunmakta ve iki kiflinin isimi ile imza-

lar› görülmektedir. 

1940 y›l›nda bu eserler bir daha sa-

y›ld›¤›nda Türkçe tutanaklar haz›rlan-

m›fl ve bu envanter defterine bu tuta-

naklar i¤nelenmek suretiyle eklenmifl-

tir. Bu tutanaklarda da; “T.C. ‹stanbul

Müzeleri Baflkâtipli¤i” mührü vard›r.

Türkçe Tutanaklardan baz› eserlerin

Evkaf Müzesi’ne tafl›nd›¤› zikredilmek-

tedir. Bilindi¤i gibi Evkaf-i ‹slamiye

Müzesi 1914 y›l›nda ilk olarak ziyarete

aç›lm›flt›r. Daha sonra “Türk ve ‹slâm

Eserleri Müzesi” ad› alt›nda 1926 y›l›n-

da ad› de¤ifltirilmifltir(14). 

Bilindi¤i gibi Türbeler Tekkeler ile

birlikte 1925 y›l›nda kapan›nca, bir ko-

misyon kurularak müzelik de¤erde olan

pek çok eser Türk ve ‹slâm Eserleri de-

posuna kald›r›lm›flt›. 

1926 y›l›ndaki kay›tlardan birçok

eserin türbelerden geldi¤ini Türk ve ‹s-

lâm Eserleri Müzesi’ndeki defter ve

Eser fifllerinden de görebilmekteyiz.

Hazreti Halid’e ait olan eserler de ko-

layca bu kay›tlardan tespit edebilmek-

teyiz. Araflt›rmalar›m›zda Eyyüb Sultan

Türbesi’ndeki k›ymetli müzelik eserle-

rin ço¤unun Türk ve ‹slâm Eserleri Mü-

zesi’ne tafl›nd›¤›n› görmekteyiz. Topka-

p› Saray› Müzesi’ndeki defterde

24.10.1932 y›l›nda da baz› türbelerden

Topkap› Saray› Müzesi’ne eserler geti-

rilerek Müze Envanter Defteri’ne kay›t

yap›ld›¤›n› da anl›yoruz. Ancak k›rm›z›

kalemle yaz›lan bu kay›tlara Hazreti

Halid’e ait bölümde rastlayamad›k. Bu-

radan da Hazreti Halid Türbesi’nden

1932 y›l›na kadar Topkap› Saray› Mü-

zesi’ne eser getirip kayma geçirilmedi-

¤ini anlamaktay›z. Bu defterde Eyyüb

Sultan Türbesi’ne ait toplam 321 adet

eserin kay›t edildi¤ini görüyoruz. Os-

manl›ca Teberrukat Defterini inceledi-

¤imizde Eyyüb Sultan Türbesine vak›f-

la bulunan insanlardan baz›lar›n›n ismi-

ni flöylece tespit ettik: 

Env. No. 1: El yazmas› Kelam-› 

Kadim, Sultan Abdülaziz Han merhu-

mun Dad›s› fiöhret Kalfa’n›n ruhu için

Pertevniyal Valide Sultan taraf›ndan

vakfedilmifltir. (Türbeli Env. Def. 

No: 1) 

Env. No. 2: El yazmas› Kelamc› Ka-

dim, H. 1137/M.1724 Darüssade A¤as›

A. Seyyid Mustafa A¤a’n›n vakf›. 

Env. No. 4: “Feseyekfikümullah…”

diye bafllayan bir Hat levhas›n› Sultan

Abdülmecid Han yazarak türbeye vak-

fetmifltir. 

Env. No. 24: Sultan Abdülmecid

Han-› Evvel 1194/1780 y›l›nda bir Ma-

flallah yaz›s›n› yazarak türbeye hediye

etmifltir. 

Env. No. 25: Sultan Abdülaziz bin

Mahmud Han› büyük boy Sülüs bir

levha yazarak vakfetmifltir. 

Env. No. 26: Sultan Mahmud Han

Sani “fiefaatil Min Ehlil Kebairi Min

Ümmeti” Hadis-i flerifi yazarak türbeye

vakfetmifltir. 

Env. No. 42: Sultan Abdülaziz Han
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Sultan Abdülaziz Han’›n

yazd›¤› ve türbeye hediye

etti¤i Hadis-i fierif yaz›l›

levha. (Env. No. 51)

Sultan II Selim’in k›z›

Fama Sultan’›n ad›n›n

yaz›l› oldu¤u gümüfl ask›.

(Türbe Müd. Env. No.

183)

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

da kendi el yaz›s› ile bir levha daha he-

die etmifltir. 

Env. No. 43: Levha. Sultan Ahmed

bin Mehmed Han.

Env. No. 63: Behram Pafla,

1286/1869 tarihli bir k›t’a levhas›n› tür-

beye vakfetmifltir. 

Env. No. 81: Sultan Mahmud Han

Sani’nin yazd›¤› bir levha türbeye vak-

fedilmifltir. 

Env. No. 82: Sultan Osman Han

Sani’nin vakfetti¤i bir levha. 

Env. No. 107: Sadrazam Yusuf Pa-

fla’n›n vakfetti¤i levha. 

Env. No. 116: Bezm-i Alem Valide

Sultan’›n 1255/1839 y›l›nda vakfetti¤i

bir Hilye-i Saadet. 

Env. No. 167: Hac› Ahmed Pafla’n›n

vakfetti¤i puflide parçalar›. 

Env. No. 169: M›s›r H›divi Abbas

Hilmi Pafla’n›n 1322/1904’de vakfetti¤i

“Fettare-i fierif” (Kutsal örtü). 

Env. No. 188: Sultan II. Mahmud

Han’›n imal etti¤i ve türbeye hediye et-

ti¤i bir puflide (Bu puflide Hazreti Ha-

lid’in sandukas› üzerine konulmufltur).

Sultan II. Abdülhamid bu örtüyü aynen

yenilemifltir. 

Env. No. 224: Bezm-i Alem Valide

Sultan’›n hediyesi bir gümüfl avize. 

Env. No. 228: Alemdar Mustafa Pa-

fla’n›n hediyesi pirinç bir avize.  

Env. No. 231: Sultan I. Ahmed

Han’›n vakfetti¤i bir gümüfl ask› 

Env. No. 239: Sultan II. Selim’in k›-

z› Fatma Sultan’›n hediye etti¤i bir gü-

müfl ask›. (üzerinde Kelime-i Tevhid

yaz›l›d›r.) 

Env. No. 250: Sultan IV. Mustafa

Han’›n k›z› Hadice Sultan’›n

1221/1806 tarihli vakf›, gümüfl bir ask›. 

Env. No. 252: Sadr-› Esbak Ali Pa-

fla’n›n vakf› gümüfl ask›. 

Env. No. 254: Sultan I. Mahmud’›n

Validesi Saliha Sultan 1146/1733 y›l›n-

da vakfetti¤i bir gümüfl ask›. 

Env. No. 271: Sultan I. Ahmed’in

hediyesi gümüfl ask›. 

Env. No. 275: Sultan I. Ahmed’in

hediyesi gümüfl ask›. 

Env. No. 276: Sultan I. Ahmed’in

o¤lu Sultan II. Osman’›n hediyesi ask›. 

Env. No. 277: Sultan Osman Han’›n

hediyesi gümüfl ask›. 

Env. No. 278: Haseki (Hürrem)

Sultan’›n hediyesi bir gümüfl ask›. 

Env. No. 282: Darüssade A¤as› Ha-

lid A¤a’n›n 1207/1792 tarihli vakf›, gü-

müfl ask› kandil. 

Env. Sultan ‹brahim’in hediye etti¤i

iki adet gümüfl flamdan. 12648 Dirhem

a¤›rl›¤›ndad›r. o. 288: 

Env. No. 2Erzurum Valisi Ali Pa-

fla’n›n vakfetti¤i iki adet gümüfl flam-

dan. 89: 

Env. No. 290:Kaptan-› Derya-› Es-

bak Mustafa Pafla’n›n vakfetti¤i bir gü-

müfl flamdan. 1137/1724 tarihlidir. 

Env. No. 291: Yusuf Ziya Pafla’n›n

1217/1802 tarihli vakf› gümüfl flamdan. 
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*-Eyüp Belediyesi olarak bu

yönde ciddi çal›flmalar›m›z sür-

mektedir. (Yay. Notu)

“Ya Hazreti Halid bin Zeyd

Ebu Eyyûb el Ensrî” yaz›l›,

hattat Mahmud Celaleddin Bey’e

ait bir levha. (Müze Env. No.

53)

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

Env. No. 292: ‹brahim Pafla’n›n ket-

hüdas› mehmed a¤a’n›n 1137/1724 ta-

rihinde vakfetti¤i flamdan. 

Env. No. 295: Saliha Sultan 1142-

1729 y›l›nda vakfetti¤i bir flamdan. 

Env. No. 296: Fahriye Sultan’›n

1281/1864 tarihinde vakfetti¤i bir flam-

dan. 

Env. No. 297: Damat ‹brahim Pafla-

zade Mehmed Pafla’n›n, 1127/1714 ta-

rihli vakf› gümüfl flamdan. 

Env. No. 301: Arapkirli fiakir Pa-

fla’n›n vakf› 12 adet mumluk. 

Env. No. 308: Sultan III. Selim

1207/1792 tarihli vakf›, gümüfl flebeke. 

Eski Topkap› Saray› Müzesi müdür-

lerinden Haluk fiEHSUVARO⁄-

LU’nun yazd›¤› “As›rlar Boyunca ‹stan-

bul” adl› kitapta da bu listenin benzeri

yay›nlanm›flt›r (s.119) fiehsuvaro¤lu

Akflemseddin Hazretlerinin seccadesi-

nin de türbe eflyalar› aras›nda muhafaza

edildi¤ini yazmakta ise de bu seccade-

nin nerede oldu¤unun izine rastlaya-

mad›k. 

‹STANBUL TÜRBELER
MÜZES‹
MÜDÜRLÜ⁄Ü’NDEK‹
ENVANTER DEFTERLER‹ 
Bu defterdeki 315 no’ya kadar ki ka-

y›tlar Eyüb Sultan Türbesi’ne Osmanl›

Devri’nde intikal eden eserleri içerir.

Bu eserlerden gümüflten olanlardan 63

adedi Türk ve ‹slâm eserleri Müzesi de-

posunda korunmaktad›r. Bunlardan ba-

z› eserler bu müzenin vitrinlerinde ser-

gilenmektedir. Bu 63 eser ‹stanbul Tür-

beler Müzesi Müdürlü¤ü’nün 280-311

no’lu Envanter numaralar› aras›nda ka-

y›tl›d›r. Hazreti Halid Türbesi’ne ait

yukar›da zikredilen gümüfl eserlerin

7.7.1951 y›l›nda envantere kay›t edildi-

¤i defterden anlafl›lmaktad›r. Yapt›¤›-

m›z incelemelerde Topkap› Saray› Mü-

zesi Müdürlü¤ündeki “Teberrukat Def-

terine” kay›tl› eserlerin aynen ‹stanbul

Türbeler Müzesi Envanterine de yeni

harflerle kay›t edildi¤ini görüyoruz.

Ancak eser ile ilgili bilgiler

Yeni envanter defterinde da-

ha az ve öz olarak verilmifl-

tir. Örne¤in ço¤unda vakfe-

denin ismi yaz›lmam›flt›r.

Pek çok envanterli eserlerin

Türbelerin tamamen ziyare-

te kapal› kald›klar› 1925-

1950 y›llar› aras›nda rutu-

betten y›prananlar›n terkini

kay›t yap›ld›¤›n› da görmek-

teyiz. 

Eyyüb Sultan Türbesi’ne

Cumhuriyet döneminde de

hal›, avize, örtü, Kur’an-› ke-

rim gibi eserler vakfedilme-

ye devam edilmifltir. Bunlar

aras›nda Say›n Cumhurbafl-

kan› Süleyman DEM‹REL’in

Eyyüb Sultan Türbesi’ne ziyaretinde

türbeye hediye ettikleri ve Hazreti Ha-

lid’in sandukas›n›n üzerinde muhafaza

edilen ve 319 no’lu envantere kay›tl›

örtüyü sayabiliriz. Bu örtü tarihi bir

Kâbe örtüsünden bir parça olup, üzeri-

ne gümüfl simle ‹hlâs suresi ifllenmifltir.

Bu örtünün bir benzerine 2 adetini da-

ha Vak›f Hat Sanatlar› müzesi Kutsal

Emanetler bölümünde görmekteyiz.

Günümüzde türbeye hediye verme ge-

lene¤i devam etmektedir. Eyyüb sultan

türbesine Yusuf BENEFfiE’nin yazd›¤›

talik yaz› ile hat levhalar›n› hediye

eden hay›r sahiplerine de burada teflek-

kür etmeyi bir borç bilirim. 

Herbiri birer sanat flaheseri ve belge
olan bu eserleri Eyyüp Sultan’da aç›la-
cak bir Müze’de sergilemek en büyük
dile¤imizdir. Eyyüb Sultan Türbesi’ne

vak›fta bulunan yukar›da isimlerini say-

d›¤›m›z ve isimlerini burada zikrede-

medi¤imiz, vefat eden bütün hay›r sa-

hiplerinin ruhlar›na Fatiha’lar göndere-

rek, bu de¤erli insanlar› rahmetle an›-

yorum. Eyyüp Sultan Türbesine vakfe-
dilen eserleri sergileyerek bir müze bi-
nas›n›n kurulufluna katk›da bulunacak
kifli veya kurulufllara bu rüyam›z henüz
gerçekleflmedi¤i halde flimdiden teflek-
kürlerimi sunuyor,* Allah Raz› Olsun

diyorum. 
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FESHANE FABR‹KASI
VE HALILARI

SEBAHAT GÜL

Z

‹stanbul Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi Müdürlü¤ünde görevli.

1960 y›l›nda Horasan’da do¤du. M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi.

Hal›-kilim Eski Kumafl desenleri Yüksek Lisans E¤itimi gördü. 4 y›ld›r

müzede görev yapmaktad›r. Çeflitli bildirileri ve yay›nlanm›fl çal›flmalar›

bulunmaktad›r. Sergi haz›rlama restorasyon ve sergi komiserli¤i yapm›flt›r.



Resim 1:

Feshane

genel.

Resim 2:

Feshane

fabrikas›.

Resim 3:

Osmanl›

dönemi fes

örnekleri.

Resim 4:

Feshane

kumafl

katalo¤u

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

Orta Asya’dan bafllay›p, Osman-

l›’dan bugüne kökleflip geliflen yaflam

tarz›m›z, bir dizi sanatsal etkinli¤in

do¤mas›na f›rsat vermifltir. Türk tarihi-

nin ak›fl› içinde geliflip yayg›nlaflan

Türk sanatlar›n›n esprisi bundan kay-

naklanmaktad›r.

Türk hal›, kilim ve dokumac›l›¤›, sa-

nat tarihi aç›s›ndan son derece zengin-

dir. Türk dokumac›l›¤›n›n bafllat›l›p sa-

natsallaflt›r›lmas›, tarih içinde farkl› ör-

nekler ve üretim flekilleri ile süregel-

mifltir. Yüzy›llard›r devam eden Türk

hal›c›l›¤›; üretim y›llar›na, bölgelere ve

modellere göre grupland›r›larak adlan-

d›r›lm›flt›r. Bu grupland›rmalar›n son

halkalar›ndan biri de “Feshane Fabrika-

s›”d›r. Türk dokumac›l›k sanat›n›n sana-

yileflmesi aç›s›ndan 1838-1986 y›llar›

aras›nda üretim yapan “Feshane Fabri-

kas›”n›n ilgi çekici ve önemli bir yeri

vard›r (res. 1-2).

Feshane hal›lar› ile ilgili bilgilerden

önce, Eyüp’teki “Feshane Fabrikas›”n›n

gelifliminin incelenmesini do¤ru bulu-

yorum.

Fes yurdumuzda 1832’den 1924 y›l›-

na kadar giyilmifltir. Sultan II. Mahmud

1832 y›l›nda askerlerin fes giymesini

zorunlu k›ld› (res. 3-4). Tanzimat Fer-

man›’n›n ilan›ndan sonra (1839) sonra

tüm erkekler fes giymeye bafllad›. Ka-

d›nlar da baflörtülerinin alt›na giyerlerdi.

Meslek gruplar›na ve konumlar›na

göre farkl› fesler giyilir ve modeline

göre isimlendirilirdi. Fesin as›l rengi

k›rm›z›ysa da, nar çiçe¤i, viflne çürü¤ü,

gürev, yeflil ve siyah renklerde de fesler

mevcuttu. 

Fes, bafllang›çta Tunus, Avusturya

ve Fransa’dan ithal ediliyordu. Maliyeti

art›nca, önce ‹zmit’te, 1834’te ‹stanbul

Küçük Ayasofya semtindeki Cündi

Meydan›’nda, fes dinkhanesi (atölye)

kuruldu.

1838’de Eyüp’te Defterdar koyunda

Himetullah Sultan Saray›’nda (Sultan

III. Selim’in k›zkardefli Hatice Sultan’›n

saray›), Feriye k›sm›na tafl›nd›. Fes ima-

lat› devam etti. Tunus’tan fes ustalar›

getirtildi. 

1843’te Sultan Abdülme-

cid’in ferman› ile ‹ngiltere,

Fransa ve Belçika’dan buhar ve

apre makinalar› getirtildi. O

zamana dek, “dinkhane” deni-

len el ve su gücü ile çal›flan

dövme aletleri kullan›l›yordu

(res. 5-6) Bu geliflimle birlikte

fes imalat›n›n yan›s›ra aba ve

hal› dokumac›l›¤› bafllad›.

Feshane Fabrikas›; 

– 1849’da “Hazine-i Has-

sa”ya (Hükümdarl›k Makam›)

devredildi, 

– 1855’de askeri giyim ku-

mafl› imalat›na bafllad›,

– 1866’da ç›kan yang›nda

harap oldu,

– 1868’de tamir edilerek

tekrar üretime bafllad›. Sultan

Abdülhamit devrinde aba, fla-

yak, ince ve kal›nçuha, kafl-

mir, kaba ve ince battaniye,

fanila ve fes imalat› yap›lm›flt›,

– 1886’da 7 daireye ayr›la-

rak üretimini artt›rd›,

– 1877’de “Bab-› Seraskeri”

(Askerlik dairesi) emrine veril-

di. 1921 y›l›na kadar devam

etti,

– 1923’te “‹stanbul Fabri-
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1 Hekim Dü¤ümü: “Sine (‹ran)

dü¤ümü”ne benzer seyrek dü¤üm. 
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kalar› Umum Müdürlü¤ü”

emrinde çal›flt›r›ld›,

– 1925’te “Sanayi ve

Maddin Bankas›”na devredil-

di,

– 1928’de Banka taraf›n-

dan kurulan “Feshane Men-

sucat T.A.fi.” yönetiminde

iflletilmeye baflland›,

– 1937’de “Feshane Men-

sucat T.A.fi.” kapat›larak

“Sümerbank Defterdar Fab-

rikas›”na dönüfltürüldü,

– 1942’de gelifltirilerek,

tezgahlar iki kat›na ç›kar›ld›,

laboratuar, onar›m ve yedek

parça atölyeleri ilave edildi,

– 1949’da elektrik konta-

¤›ndan ç›kan yang›ndan

sonra, onar›l›rken Eyüp

Caddesi’nde bulunan kap›s›,

Defterdar Vapur ‹skelesi

caddesi’ne yap›ld›,

– 1960’l› y›llarda askeriye

giyim ihtiyac› olan er ve su-

bay elbiseli¤i, kaput, kravat-

l›k kumafl, askeri boz batta-

niye, fanila, eldiven, kar

bafll›¤› üretimi yap›ld›. Yine

ayn› y›llarda resmi dairelerin

müstahdem giyimi, halk giyimi için ku-

mafl çeflitleri, bayrak imalat› da yap›ld›, 

– 1986’da Haliç’in islah› çal›flmas›

s›ras›nda di¤er fabrikalarla birlikte ka-

pat›larak, konfeksiyon bölümleri, Bak›r-

köy Sümerbank Fabrikas›’na tafl›nd›. 

– 1992’de “III. Uluslararas› ‹stanbul

Bienali” etkinlikleri s›ras›nda sergi ve

gösteri merkezi olarak kullan›ld›. 

FESHANE HALILARI
Türk hal› sanat›, Türk sanat tarihi-

nin ak›fl› içinde flekillenmifltir. ‹lk defa

Orta Asya’da Türklerin bulundu¤u böl-

gelerde ortaya ç›km›fl ve geliflmesini

Türklerle sürdürmüfltür. Tüm ‹slam ve

Bat› alemine Türkler taraf›ndan tan›t›l-

m›flt›r. Böylece geleneksel sanat›m›z

olarak varl›¤›n›, özgün motifleri ve tek-

ni¤i ile günümüze dek devam ettirmifl-

tir. Desenlemede Türk hal›lar›na has

olan sonsuzluk prensibi s›ralamas› gö-

rülür. Bu özelli¤in yan›s›ra periodik

olarak geometrik motifler ve kufi yaz›l›

bordürler; stilize bitki-çiçek desenleri,

hayvan figürleri; lale, sümbül, karanfil,

gül, bahar dallar›; sekizgen ve kare

formlar içinde s›n›rl› desenler; madal-

yon, y›ld›z, palmet, rumi motifleri; dö-

nemlerine ve hal› tiplerine göre ahenk

içerisinde gözal›c› renkler de kullan›l-

m›flt›r. Türk hal›lar›n›n di¤er bir özelli-

¤i de do¤al boyalar›n kullan›lm›fl olma-

s›d›r. 

Feshane hal›lar›, Hereke hal›lar› ya-

n›nda son devir Türk hal› sanat›nda

ikinci bir gruptur. 1914 y›l›na kadar

hal› üretimi devam etmifltir. 1843-1846

y›llar› aras›da üretime baflland›¤› bilin-

mektedir.

Feshane hal›lar›nda müessesenin

ad›, tarihi, numaras›, baz›lar›nda da us-

ta isimleri de hal›n›n sa¤ üst köflesinde

yaz›l›d›r. Bu özelli¤i ile tan›nan hal›la-

r›n yan›s›ra isimsiz ve tarihsiz olanlar›

da vard›r.

Desenlerindeki ‹ran, Avrupa etkisiy-

le geleneksel Türk hal›lar›ndan ay›rt

edilirler. ‹ran hal›lar›ndaki sülün ve ta-

vus kuflu figürleri, k›vr›k dal ve yaprak-

lar›n yan›s›ra, Avrupa sanat eserlerinin

özellikleri olan, dönemin e¤ilimini

yans›tan Barok ve Ampir üsluplar›na

özgü unsurlar görülür.
‹ran hal›lar›ndan etkileflimle, çözgü

ve atk›lar› pamuk ipli¤inden dokunan-
lar›n yan›s›ra tamam› yönünden doku-
nan kaliteli hal›lar da üretilmifltir. Dü-
¤ümlerinde “Görde (Türk) dü¤ümü” ile
birlikte “Hekim dü¤ümü”1 de kullan›-
lan hal›lar da vard›r. Geliflme gösteren
Avrupa hal›lar› ile yar›flacak kalitede
hal›lar›n üretiminin yan›s›ra düflük kali-
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Resim 5:

T‹EM

envanteri

1812.

Resim 6: T‹EM

envanteri 1812.

Resim 7: Feshane,

kufllu hal›.



2 Bkz. Haydar Arseven, “Fesha-

ne Hal›lar›”, Türkiyemiz, Say›

47, Ekim 1985, s. 16-23.

3 Renk analizi, Marmara

Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Ö¤retim Görevlisi

Doç. Dr. Recep Karada¤

taraf›ndan yap›lm›flt›r.
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teli hal›lar›n da üretildi¤i görülmektedir
(res.7).

Büyük taban hal›lar›ndan baflka kü-
çük hal›lar ve seccadeler de dokunmufl-
tur. Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nde
bulunan 1812 envanter no.lu Feshane
hal›s›, 450x400cm. ölçülerindedir. Bu
hal› k›rm›z› zemin üzerine bej, lacivert,
sar› ve mavi renklerde, Barok üslup et-
kisinden üretilen hal›lara bir örnek tefl-
kil etmektedir (res. 8-9-10). Bu hal›n›n
sa¤ üst köflesinde, Osmanl›ca “sene
1221, say› 39” yaz›l›d›r. Hal›n›n atk›,
çözgü ve dü¤ümleri yündür (res. 11-
12-13).

Tavus kuflu betimli Feshane hal›lar›-
na ait bir nadir görülen bir hal› ise am-
pir üslup özellikleri tafl›r2 (res. 14-15).

Dolmabahçe Saray› Müzesi’nde bu-
lunan 41/40 envanter no.lu,
211x133cm. boyutlar›ndaki ipek hal›
seccadenin üst orta k›sm›nda, Osmanl›-
ca, “Fes ve Melbusat Fabrika-i Huma-
yunu, sene 1318” yaz›l›d›r. ‹ran hal›lar›-
na benzerlik gösteren bu örnek, siyah,
yeflil, turuncu renklerde kullan›lan elyaf
sentetik boyar maddeli olup, k›rm›z›
desenlerindeki elyaf› ise koflnil böce-
¤inden elde edilen do¤al boyar madde-
lerle boyanm›flt›r 3 (res.16-17). Dolma-
bahçe Saray› Müzesi’nde korunan, 15/3
envanter no.lu ikinci bir seccade ise
216/144cm. ölçülerindedir. Bej, kiremit
rengi, sar› ve siyah renklerin hakim ol-
du¤u hal›n›n atk›, çözgü ve ilmeleri
yündür. Üst bordürün orta k›sm›nda da
yine “Fes ve Melbusat Fabrika-i Huma-
yunu, sene 1318” ibaresi yer al›r (res.
18-19-20).

Feshane hal›lar› konusunda verece-
¤im son örnek, Çanakkale Zaferi nede-
niyle, Mustafa Kemal Pafla için, Talat
Pafla taraf›ndan birbirinin efli ve iki adet
olarak siparifl edilmifl olan hal›lard›r.
1918 y›l›nda Atatürk’e arma¤an edilmifl
olan bu hal›lar, manevi o¤lu Say›n Ab-
dürrahim Tunçak’›n koleksiyonunda
bulunmaktad›r. Hal›n›n üst bordür kö-
flesinde Osmal›ca  “Harb-i Umumiden
1334 (1918)”, alt bordür köflesinde ise
“Çanakkale Muzafferiyat› Hat›ras›
1331 (1915)” yaz›l›d›r. Hal›, Çanakkale

Bo¤az› panoramas›n› göstermektedir
(res. 21).

Yak›n tarihte üretilmifl bir hal› gru-
bu olmas›na ra¤men, Feshane Hal›lar›-
na ait günümüze az say›da örnek ulafl-
m›flt›r. Bunlar›n baz›lar› müzelerde, ba-
z›lar› ise özel koleksiyonlarda bulun-
maktad›r. 

Türk hal›c›l›¤›, geliflimini 19. yy.
sonuna kadar sürdürmüfltür. Her yeni
hal› tipi, birbiri içinden geliflerek zen-
ginleflmifltir. Böylece Türk hal› sanat›,
kendi içinde gelifliminde çeflitlenmifltir. 
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1- U¤ur Derman, Mezar Kitabele-
rinde Yaz› Sanat›m›z, TUR‹NG
Belleteni, Say› 49/328, ‹stanbul
1975, s. 41. 
2- U¤ur Derman, Sami efendi, Ha-
yat Tarih Mecmuas›, say› 5, 1969,
s. 4-10. 
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Mihriflah Valide Sultan Türbesi ha-

ziresinde bulunan nefis kitabeli mezar

tafl›na ait bilgilerden önce; mezar taflla-

r›nda hat sanat›, kitabenin tafla geçiril-

mesi ve Sami Efendi hakk›nda malumat

ile konumuza girelim. 

Muhtelif sahalar için önem arzeden

mezar tafllar› yaz› sanat›m›z› da devir

devir sergilemektedir. Genelde bütün

kitabelerde oldu¤u gibi mezar tafllar›n-

da da celi sülük ve celî talîk nevi yaz›-

lar kullan›lm›flt›r. Celî dedi¤imiz bu iri

yaz›n›n tekâmülü 18. Asra dayan›r. Bu

as›rdan itibaren hattatlar›m›z mezar ta-

fl› kitabelerini bir sanat formu olarak

düflünmüfller ve imza koymufllard›r(1). 

Kitabe metni siyah boyal› bir ka¤›-

da z›rn›k denilen, sar› renkli tabii bir

boya ile yaz›l›r. Bu malzemeler tashih

kolayl›¤› için tercih edilir. 

Bu as›l kal›p yaz›n›n alt›na beyaz

ka¤›t yerlefltirilip harflerin etraf› s›kça

i¤nelenir. Yaz› alttaki ka¤›da i¤ne de-

likleri fleklinde ç›km›fl olur. Kâ¤›t me-

zar tafl›n›n üstüne sabitlenir ve üzerin-

de kömür tozu dolu bir bez gezdirilir.

Tafl üzerine s›k siyah noktalar halinde

yaz› geçirilir ve harfler dikkatlice bir-

lefltirilir. Tafl ustas› çelik kalemler ve

çekiçle yaz›y› ortaya ç›kar›r. Hattat›n

eserinin tam yans›mas›, hakkak dedi¤i-

miz tafl ustas›n›n kabiliyetine ba¤l›d›r.

Baz› meflhur hattatlar›n usta taflç›lar›

tercih ettikleri bilinir. Sami Efendi’nin

de Süslü Ali nam›nda bir ustay› flart

kofltu¤u nakledilir. 

As›l ad› ‹smail Hakk› olan Sami

Efendi (H. 1253) 1838 de muhtemelin

Fatih’te do¤du. Babas› yorganc›lar Ket-

hüdas› Hac› Mehmed Efendi’dir. Süb-

yan mektebinde Boflnak Osman Efen-

di’den sülüs-nesih hatt›n› meflketti. Ma-

liye kaleminde çal›fl›rken rik’a, dîvanî

ve celî divanî ile tu¤ra çekmesini ö¤-

rendi. Celî sülüs hocas›; Rak›m talebesi

Recai Efendi ve talîk hocas› da evvelâ

K›br›sîzade ‹smail Hakk› efendi sonra

Ali Haydar Bey Efendidir. Divan-› Hü-

mayun kalemlerinde çal›flan Sami Efen-

di Hutût-u Mütenevvia hocal›¤› da

yapt›. Birçok müm-

taz talebe yetiflti-

ren Sami Efendi

(H. 1330) 1912’de

vefat etti. Kabri Fa-

tih Camii hazine-

sindedir. Kitabesini

talebesi Hac› Kâ-

mil Efendi Yazm›fl-

t›r.(2) 

Bilhassa celî ya-

z›larda sanat›n› ser-

gileyen Sami efen-

di Rak›m ve Yesari-

zade ekollerini ge-

lifltirmifl ve sonraki-

lere esas örnek ol-

mufltur. ‹bnülemin

Mahmud Kemal’in

ifadesi ile “yegâne-i

devran” d›r. Son

derece titiz davra-

nan Sami Efendi

tek bir yaz› üzerin-

de senelerce çal›-

fl›rd›. Eserlerine ör-

nek olarak; Altuni-

zade, Aksaray vali-

de, Mihrimah Sul-

tan, Cihangir Ca-

mii yaz›lar›, Yeni

Cami civar›ndaki

büyük çeflme kita-

besi, Kapal›çarfl›

kap›s›ndaki yaz› ve

birçok mezar kita-

besi verilebilir. Sa-

mi Efendi hat sana-

t›n›n zirvesi oldu-

¤undan onun her

eseri sanata gönül

verenler için son

derece önemlidir.

Zira Sami Efendi

erbâb-› hatt›n mü-

racaatgâh›d›r. 

Sami Efendi’nin imzas›z baz› mezar

kitabeleri aras›ndan bu kitabeyi özellik-

le ele almam›z›n sebeplerini flöyle s›ra-

layabiliriz. 
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Resim 1: Mihriflah

Sultan Türbesi

haziresindeki imzas›z

Sami Efendi kitabeli

mezar tafl›.

Resim 2: Hattatlar›n

kendilerine örnek

ald›klar› Mustafa

Rak›m’›n Eyüp

Sultan’daki enfes

kitabesi.

Resim 3: Sami Efendi’nin

hocas› Ali Haydar Bey

Efendi için yazd›¤›

Yahya Efendi Dergah›

haziresindeki imzas›z

mezar tafl›.



3- Rahman suresi 26.

Ayet (meali Herfley fani-

dir.) 

4- Beylikçi: Osmanl›n›n

son zamanlar›ndaki pozis-

yonu için Divan-› Hüma-

yun’da Sadaretin Özel ka-

lem müdürü denebilir. Ge-

len giden evrak hakk›nda

malumat kaydeder, bilgi

sunard›. (Genifl bilgi için

bkz. M. Zeki Pakal›n,

Osmanl› Tarih Deyimleri

ve Taremleri Sözlü¤ü, Cilt

I, s. 221)

5- Miladi 1881 

6- Sami Efendi, Mustafa Rak›m›n

bu tafl› için; “Dünya kuruldu ku-

rulal› böyle mezar kitabesi yaz›l-

mam›flt›r.” dermifl. (Bkz. U¤ur

Derman, TUR‹NG Belleteni, Sa-

y› 49/328, ‹stanbul 1975 s. 42) 

* Bu nadide kitabenin maalesef ba-

z› ufak parçalar› dökülmüfltür. Bir

seneden fazlad›r düflmüfl olan ilk

sat›r›ndaki kaf harfi taraf›m›zdan

kitabenin dibinde tafl toprak

aras›nda bulunmufltur. Sempoz-

yum esnas›nda belediyemiz yet-

kileri ile bu parçan›n en k›sa sürede

yap›flt›r›lmas› konusu görüflülmüfl-

tür.

7- Sami Efendinin ahbab› Beylikçi

Nas›r Bey, kendisini k›zd›rmak

için ara s›ra; “Samici¤im, seninle

Hazret’i Sünbül’ü ziyaret etsek

mi?” diyerek flaka yaparm›fl. (Bkz.

U¤ur Derman a.g.m.) 
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1- Kitabenin

çok güzel istiflerle

flekillenmifl olmas›. 

2- Kitabenin

düzenleme güzel-

liklerinin yan›nda

enfes bir flekilde

tafla geçirilmifl ol-

mas›. 

3- Sami Efen-

di’nin di¤er mezar

tafllar› ile benzer-

likler arzetmesi

dolay›s› ile ona ai-

diyetinin delillen-

dirilebilmesi, 

4- Gözden ›rak

bir yerde kald›¤›

için di¤er tafllar›

gibi bilinmemesi . 

Hattat Sami

Efendi’nin Eyüp

Sultan Karacaah-

med, Sümbül

Efendi, Merkez

Efendi, Yahya

Efendi, Sahray›ce-

did, Bursa Hüda-

vendigar, Manisa

Hatuniye gibi

merkezlerde bulunan tafllar›ndan konu-

muz olan tafl ile alakas›n› tespit ettikle-

rimizi inceleyebiliriz. 

Mihriflah Sultan Türbesi hazinesinin

kuzey taraf›nda yola bakan, türbeye en

yak›n tafl›n kitabesi yaz› ve istif güzel-

likleri, taflç›n›n maharetli çal›flmas› ile

göze çarp›yor . Kitabe metni flu flekil-

dedir. 

Küllü men aleyhâ fân *

Beylikçi-i**Dîvan-› Hümayun 

Utufetlü Niyazi Efendi 

Hazretlerinin mahdum-u mükerremi 

olup vedâ-› âlem-i Fânî eden 

es-Seyyid Saîd Talat Bey Efendi 

Rahmetullahi Teâlâ aleyh 

Sene 1298, *** fî 25 cemaziyülevvel 

Eyüp Sultan Türbe hazinesinde

Mustafa rak›m efendi’nin yazd›¤›, üstat-

lara hocal›k yapan celi sülüs kitabe* Sa-

mi Efendi’yi de çok etkilemifltir.(3) Bu

kitabede geçen “Vedâ-› âlem-i Fânî” ifa-

desi Sami Efendi’nin bir çok mezar tafl›

kitabesinde de görülür. Sami Efendi,

Mustafa Rak›m hat›ras›n› daha güzel

bir flekilde yâdetmifltir. 

Hocas› Ali Haydar Beyefendinin

Yahya efendi dergâh› hazinesinde bu-

lunan H. 1287 tarihli kitabesinde Sami

Efendi imzas›n› koymam›flt›r. Bu ve ba-

z› kitabelerinden Sami Efendi’nin çeflit-

li sebeplerle, zaman zaman kitabelerine

imza koymad›¤› anlafl›l›yor. 

Sami Efendinin sanat›n›n bafl›nda

yazd›¤›, kendisinin de pek be¤enmedi-

¤i Sümbül efendi hazinesindeki

H.1279 tarihli mezar tafl› kitabesinin*

dua sat›r›, mevzuumuz olan tafl›n dua

sat›r›na haz›rl›k özelli¤i tafl›d›¤› söyle-

nebilir. 

Yine Sümbül Efendi’de bulunan,

Abdullah Nidâî Efendi için yaz›lan, Sa-

mi ‹mzal›, H. 1289 tarihli kitabenin üç

küplü dua sat›r› Eyüp Sultan’daki H.

1298 tarihli tafl›m›z›n dua sat›r› ile çok

benzerlik gösteriyor. 

Eyüp Sultan K›ble hazinesinde Sami

Efendi’nin celi talik hatt›yla, H. 1323

tarihli, Gureba Hastanesi baflhekimi

Ahmed Bey’in han›m› Hesna Han›m

için yazd›¤› bir mezar tafl› kitabesi var-

d›r. Bu tafl›n çevresinde merakl›lar›n›n

bildi¤i imzas›z Sami Efendi kitabeleri

mevcuttur. Gureba hastanesi ser tabibi

Ahmed Bey’in H. 1290 tarihli kabir ki-

tabesinde, konumuz olan tafl›nda en

dikkat çekici sat›rlar›n dan olan “Vedâ-›

âlem-i fanî eden” ifadesi yer almaktad›r.

Ayn› ibareyi bafl tabibin akrabalar›ndan
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Resim 6: Konumuz olan tafl›n dua sat›r›.

Resim 4-5: Sami

Efendi’nin Sümbül Efendi

haziresindeki iki mezar

tafl›ndan dua sat›r›

detaylar›.
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Ali R›za Bey için Sami Efendinin yazd›-

¤› H. 1297 tarihli taflta da görmekte-

yiz.

Sami Efendi’nin bafl ve ayak taflla-

r›nda imzas› bulunan Hac› Mustafa

Efendi’ye ait H. 1299 tarihli taflta da

ayn› ifade bulunmaktad›r. Bütün bu is-

tiflerin bahsetti¤imiz tafl ile alakas› afli-

kârd›r. H. 1299 tarihli bu tafl›n hemen

yan›nda yine Sami imzal› ‹smail

A¤a’n›n H. 1293 tarihli tafl› vard›r. Bu

tafl›n bafl›ndaki istif konumuz olan tafl-

taki Mevlevi tâç-› fierifini and›ran istif-

le tamam›yla ayn›d›r. (Rahman suresi

26-âyet) 

Hat sanat›m›z›n en muazzam sanat-

kârlar›ndan Sami Efendi’nin yazd›¤› bir

esere rastlam›fl ve onu detaylar› ile tan›-

m›fl olduk. Belki bu kitabenin Sami

Efendi’nin eseri oldu¤unu bir bak›flta

anlayabilecek üstadlar›m›z var. Fakat

maalesef bunlar›n say›s› iki elin par-

maklar› kadar azd›r.

Etraf›nda süsleme ol-

mad›¤› halde yaz›s›

ile fl›k›r fl›k›r parla-

yan çok güzel ifllen-

mifl bir tafl›, Sami

Efendi’nin di¤er

eserleriyle karfl›laflt›-

r›p onun s›kça kul-

land›¤› ifade, flekil ve

istiflerden faydalana-

rak, kendisine nispe-

timizi delillendirmifl

olduk. Hat sanat›

merakl›lar› ve araflt›r-

mac›lar› umar›z böy-

lece listelerine bir

adres daha katm›fl

olurlar. 

Eyüp Sultan hazi-

nelerinde daha bu-

nun gibi nice mücev-

her vard›r. Fakat

üzücü olan fley ih-

maller sonucunda bir

ço¤unu da zayi etti-

¤imiz gerçe¤idir. fiü-

kür ki, hiç olmazsa

elimizde kalanlar›,

yetkilerin hassasiyeti

araflt›rmac›lar›n gayretiyle ilerki nesille-

re aktarabilme imkan›m›z hala mevcut-

tur. 
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Resim 10: Sami Efendi’nin konumuz olan tafltaki “veda-›

âlem-i fânî eden” ibaresi.

Resim 7: Eyüp Sultan’da Sami Efendi’nin,

Gurebâ Hastanesi bafltabiplerinden Ahmet

Bey için yazd›¤› imzas›z  kitabe.

Resim 8: Eyüp Sultan’da Sami Efendi’nin b.

1297 tarihli imzas›z bir mezartafl› kitabesi.

Resim 9: Eyüp Sultan’da Sami imzal› b.

1299 tarihli mezartafl›.

Resim 11: Sami

Efendi’nin b. 1293

tarihli bir

kitabesinden istif

detay›.

Resim 12: Mevzu

etti¤imiz tafltaki

ayn› istif.
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EYÜP’TE S‹YAVUfi
PAfiA TÜRBES‹

Ç‹N‹LER‹NDE RENK
VE KOMPOZ‹SYON

ÖZELL‹KLER‹

FER‹ZE fiEN

Z

1973 Bulgaristan K›rcaali do¤umlu. 1996-1997 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel

Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar› mezunu ‹stanbul Restorasyon ve

Konservasyon Merkezi gözetiminde, Topkap› Saray› Harem Dairesi’nde çini

restorasyon çal›flmalar› yapt›. (1994 yaz dönemi.) Mimar Sinan Üniversitesi

Mezunlar Derne¤i’nin 1997-1998 y›llar›ndaki karma sergilerine kat›lm›flt›r. ‹znik

E¤itim ve Ö¤retim Vakf›’n›n tan›t›m ve üretim aflamalar› dahil olmak üzere

TÜB‹TAK ile yürütülen AR-GE ve TTGV projelerinin desen konusundaki

bölümlerinde yer alm›flt›r.



1. Eyüp Sultan Tarihi s. 209

Mehmet Nermi Haskan. Eyüp

Sultan Belediyesi Yay›nlar›.

2. Eyüp Sultan Tarihi s. 210

Mehmet Nermi Haskan. Eyüp

Sultan Belediyesi Yay›nlar›.

3. Mimar Sinan s. 329 Abdul-

lah Kuran.

4. Mimar Sinan s. 329 Abdul-

lah Kuran.

5. Eyüp Sultan Tarihi s. 209

Mehmet Nermi Haskan.
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Eyüp Sultan’›n en büyük Türbelerin-
den olan Siyavufl Pafla Türbesi, “Eyüp
Sultan semtinde Camii Kebir Caddesi
üzerinde ve Sokullu Mehmet Pafla Tür-
besi karfl›s›ndad›r. Sa¤ taraf›nda ileride
Mirimiran Mehmet Pafla Türbesi ayn›
avluda ve sol tarafta ise fieyhülislam
Üryani-zade Ahmet Esad Efendinin
türbesi bulunmaktad›r.” (1)

“Siyavufl Pafla, Enderundan yetiflmifl
olup daha sonra yeniçeri A¤as› ve Ru-
meli Beylerbeyisi, 24 Aral›k 1582’de de
Sadrazam olmufltur. 1574’de Sultan II.
Selim’in k›z› Fatma Sultan’la evlenmifl-
tir.”(2) III. Murad zaman›nda 1582-84
1586-89, 1592-93 olmak üzere üç kez
sadarette bulunduktan sonra 1602 y›-
l›nda ölmüfltür. Siyavufl Pafla ad›na
Eyüp Sultan’da Mimar Sinan’a 1588 y›-
l›ndan önce büyük olas›l›kla 1582-1584
tarihleri aras›nda ›smarlad›¤› bu türbe-
ye gömülmüfltür. Ölüm tarihi türbenin
sokak taraf›na konulan kitabede belir-
tilmektedir. (1602-3 H. 1011). Siyavufl
Pafla Türbesi’nin Tezkiret-ül Ebniye’ye
bir hata sonucu al›nd›¤›, bu türbe ile üç
tezkere de kay›tl› Siyavufl Pafla Evlâd›
Türbesi’nin ayn› yap› oldu¤u kanaati
tafl›nmaktad›r.(3)

(Resim 1) D›fltan onalt› köfleli göv-
deye sahip olan Siyavufl Pafla Evlâd›
Türbesi içeride Sekizgene dönüfltürüle-
rek kubbe sekiz aya¤a oturtulmufl ve
ayaklar kemerlerle ba¤lan›p kap› ve
pencereler sekiz adet nifl içine al›nm›fl-
t›r. 

(Resim 2) Türbenin tek gözlü kap›
revak› iki mermer sütuna oturmaktad›r.
Kemerli türbe kap›s› üzerinde bir Ayet-
i Kerime yaz›l›d›r. Yaz›n›n tarihi yok-
tur. (4) Türbenin yap› malzemesi kes-
me taflt›r. (5)

(Resim 3) Türbenin iç k›sm›nda ikisi
ahflap Sanduka ve 9 mermer lahit ol-
mak üzere toplam 11 kabir vard›r.

Siyavufl Pafla Türbesi Eyüp Sultan’da
ki iç mekân› süslü olan türbelerden bi-
risidir. Kubbenin içi ve pandantiflerin
çinili orta k›s›mlar›n›n haricinde kalan
yerleri kalemifli ile dekorlanm›flt›r. 

Türbenin içinde as›l dikkati çeken
süslemeler 16 y.y. ikinci yar›s›na tarih-

lenen orijinal ‹znik çinileridir. Mimari-
ye renk katan bir süsleme unsuru olan
çininin Türk mimarisinde kullan›l›fl›n›n
kökleri Uygur sanat›na kadar uzanmak-
tad›r. ‹dikut ve Kara Hata’da yap›lan
kaz›larda mabetlerin zemininin mavi
s›rl› kare levhalarla kapland›¤› anlafl›l-
m›flt›r. (6)

Türbenin iç mekân›ndaki çini de-
korlar; kap›n›n sa¤ ve sol iki yan›nda
büyük panolar, Türbenin içini çepçevre
dolaflan çini ayet kufla¤›, alt pencerele-
rin al›nl›klar›, kedigözlerinin iç k›s›mla-
r› ve pandantiflerin orta k›s›mlar›nda
daire fleklinde çini yaz›lar olarak görül-
mektedir.

Türbenin içindeki çinilerin geneli
s›ralt› tekni¤i ile yap›lm›fl orijinal ‹znik
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Resim 1.

Resim 2.
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çinileridir ve 16 y.y. ikinci yar›s›na ta-
rihlenirler. Hafif pembemsi hamur üze-
rine, pek çok ‹znik çinisinde görülen
ve gözak› denilen beyazl›ktan biraz da-
ha sar›mt›rak bir astar› mevcuttur. Ge-
nel olarak çinilerin s›rlar› gayet güzel
ve pürüzsüzdür. Çatlak ve afl›nmaya
rastlanmamaktad›r. Geçen yüzy›llar
hiçbir flekilde de¤erini ve kalitesini

bozmam›flt›r.
Türbenin iç k›sm›ndaki kedi gözü

nifllerinde Kütahya’da üretilmifl çini ör-
neklerini görmekle birlikte, ufak bir
parça renkli s›r tekni¤inde üretilmifl çi-
niye tesadüf etmekteyiz. Kedigözü
nifllerdeki çinilerin farkl›l›klar› buralar-
da devflirme malzeme kullan›ld›¤›n› dü-
flündürmektedir.

Türbe genelindeki çinilerde renk
olarak, öncelikle mercan k›rm›z›s›, ye-
flil, turkuvaz, aç›k ve koyu mavi (laci-
vert) ve siyah kontür görülmektedir.
Türbe içinde ki 16. yüzy›l›n 2. yar›s›na
tarihlenen ‹znik çinilerindeki yeflil renk
d›fl›nda tam renkler devrini yans›t›r bi-
çimdedir. Yeflil renk, Kad›rga Sokullu
Cami, Edirne Selimiye Camii ve pek-
çok 16. yüzy›l›n 2. yar›s›na tarihlenen
s›ralt› orijinal ‹znik çinilerinde ki yeflil
renkle k›yasland›¤›nda, zay›f kalmakta,
zümrüt yeflili denilen renk tonu görül-
memektedir.

(Resim 4) Türbenin iç k›sm›nda, gi-
rifl kap›s›n›n sa¤ ve sol iki yan›nda bü-
yük çini panolar yer almaktad›r.
16. yüzy›l›n ikinci yar›s›na tarihlenen
orijinal ‹znik çinileridir. Panolar s›ralt›
tekni¤inde yap›lm›fl olup seffaf ve kali-
tesi bir s›r görülmektedir. Panolarda
görülen renkler; k›rm›z›, yeflil, aç›k ve
koyumavi (lacivert), turkuvaz, siyah
kontürdür.

Sa¤ taraftaki Pano: d›fltan d›fla
410x95cm’dir 42 tam karo, 38 bordür
çinisi vard›r. Toplam 78 kadard›r. 

Sol taraftaki Pano: d›fltan d›fla
410x95cm’dir 39 tam karo, 36 bordür
çinisi vard›r. Toplam 75 karodur. Çivi
karolar›n boyutlar› farkl›l›k göstermek-
tedir.

Panolar›n etraf› pencere al›nl›klar›n-
da da görülen lacivert zemini ulama
bordür kompozisyonu ile çerçevelen-
mektedir. Bordür lâle , hatai, ve yaprak
motiflerinden oluflmaktad›r. desen ha-
tai motifinden ç›kan dal ucunda ki lâle
motiflerinin birbirlerine sar›lmas›ndan
oluflmaktad›r. Zemin lacivert boyana-

rak motiflerde beyaz renk a¤›rl›kta b›-
rak›lm›flt›r. Karolar›n boyutu 12x24
cm’dir.
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Üst K›s›mdaki Pano: (Resim 5) Pa-
nonun alt ve üst köflelerinde dendanl›
köflebentler görülmektedir. Köflebent-
leri belirleyen fleritler k›rm›z› renktedir.
Köflebentlerin içleri bulut motifleri ile
dekorlanm›fl olup, zemin yeflil. Bulut
motifleri ise haval› k›rm›z› boyanarak
renklerin ve kompozisyonun nefes al-
mas› sa¤lanm›flt›r. Panonun iç k›sm›nda
ise zemin beyaz b›rak›larak, ortas› kan-
dil motifi ile dekorlanm›flt›r. Kandilin
bafllang›c›, zincir k›sm›, dü¤üm, kapa¤›,
gövdesi, alt taban k›sm› ve ufak bir sar-
kaç çok net olarak alg›lanmaktad›r.
Motiflerin tüm ayr›nt›lar› çok belirgin
bir flekilde görülmektedir. Kandilin iç
k›sm›nda zemin lacivert boyanarak Ru-
mi kompozisyon beyaz b›rak›lm›fl, Ru-
milerin tohumlar› ise k›rm›z› renktedir.
Kapak etraf› ve kandilin alt taban› yeflil
renge boyanm›flt›r. Bu panoda yer alan
kandilin alt taban›n›n bir perspektifte
desen boyut kazanm›flt›r. Konum itiba-
r› ile de kandil yukar›da bulunan bir
nesne oldu¤u için gerçekte alg›layabi-
lece¤imiz bir flekilde çini üzerine uygu-
lanm›fl ve üst k›sma monte edilmifltir.
Kandil motifi çinide kullan›la gelmifl
bir formdur. (1421 Bursa Yeflil Türbe
mihrab› renkli s›r tekni¤indeki Panoda-
ki kandil motifi Eminönü Yeni Camii
mihrab›nda yer alan bir dizi kandil mo-
tifi vb.)

Panolar 3x5 düzenlemesindedir.
Toplam 15 karodan oluflmaktad›r.

Kandili panonun hemen alt›nda, lâ-
civert zeminli panolar›n etraf›n› çevre-
leyen bordürler vard›r. Bu bordürlerle
motifler ayn›, renkler farkl›d›r. turku-
vaz olan hatç› göbekleri k›rm›z›ya bo-
yanm›fl. K›rm›z› olan kenar cetvelleride
turkuvaz olarak de¤ifltirilmifltir. Panola-
r› ay›rmak için kullan›lm›flt›r. 

Orta K›s›mdaki Pano: (Resim 6) Pa-
nonun alt ve üst k›s›mlar›nda köflebent-
ler mevcuttur. Köflebent formu üst k›s-
m›nda ki panonun köflebent formlar› ile
benzerlik göstermektedir. Köflebent 
formunu belirleyen k›s›m k›rm›z› flerit-
ler halinde içten havali boyanm›flt›r.
Alt ve üst köflebentlerin zemini yeflil
olup üzerine beyaz Rumi kompozis-

yonlar.
Rumilerin tohumlar› k›rm›z› boyan-

m›flt›r. Panonun iç k›sm› beyaz zemin
üzerine kozodan bafllayan büyük bir
flemse içerisinde hatai ve penç motifle-
rinden oluflmaktad›r. Panonun iç dese-
ninin bafllang›ç k›sm› olan vazo çok
güzel ve müstesna bir kompozisyon-
dur. (Resim 7) Bulut motifi ile dekor-
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lanm›flt›r. Vazoyu özel ve tek k›lan ya-
n› desen tasar›m›n›n vazonun formunu
oluflturmas›d›r. Bulut motifli böyle kur-
gulu tek örnektir. (1/2) simetrik bir ta-
sar›md›r. Vazonun zemini lacivert bo-
yanarak, bulut motifleri haval› k›rm›z›
boyanm›flt›r. ‹ç k›s›mda ki ufak salyan-
gozlarda yeflil renge boyanm›flt›r. Va-
zonun ve panonun genelindeki k›rm›z›-
lar oldukça iyidir. K›rm›z›lar kabartma-
l› olup renkte bozulma yoktur.

(Resim 8) fiemse vazonun iki yan›na
aç›lan yaprak, bahardal› ve büyük bir
hataiden bafllamaktad›r. D›fl k›sm› yap-
rak fleklinde olan flemsenin içi denda-
lanm›flt›r. ‹ç k›s›mda da hatai ve penç
kompozisyonu görülmektedir. Lacivert
zemin üzerine motifler beyaz a¤›rl›kta

b›rak›larak yeflil, k›rm›z›, ç›k mavi üze-
rine (lacivert) koyu mavi taramalar gö-
rülmektedir. fiemse ke içinde ki kom-
pozisyon 1/2 tekrard›r. Hatai, penç,
yaprak, ve gonca motifleri görülmekte-
dir. (Resim 9) Vazonun a¤›z k›sm›na
yerlefltirilmifl hatai motiflerinden baflla-
yan kompozisyon, dairesel hareketlerin
ayr›m yerleri ve sap üzerine yerlefltiri-
len motiflerle çok dengeli bir kompo-
zisyon oluflturulmufltur. (Resim 10)
fiemsenin uç k›sm›na da ufak bir tepe-
lik konmufltur.

Pano 3x8 düzenlemesindedir. Top-
lam 24 karodur. 

Panonun alt k›sm›nda yine lacivert
zeminli hatai ve yaprak motiflerinden
oluflan bordür renk de¤iflikli¤i yap›lm›fl
olarak görülmektedir. Hatai göbekleri
k›rm›z› kenar cetvelleride turkuvaz bo-
yanm›flt›r. 

Alt k›s›mdaki pano: (Resim11) Yeflil
zemin üzerine beyaz organik flekiller
yap›lm›flt›r. ‹çlerine farkl› boylarda k›r-
m›z› damarlar yap›larak do¤al bir doku
verilmeye çal›fl›ld›¤›n› düflünmekteyim.
Bu zeminin iç k›sm›nda siyah zemin
üzerine (siyah sulu boyanm›fl) motifler
uygulanarak bir kartufl formu oluflturul-
mufl iç k›s›m yine yeflil zemin üzerine
motiflenmifl olarak görülmektedir. Bor-
dür alt k›sma kadar devam etmektedir.
Bu da çinilerin devam› oldu¤unu gös-
termekle birlikte bugün yerleri bofltur*.
Buradaki çinilerin arkeoloji müzesinde
oldu¤una dair bir bilgi Mehmet Nermi
Haskan’›n Eyüp Sultan tarihi adl› kita-
b›nda yer almaktad›r.

Panolar›n alt k›sm›nda ki bu çinile-
rin pekçok yerde, farkl› renklerde, kur-
gularda görmekteyiz. (fiekil zeki hoca-
n›n dias›) Topkap› Saray› H›rka-i Sa-
adet dairesinde Kad›rga Sokullu Camii
mihrap panolar›n›n alt k›sm›nda flerit
halinde görülmektedir. Bu motifli çini-
leri aç›klay›c› oldu¤unu düflündü¤üm
bir örnekte (Resim: 12) Topkap› Saray›
Harem dairesi, Çeflmeli sofada yer alan
bahardal› panolard›r. Bu panolar klâsik
devir 16. yüzy›l›n 2. yar›s› s›ralt› tekni-
¤inde üretilmifl olan panolar›n yan k›-
s›mlar›nda ki sütun formunda ki yerler,
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bu motifli çinilerle dekore edilmifltir.
Çini panoda ki sütunlar›n alt k›s›mlar›-
na mermer taklidi olan çiniler konmufl-
tur. Paran›n üst kemerli k›sm› da Siya-
vufl Pafla vb. pekçok Türbe kap›s›ndaki
gibi ters tepelikler fleklinde yap›lm›fl
olup renkli birmer gelen k›sma bu mo-
tifli çiniler konmufltur. Bu düzenleme
bunlar›n pencere sövelerinde ve kap›
kemerlerinde vb. yerlerde kullan›lan
renkli mermerlerden oldu¤unu düflün-
dürmektedir. Özellikle Siyavufl Pafla
Türbesinde ki pencere sövelerinde kul-
lan›lan malzemeyle görsel yak›nl›k gös-
termektedir.

(Resim 4) Türbenin iç k›sm›nda gi-
rifl kap›s›n›n üzerinde, kuflak yaz›s›n›n
alt k›sm›na da çini bir kuflak yaz›s› da-
ha ger olmaktad›r. Celi sülüs bir kom-
pozisyondur, alt kuflak yaz›n›nda, ze-
min lacivert boyanarak yaz›lar beyaz
b›rak›lm›fl, harf gözleri k›rm›z› ile bo-
yanm›flt›r. Yaz› bir kartufl içerisine al›-
narak, köflelerinde yeflil zemin Rumi
kompozisyonlar görülmektedir. Kuflak-
ta Ali ‹mran Suresinden ayetler yer al-
maktad›r, d›fltan d›fla 187x38 cm’dir. 14
adet tam karo mevcuttur. 16 yüzy›l›n
ikinci yar›s›na tarihlenen orijinal ‹znik
çinileridir. S›ralt› tekni¤i ile yap›lm›fl-
lard›r. 

Üst Kuflak Yaz›s›: Kuflak yaz›lar›nda
zemin lacivert boyanarak harfler beyaz
b›rak›lm›flt›r. Harf sözleri k›rm›z›ya bo-
yanm›fl celi sülüs bir âyet kufla¤› görül-
mektedir. Ayr›ca kubbeyi tafl›yan ayak-
lar›n mihrap k›sm›nda ki ç›k›nt›lar›n
yan k›sm›nda da kuflak yaz›s› görül-
mektedir. Yaz› alt, üst, bafllang›ç ve bi-
tifl k›s›mlar›nda k›rm›z› boyanm›fl bir
flerit çerçevelemektedir. Ard›ndan da
beyaz zemin b›rak›lm›flt›r. Kuflak yaz›s›
türbenin girifl kap›s›n›n karfl›s›na gelen
duvardan bafllamaktad›r. Rahman sure-
sinden ayetler yer almaktad›r. Kap› gi-
riflinin üst k›sm›ndaki üst kapak yaz›s›-
n›n d›fltan d›fla ölçüsü 373x36cmdir. 

Muhtelif geniflliklerde 16 tam karo
mevcuttur.

Ayet kufla¤›n›n üstünde yer alan, te-
pelik formlar›ndaki çini bordür de laci-
vert zemin üzerinde Rumi kompozis-

yonlar görülmektedir. Pekçok çinili
mekanda tesadüf edilen bir kompozis-
yondur. Çiniler 16 y.y. ikinci yar›s›na
tarihlenirler. S›ralt› tekni¤i ile üretil-
mifltir. Karoboyutu 25x25 cm.’dir.

Tam olarak 10 karo, yar›m olarak
da 3 karo mevcuttur. 

Pencere Al›nl›klar›: (Resim 12)
Türbenin iç k›sm›nda 7 adet pencere
al›nl›¤› mevcuttur. Bunlardan 5 tanesin-
de “Ayetel Kürsi” yazmaktad›r. Ayetler
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girifl kap›s›n›n sa¤›ndan bafllar.
Di¤er 2 pencere al›nl›¤›nda da “Ali ‹m-
ran” Suresi âyetleri yer almaktad›r. Ya-
z› zemini lacivert boyanarak harfler
beyaz b›rak›lm›flt›r. Harf gözleri k›rm›-
z›ya boyanm›flt›r. Celisülüs kompozis-
yonlard›r. Yaz›lar kartufl içerisine al›n-
m›flt›r. Kartuflun köflelerinde yeflil ze-
min üzerine Rumi kompozisyonlar gö-
rülmektedir. Yaz› etraf›nda beyaz bir
çerçeve b›rakt›ktan sonra k›rm›z› ze-
min üzerine yaz›y› çepçevre saran ha-
tai-penç kompozisyonlu ulama bordür
yap›lm›flt›r. Kompozisyon kurgusu
pekçok klasik örnekte görülmektedir.
Bu bordürün arkas›ndan tekrar beyaz
bir çerçeve b›rak›larak, lacivert zeminli
ulama bir bordürle daha çerçevelen-
mifltir. Bu bordür, türbenin giriflinde ki
panolar› çerçeveleyen bordürdür. Ka-
naatimce yaz› ve bordür aralar›nda ki
beyaz fleritler nefes paylar› olarak kul-
lan›lm›fl, her süslemeyi ayr› ayr› net
olarak alg›lamam›z› kolaylaflt›rm›flt›r.
Pencere al›nl›klar›n›n üst k›sm›nda k›r-
m›z› zeminli, beyaz renkli bir zencerek

görülmektedir. pencere al›nl›klar›nda
ki zencereklerin baz›lar› farkl› kurgu-
larda ayn› renkli olarak yap›lm›fllard›r.
Zencere¤in üst k›sm›nda da sitilize bit-
kisel kökenli (otus-palmet) dizisinden
oluflan bir süslemeye sahip tepelik bor-
dür mevcuttur. Pencere al›nl›klar›nda
da karo boyutlar› farkl› farkl› olup, d›fl
ebatlar hemen hemen ayn›d›r. Karola-
r›n iç düzenlemede ki boyutlar› farkl›-
d›r. Dikdörtgen karolar dahi kullan›l-
m›flt›r.

Pencere al›nl›klar› 16 yüzy›l›n 2.ya-
r›s›na tarihlenen s›ralt› tekni¤inde üre-
tilmifl orijinal ‹znik çinileridir. 

Pandantiflerdeki çini dekorlar: Tür-
benin iç k›sm›nda sekiz adet pandantif
mevcuttur. Bu pandantiflerde kalemifli
süslemelerin ortalar› daire fleklinde çini
celisülüs hatlarla dekore edilmifltir.
Pandantiflerde görülen daire fleklinde
ki çini yaz›lar›n istif düzenine göre ka-
rolar›n üzerine yerleflimi farkl›d›r. Baz›
karolar düz bir flekilde yerlefltirilmifl,
baz›lar› ise diyagonal flekilde düzenlen-
mifl olarak görülmektedir. Çaplar›n›n
ayn› yada yak›n de¤erlerde olmas›na
karfl›n çini karo adet say›lar› farkl›d›r.
Bu da çini karo ebatlar›nda ki de¤iflikli-
¤i gösteren örneklerden bir tanesidir.
Hatlarda zemin lacivert boyanarak ya-
z›lar beyaz b›rak›lm›flt›r. Harf gözleri
k›rm›z›ya boyanm›flt›r.

Yaz› zemini yapmak, hatai ve gon-
ca motifleri serpifltirilmifltir. Bunlar çok
dengeli olarak yerlefltirilerek süsleme-
nin ön plana ç›kmas› engellenmifltir.
Yaz›lar›n d›fl kesimleri yeflil renkli den-
danlarla çerçevelenmifltir. Pandantifler
de ki çiniler 16 yüzy›l›n 2nci yar›s›na
tarihlenen s›ralt› tekni¤inde üretilmifl
orijinal ‹znik çinileridir.

Pandantiflerde; “ALLAH”, “MU-
HAMMED”,  EBUBEK‹R, ÖMER, OS-
MAN, AL‹, HASAN, HÜSEY‹N isim-
leri yer almaktad›r. Çini yaz›lar›n›n
çaplar›: 85 cm/85,5 cm’dir.

Kedi gözü (6 Adet) Nifller: D›fltan
d›fla 70x65cm boyutundad›r. ‹çlerinde
devflirme çiniler görülmektedir. Klâsik
devir ‹znik ve Kütahya oldu¤unu
düflündü¤üm karolar mevcuttur. 
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(Resim 16) Beyaz zemin üzerine

ulama, hatai reperç motifli çinilerdir.

Yan k›sm›nda lacivert zeminli ulama

hatai ve penç kompozisyoncu bordür

görülmektedir. Bu kedigözünün yan

k›sm›nda ufak bir renkli s›r tekni¤inde

çini bir parçaya da tesadüf edilmek-

tedir. Kedigözlerinin içlerinde pekçok

çini parça bulunmaktad›r. Karolar›n

boyutlar› de¤ifliktir. 27x25, 26x24 gibi

bu boyutlar ayn› desenli 2 karoya ait-

tir. Bordür karolar ise 25x8, 26x12

ebatlar›ndad›r. Renkli s›r tekni¤indeki

karo ise 28x9 ebad›ndad›r.

(Resim 14) Turkuvaz ve lacivert

rengin kullan›ld›¤› ulama çini bordür-

dür. Kütahya veya Tekfur saray›

üretimi olabilir. Tepelik formunun tek-

rar› ile oluflturulan düzenleme iki renk

ile girift bir hale gelmektedir.

Karolar›n boyutlar› farkl› farkl›d›r.

24,5x8, 24x9, 29x 27x9 gibi.

(Resim 15) 16. yüzy›l›n ikinci

yar›s›na tarihlenen, orijinal s›ralt› tek-

ni¤inde üretilmifl ‹znik çinisidir. Kara

boyutlar› 25x25 dir. Ulama bir kom-

pozisyondur. Hatai ve penç motifini,

karoyu diyagonal flekilde bölen iki ucu

dü¤ümlü sar›lma Rumi motifi tafl›yan

bir kompozison görülmektedir.

Helezonlar d›fltan içe do¤ru Haliç iflini

and›ran bir devaml›l›kla merkeze do¤ru

küçülür. Klasik çini renklerinin tur-

kuvaz hariç hepsi görülmektedir. S›rda

yer yer çatlamalar göze çarpmaktad›r.

(Resim 16) 16. yüzy›l›n ikinci

yar›s›na tarihlenen orijinal s›ralt› tek-

ni¤inde üretilmifl.

‹znik çinisidir. Karo boyutlar›

24x24’tür. Ulama bir kompozisyondur.

Hatai ve penç motifleri vard›r. Klasik

çini renkleri görülmektedir. K›rm›z›,

yeflil, turkuvaz, lacivert görülmektedir.

Sir ve astar iyi durumdad›r. 

“Türk çini sanat›, her devrin üslûp

birli¤ini aksettiren yarat›c› kudreti

büyük bir süsleme kolu olarak mimari

yetkiyi art›rm›fl ve atmosferlerini rek-

lemifltir. Mimariye tabi olmufl, onu ez-

meyen bir ölçüde kullan›lm›flt›r. Daima

geliflen teknikleri renk ve desen özel-

likleri, devirlere damgas›n› vurmufl-

tur.”(7)

Not: Türbedeki eksik çinilerin
‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde oldu-
¤una dair bir bilgi Mehmet Nermi
Haskan’›n Eyüp Sultan Tarihi adl›
kitab›nda yer almaktad›r

335

Resim 16.

Resim 15.

Resim 14


