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Takdim

21. Yüzy›l›n en büyük umdesi dünyan›n küreselleflme sürecinin kaç›n›l-

maz bir sonuç olmas›d›r. Ülkemizde bu küreselleflme süreci, AB’ye müraca-

at› da kabul edilerek bafllat›lm›fl bulunmaktad›r. Küreselleflen dünyada kültü-

rel farkl›l›klar›n da bir zenginlik oluflturaca¤› kuflkusuzdur. Kendi kültürel

de¤erlerimiz de evrensel boyut kazanarak art›k yerellikten ç›k›p dünya mal›

olmaya mecburdur. Kültürlerin dünyada en önemli iletiflim arac› bilgisayar

ve internettir. Tufllara dokunmakla birkaç saniyede dünyan›n bilgi ve kültür

de¤erleriyle buluflabiliyoruz. Ayn› araçla dünya halklar› birikimlerini dünya

ile paylaflabilmektedir. Bu farkl› ve zengin kültür havzas›nda pay› yüksek

olanlar›n flüphesiz bilimsel ve kültürel etkileme oran› da o derece yüksek

olacakt›r.

fiu anda ihtiyac›m›z olan fley, tarihin zenginliklerinden bes-

lenen, gelene¤i kritik ederek devam ettiren, evrensel olana

kat›lmaya ve ona yeni unsur ve boyutlar katmaya haz›r-

lanan bir Türkiye var. Bu ülke topraklar› üzerinde,

Roma, Bizans ve Türk-‹slâm medeniyetlerinin kül-

türel etkilerini hâlâ görmek mümkündür. Böylesi-

ne büyük bir zenginli¤i dünya ile paylaflmak ay-

r›cal›kl› bir gururdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin

sadece bir ilçesi olan Eyüp’ümüz, bütün bu de-

¤erleri içinde yaflatan tarihi bir kentimizdir.

De¤erlerimizi ülke ve dünya insan›yla paylafl-

may› arzulad›k. Onun içindir ki, k›rk›n üze-

rindeki bu heyet-i ilmiyyenin kat›l›p ve tak-

dim etmifl olduklar› bildiriler daha da önem

kazanmaktad›r. Dünya kültür havzas›na

hangi ülke, kültür de¤erlerini en iyi flekilde

takdim ederse hiç kuflkusuz kültürel etkiyi

de o ülke elinde tutacakt›r.

Çok zahmetli ve zahmetli oldu¤u kadar da

zevkli olan bu çal›flmada eme¤i geçenlere ayr›

ayr› teflekkür ediyorum. ‹kinci seçim

dönemimizin ilk sempozyumunu, ayn› zamanda

III. Sempozyum kitab›m›z› siz de¤erli

okuyucular›m›za takdim etmenin mutlulu¤unu

yafl›yor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Ahmet Genç

Eyüp Belediye Baflkan›
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üçüncü
hikayemiz
“Uluslararas› kongre olmay› hakediyor, Eyüpsultan Sempozyumu” demiflti bir

kat›l›mc›m›z. Benim de hak verdi¤im bu kanaati, nasipse 2001’de yapaca¤›m›z V.

Sempozyumu “Uluslararas›” hale getirerek telafi etmeyi planl›yoruz.

Toplant› gününde da¤›tt›¤›m›z program broflüründe yer alan isimleri sayd›¤›m-

da (oturum baflkanlar› dahil) 55 çok de¤erli isim yer almakta. ‹kibuçuk gün ve 4

oturum halinde süren toplant› bafl›ndan sonuna dikkatle izlendi. Kat›laca¤›n› du-

yurdu¤umuz halde ifltirak edemeyen de¤erli konuflmac›lar›m›z; Prof. Dr. Selçuk

MÜLAY‹M, Yorgo BENL‹SOY, Semra ARSLANO⁄LU, Dr. Sinan GEN‹M, na-

sipse daha sonraki toplant›lara kat›lma sözünü verdiler.

Yine toplant› esnas›nda bulunamay›p, daha sonra tebli¤ini verme nezaketinde

bulunan; Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ’e de teflekkür etmeliyiz.

Bir taraftan IV. sempozyumun haz›rl›klar›n› yaparken, III. toplant›m›z›n kitap-

laflt›rma çal›flmalar› son süratle devam etmekteydi. 1999’un Aral›k sonunu hedefle-

di¤imiz kitab›m›z’›n bu kadar gecikmesinin sebebi, çok de¤erli tebli¤ sahiplerinin

bize bildirdikleri tarihte yaz›lar›n› ulaflt›rmamalar› idi. Bize ilk tebli¤ini veren Dr.

Ahmet KAM‹L GÖREN, en son veren ise Prof. Dr. Ayflil YAVUZ idi. Sn. GÖ-

REN ile üç y›ld›r çal›fl›yoruz. Sayg› duydu¤um ve imrendi¤im bilimsel/akademik

anlay›fl› var. San›yorum önümüzdeki y›l/y›llarda Ahmet beyle verimli çal›flmalar or-

taya koyaca¤›z. Ayflil hocama gelince O’nunla yapt›¤›m uzun (benim için çok ö¤-

retici olan) telefon konuflmalar›nda “niçin tebli¤ini” geciktirdi¤ini bana izaha çal›fl-

t›. Ben sab›rla bekledim. Hatta Sn. YAVUZ’a dedim ki, “Hocam bu ifl inada bindi,

sizin tebli¤inizi almadan biz bu kitab› ç›karmayaca¤›z” O da sa¤olsun anlay›fl gös-

terdi. Her fleye ra¤men de¤erli A. YAVUZ hocama, son ana kadar gösterdi¤i alâ-

kaya teflekkür ediyorum.

Bu y›l toplant› mekan›n› de¤ifltirdik. ‹lk iki toplant›y› yapt›¤›m›z ‹stanbul’un sa-

y›l› konferans salonlar›ndan olan Eyüp Diyanet Sitesi’ni bu y›l terketmedik, hemen

buraya yak›n Türkiye Milli Kültür Vakf› Eyüpsultan Kültürevi salonlar›na tafl›nd›k.

Eyüp’te çok h›zl› ve çok iyi restorasyon çal›flmalar› var. Bu meyanda örnek bir ça-

l›flma olarak zikredebilece¤imiz Milli Kültür Vakf›’n›n Eyüp’teki yeni yeri çok gü-

zel ve verimli çal›flmalara ev sahipli¤i yapmakta.

Sempozyum’un ve sergilerin aç›l›fl› görkemli oldu. G.Ü. Mesleki Yayg›n E¤itim

Fakültesi’nin Sergisi Belediyemizin sergi salonunda (Eyüpsultan Kültürevi) aç›ld›.

Geleneksel Sanatlar Sergisi ise Milli Kültür Vakf› salonlar›nda izleyicilere sunuldu.

Hem sergi aç›l›fl hem de sempozyum aç›l›fl kurdelelerini milletvekilleri Abdülkadir

Aksu, Mustafa Bafl ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Ali Müfit Gürtuna kes-

tiler. Nezih bir ortamda, seçkin misafirlerin ifltiraki ile aç›l›fl› gerçekleflen toplant›

ayn› güzellikte üç gün süreyle devam etti.

Geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da Prof. Dr. Örcün BARIfiTA ve “itfaiye tak›-

m›” canh›rafl bir flekilde sempozyumun bafl›ndan sonuna kadar ilgilendiler. Gazi

Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim Fakültesi Dekan› Sn. BARIfiTA ve kadrosunun

hem sergi haz›rlamakta, hem de tebli¤leri (haz›rlay›p) sunma da gösterdikleri titiz-

lik ve samimiyet için tekrar teflekkürler ediyorum.

Ülkemizdeki “bilimsel çal›flmalar ve bilim adam› nas›l olur” konusunda öyle sa-

n›yorum ki BARIfiTA hocam›z dikkatle izlenmeli. Buradan bilim dünyas›na bu an-

lamda ça¤r›da bulunuyor ve diyorum ki, “Sn. BARIfiTA’y› ve ekibinin çal›flmalar›n›
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izleyin bu izlemede önemli ipuçlar› bulacaks›-

n›z”. Bizim üç y›ld›r kendisinden çok fley

ö¤rendi¤imiz hocam›zdan (inflaal-

lah) bilim dünyas› da lay›k-› veç-

hi ile istifade eder.

Mütevazi, giriflimci ve ifl-

bitirici tav›rlar› ile bizde

sayg› uyand›ran sn. Gün-

degül Parlar’›n üç y›ld›r bi-

ze verdi¤i destek olmasa

idi san›yorum birçok fley

de zorlan›rd›k. Üç y›ld›r

bizlere gönülden verdi¤i katk›

için sn. PARLAR’a tekraren te-

flekkürler ediyorum.

Adeta koca bir ömrü ilme vakfeden

iki mümtaz simadan bahsetmek istiyorum;

Prof. Dr. Semavi EY‹CE ve Prof. Dr. Oktay ASLANA-

PA. Üçüncü Sempozyum’a Gündegül han›m›n koltu¤unda kat›lan EY‹CE hocam›z›

görünce rahmetli Cemil MER‹Ç üstad›m›z› hat›rlad›m. Ne yaman benzerlikti bu.

Gözlerini yanl›fl teflhis ve tedavi sebebi ile kaybetme noktas›na gelen sn.  EY‹CE,

o haliyle bize bir “onur abidesi” olarak geldi. Kat›ld›, konufltu, yüreklendirdi ve öy-

lece de gitti. Yine ülkemizin sanat tarihi camias›n›n duayeni olan O. ASLANAPA

hocam›z, o malum mütevazili¤i ile ilk oturumdan son oturuma dek bizimle oldu.

Bizleri yanl›z b›rakmad›. ‹ki çok de¤erli hocam›za ayr› ayr› sayg›lar›m›z› sunuyor,

tekrar tekrar teflekkür ediyoruz.

Ankara ekibi diyebilece¤imiz çok de¤erli konuflmac›lar›m›z; Prof. Dr. Örcün

BARIfiTA, Prof. Dr. Ayflil YAVUZ, Doç. Dr. Halit ÇAL, Emine KETENC‹O⁄LU,

Prof. Dr. Ertu¤rul ÖNALP, Yrd. Doç. Dr. Gönül YILMAZKURT, M. Necati

KUTLU, Murat ÇERKEfi, Candafl KESK‹N, Yrd. Doç. dr. Vildan ÇET‹NTAfi,

Sadi BAYRAM, Doç. Dr. Mehmet ‹BRAH‹MG‹L, Yrd. Doç. Dr. Y›lmaz ÖZCAN,

Kamil B‹Ç‹C‹, “‹stanbul-Ankara bilim çevresi” ba¤lam›nda, Ankara’n›n ‹stanbul’daki

seçkin misafirleri idi. Tatl› bir Ankara-‹stanbul rekabeti olarak müflahede etti¤im

“vaziyetten” niye yalan söyliyeyim, rahats›z da de¤ilim. Aksine memnunum.

Yine Konya’dan kat›lan Prof. Dr. Haflim KARPUZ ve Erzurum’dan kat›lan Prof.

Dr. Hamza GÜNDO⁄DU hocalar›m›za (ki ailecek kat›ld›lar) bu alicenapl›klar›

münasebeti ile minnetar›z.

Bence üçüncü toplant›n›n sürprizleri Prof. Dr. Filiz YEN‹fiEH‹RL‹O⁄LU ve

Prof. Dr. Ayflil YAVUZ hocalar idi. O kadar yo¤unlu¤a ra¤men davetimize icabet

eden (bafl›ndan sonuna dek oturumlar› izleyen gerekti¤inde görüfllerini bildiren)

hocalar›m›za kalbi flükranlar›m›z› arz ediyoruz.

Devam edecek olursak;

Art›k pek örne¤i kalmayan ‹stanbul Beyefendisinden bahsedece¤im: Prof. Dr.

Sadettin ÖKTEN. Yetkin bilim adaml›¤›n›n yan›nda, bir ‹stanbul otoritesi de olan

ÖKTEN hocam›z›n o çelebi üslubu ile Eyüp eksenli ‹stanbul’u, kah i¤neleyerek,

kah ö¤üt vererek anlatt›. Türünün nadide örneklerinden biri olan bu konuflma için

hocam›za ne diyelim; a¤z›na, yüre¤ine sa¤l›k...

Örcün BARIfiTA hocam›z›n 1998’de Eyüp’te (Cafer Pafla Medresesi) ekibi ile

yapt›¤› kaz› çal›flmalar› ve neticelerini bir kitap olabilecek dosya haline getirmiflti.

Kaz›lara ve incelemelere üç de¤iflik düzlemden kat›lan ekip bu çok verimli çal›flma

neticelerini yaz›ya döktüler. Bir taraftan Cafera¤a kaz›lar› ve sonuçlar›, bir taraftan
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Eyüpsultan’daki mezarl›klar, hazireler, türbeler, mezartafllar›, bir taraftan buralardaki

motiler ve ifllemeler kaleme al›nd›. Kalabal›k bir ekibin yer ald›¤› çal›flmalardan iste-

dik ki herkes nasiplensin. ‹lerleyen sayfalarda sizlerin de görece¤i gibi “ekip” pek de

fire vermeden kat›ld› toplant›lara. Çok iyi tebli¤lerinde ortaya ç›kt›¤› bu çal›flmalar

için öncelikle sn. Örcün BARIfiTA’ya ve ekibine teflekkür ediyoruz.

Suphi SAATÇ‹ hocam›z “Mimar Sinan ve kubbeyi” büyük bir vukufiyetle anla-

t›rken perdeye yans›yan foto¤raf sanatç›s› Aras NEFTÇ‹’nin nefis görüntüleri anla-

t›ma ayr› bir zenginlik katt›.

Dr. Mustafa KOÇ’un tebli¤i ile açt›¤› tart›flma bilim adamlar›m›za çok önemli

bir konuyu yeniden hat›rlatt›. Osmanl›ca’ya vukufiyet olmadan Osmanl›⁄ya iliflkin

serdedilen görüfller beraberinde belli oranda nak›sa tafl›yor. O zaman ne yap›mal›;

Osmanl›ca tedrisat›na devam!..

‹lk iki y›lda sadece Eyüp’ü konufltuk ve yazd›k. Bu y›lk ki toplant›m›zda ilave

yeni konularda yer ald›. 1999 y›l›n›n “Osmanl› Cihan Devleti’nin 700. Kurulufl Y›l-

dönümü” olmas› hasebi ile bu y›l ki konular›n tamam›n› bu konuya hasredebilirdik.

Bunu yapmad›k. Sadece bir k›s›m konuyu, bu meyanda ele ald›k. ‹stedik ki büyük

ve kal›c› etkinlikte bu y›l› idrak edelim. Bu ba¤lamda kocaman bir dosya haz›rla-

d›k. Bu haz›rl›klar› belli bir aflamaya getirdik”. “Eylül 5” olarak start verece¤imiz bu

yo¤un program maalesef “17 A¤ustos Gölcük depremi” dolay›s› ile kald›. Dolay›s›

ile “Osmanl›” konulu etkinli¤i yapmaya en lay›k, belki de en uygun say›labilecek

Eyüp’te maalesef anlatt›¤›m›z sebeple bir fleyler yapamad›k. Ama bu demek de¤il

ki, her fley bitti. Nasipse bu meyandaki haz›rl›klar›m›z uygun zaman ve zemini

beklemede...

Haflim KARPUZ hocam›z›n Konya, Hamza GÜNDO⁄DU hocamaz›n› Erzu-

rum, Ayflil YAVUZ hocam›z›n Beypazar› Suluhan tebli¤i, Semavi EY‹CE, Cahit

BALTACI üstad›m›z›n Osmanl› Medeniyeti üzerine konuflmas›, ‹. Süreyya SIRMA

hocam›z›n fetih üzerine mülâhazalar›, Sn. Gündegül PARLAR’›n Az›nl›klar konusu,

S. Faruk GÖNCÜO⁄LU’nun  Saya Ocaklar› konusu, Süleyman ATEfi Hocam›z’›n

Akflemsettin konusu, Cahit ATASOY üstad›m›z›n Türk Musikisi üzerine yorumla-

r›, Sn. Berke ‹NEL’in Osmanl› ve Güzel Sanatlar konusu, Ahmet AKGÜNDÜZ

hocam›z›n Osmanl› Hukuku ve Hoflgörü tebli¤i, Tülin ÇORUHLU han›m›n Os-

manl› Cebehanesi konusu, Nuran Kara P‹LEHVAR‹AN han›m›n Osmanl›’da Vak›f

ve vak›f hastaneleri konusu, Server DAYIO⁄LU han›m›n Divan Edebiyat› Müzesi

örnekli anlat›m›, Mehmet ‹BRAH‹MG‹L beyin nefis Balkanlar da Osmanl› Mimari-

si tebli¤i, Zekiye YENEN han›m›n Osmanl›’da Kent ve Planlama kültürü konusu,

Erdem YÜCEL üstad›n Edirne örne¤i, Esma ‹. PARMAKSIZ han›m›n Osmanl› fia-

d›vanlar› örnekleri konusu, “Osmanl› Cihan Devleti’nin Kuruluflu’nun 700. Kurulu-

flu” Sebebi ile III. Sempozyumda yer olan konulard›. Bunu bu kadar ayr›nt›s› ile be-

lirtmemim sebebi, ilk iki kitapta sadece EYÜP merkezli konular› görme¤e âflina

olan siz de¤erli okuyucular III. Kitab›m›zda EYÜP art› di¤er konular› görünce bu-

na bir anlam vermeleri için.

Sn. Filiz YEN‹fiEH‹RL‹O⁄LU  ve Sn. Örcün BARIfiTA’n›n “Eyüp Çinileri ve

Çömlekçili¤i” üzerine yapt›klar› çal›flmalar (ekipleri ile) öyle san›yorum ki, Eyüp’ün

gelece¤inde ciddi geliflmeleri müjdeliyor. E¤er sezgilerim beni yan›ltm›yor ise

Eyüpsultan’da “Eyüp çömlek atölyeleri” Eyüpsultan’da yine “Haliç ifli çini atölyeleri”

kurulabilir. E¤er bu ifller gerçekleflirse, ben flimdiden tarihe not düflüyorum; Kurula-

cak bu atölyelere iki de¤erli hocam›z›n ad›n›n verilmesini öneriyorum. 

Bu Sempozyum dolay›s› ile kitab›m›z› kal›c› k›lan çal›flmalardan söz etmek isti-

yorum. Sivil mimari, genelde mimariye iliflkin nitelikli yaz›lar› (çal›flmalar›) ülkemi-

zin çorak bilim ikliminde bulabilmek öyle kolay olmuyor. ‹flte bu ba¤lamda “ev, ev

tipolojisi, sivil mimariye iliflkin dört güzel çal›flma yer al›yor kitab›m›zda. Hamza
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GÜNDO⁄DU hocam›z›n “Erzurum Evle-

ri”, Haflim KARPUZ hocam›z›n “Kon-

ya Evleri”, Erdem YÜCEL beyin

“Edirne Evleri” ve Ayflil YA-

VUZ hocam›z›n “Beypazar›

Suluhan›” yukar›da bahsetti-

¤im çerçevede önemli bir

çal›flma olarak bilim dün-

yas›nda haketti¤i yeri ala-

ca¤› kanaatindeyim.

IV. oturumdan sonra

motorla yapt›¤›m›z “Haliç

gezisi” de iyi geçti. ‹stanbul

Büyükflehir Belediyesi’nin baflar›

ile yürüttü¤ü Haliç’in temizli¤i ça-

l›flmalar› yerinde görüldü. Haliç’e k›y›s›

olan yerler bir kez daha “bilimsel gözle” tema-

fla edildi. ‹stanbul’a d›flar›dan gelenler ise bir “‹stanbul

nostaljisi” daha yaflad›lar.

Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi bu y›lda kitab›m›z›n düzenlenmesini özenle yapt›k.

Muhteviyata hiç dokunmad›k. Dokunamazd›k ta. Olan› oldu¤u gibi verdik. Gör-

sellik olarakta ayn› minval üzere hareket ettik. ‹lk iki y›ldaki mizanpaj› koruduk.

Gittikçe hacmi büyüyen kitab›m›zda sayfa s›n›rlar›nd›rmas› yapmama¤a gayret et-

tik. Mizanpaj› yap›lm›fl dizgi nüshalar›n› tebli¤ sahiplerine gönderdik, onlar›n ten-

sipleri do¤rultusunda ne gerekiyorsa öylece yapt›k. Kullan›lan görsel malzemeler

kime ve nereye ait ise belirttik. Malzemelerin ço¤u tebli¤ sahiplerine ait. Yetifl-

meyen yerde hem Belediye arflivimizden hem de “Yaz›evi” arflivinden istifade ettik.

Mümkün oldu¤unca “bol ve genifl” olmas›na özen gösterdi¤imiz malzemeler

hususunda kimi s›k›nt›lar›m›z da olmad› de¤il. Özelikle çizimlerde zorland›k. Fev-

kalâde oldu diyemeyiz. Ama mümkün olan› zorlad›¤›m›z›n bilinmesini isteriz. 

Biyografilerde mümkün oldu¤unca bize ulaflt›r›lanlar› muhafaza ettik. Foto¤raf-

lar› da bizim toplant› esnas›nda çektiklerimiz yetersiz kalm›flsa, tebli¤ciden ayr›ca

foto¤raf istedik. Birkaç kez elden geçen yaz›larda her fleye ra¤men hatalar ç›kacak-

t›r. fiayet ç›kar ise; bilinsin ki, bu hatalar bizdendir. De¤erli tebli¤ sahiplerini ten-

zih ediyoruz. Ve flimdiden hem yaz›lar›n müelliflerinden hem de siz de¤erli

okuyucular›m›zdan ba¤›fllama talep ediyoruz. Buna da hakk›m›z oldu¤una

inan›yoruz. Zira böylesine hacimli bir çal›flmay›, resmi bir kurumda, malûm imkân

ve ortamda nitelikli bir flekilde kotarabilmenin ne denli zor  oldu¤u san›r›m er-

bab›nca takdir olunabilecek bir fley olsa gerek...

Fazla söze ne hâcet!

Efendim, bu sempozyumda geldi geçti. Kitap tamamland›. Tekrar de¤erli teb-

li¤cilere sayg›lar›m› ve flükranlar›m› sunuyorum. Teknik heyete baflta Ahmet KOT

beye, Hatice KOT han›ma, Gökhan ÖZEN’e ve di¤er çal›flanlara da çok teflekkür

ediyorum bu verimli ve nitelikli çal›flma için. Ayr›ca sekreteryada özveriyle çal›flan

Nevin YAVAfi ve Selahattin AKKURT’a da teflekkürü unutmamal›y›m.

Dördüncü kitapta buluflmak üzere...

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

‹rfan Çal›flan
Kültür ve Turizm Müdürü
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DÜNYA DEVLET‹ OLARAK
OSMANLI DEVLET‹ 

VE OSMANLI DÖNEM‹ 
TÜRK SANATININ 

DÜNYA SANATINDAK‹ YER‹

PROF. DR. SEMAV‹ EY‹CE

Z

1923’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Saint Louis ve Saint Joseph Frans›z okullar›nda,
ortaö¤renimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlad›. Almanya’da arkeoloji ve sanat tarihi okudu.

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. “‹stanbul Minareleri” tezi ile lisans›n›
tamalad›. Sanat Tarihi Enstitüsü’ndeki asistanl›¤› 1952’ye kadar sürdü. Yurtiçinde yap›lan

baz› kaz›lara kat›ld›. “Side’nin Bizans Dönemine Ait Yap›lar›” konulu tezi ile doktoras›n› verdi.
Doçentli¤ini “‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile  verdi. 1963 y›l›nda Edebiyat

Fakültesi’nde Bizans Sanat› Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. “‹lk Osmanl› Devri’nin Dini ‹çtimai Bir
Müessesi Zaviyeler” tezi ile profesör oldu. Yurtiçi ve d›fl›nda mesleki birçok araflt›rmalar yapt›.

Ulusal ve uluslararas› birçok bilimsel toplant›da tebli¤ sundu. Türkçe ve yabanc› dillerde olmak
üzere 1000’i aflk›n kitapta, makale, ansiklopedi maddesi ve araflt›rmas› bas›ld›. An›tlar Yüksek
Kurul Üyeli¤i yapt›. Baz› enstitülere olan üyeli¤i ise halen devam etmektedir. Fransa Légîon

d’Honneur niflan›na sahiptir. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü baflkanl›¤›
ve ö¤retim üyeli¤inden 1990’da emekli oldu. Evli olan Eyice 2 k›z çocu¤u babas›d›r. Frans›zca,

Almanca ve ‹ngilizce bilmektedir.



Sultan Abdülmecid’in tasvibi

ile Ayasofya’n›n

restorasyonunu gerçeklefltiren

ve böylece saray›n hizmetine

girerek 1858’e kadar

‹stanbul’da kalan ‹sviçreli

Fossati Kardefllerden Gaspare

Fossati’nin (1809-1883)

Ayasofya konulu tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

Osmanl› Devleti’nin Kuruluflunun

700. y›l dönümü kutlan›fl› için düzenle-

nen bu sempozyumda Osmanl› Devleti

ve onun medeniyeti hakk›nda baz› gö-

rüfllerimi bir özet halinde takdim etmeyi

uygun buldum. Herfleyden önce flunu

belirtmek isterimki ben, Osmanl› ‹mpa-

ratorlu¤u deyimini kullanm›yorum. Be-

nim görüflüme göre Osmanl› ‹mparator-

lu¤u de¤il, devletidir. Sahip oldu¤u top-

raklarda hüküm sürdü¤ü yüzy›llar bo-

yunca halk›, eflit haklara sahip vatandafl-

lar› olmufltur. 3 k›taya yay›lan ve uzun

bir yaflama sahip olan bu idare tam bir

devlet anlay›fl› ile ömrünü sürdürmüfltür.

Türkler tarih boyunca Orta Asya’dan

itibaren yerlefltikleri çeflitli bölgelerde

devletler kurmufllard›r. Ancak bunlar›n

ço¤u uzun ömürlü olmam›flt›r. Tek uzun

ömürlü olan› Osmanl› Devleti’dir. Bu

devlet merkezi idarenin uzun süre bafla-

r›l› bir biçimde iflleyifli sayesinde, çok

yayg›n s›n›rlar› içerisinde baflar›l› olabil-

mifltir. Tarih uzun ömürlü devletlerden

biri olarak da Roma ‹mparatorlu¤unu ta-

n›r. Büyük Britanya Adas›n›n ortas›nda

Basra körfezine kadar uzanan, Avrupa-

n›n yar›s› ile Kuzey Afrika’n›n boydan

boya bütününe sahip olan ve böylece

Akdeniz’i bir göl gibi çeviren Roma ‹m-

paratorlu¤u kendisine mahsus bir idare

sisteminin güçlülü¤ü ile bu çok genifl

topraklarda varl›¤›n› sürdürmüfl ve her

bir köflesinde medeniyetinin izlerini b›-

rakabilmifltir. Nitekim bugün ‹ngilte-

re’de bir Roma villas›n›n kal›nt›lar›, Bat›

Almanya’n›n Trier flehrinde dev ölçüde

bir Roma hamam›n›n harabesi, Anado-

lu’nun Karadeniz k›y›s›nda Amasra yak›-

n›nda ‹mparator Claud›us y›llar›nda Ro-

mal› askeri birli¤in açt›¤› yol kenar›nda-

ki ve kufl kayas› denilen kayaya ifllenmifl

an›t, Do¤u Anadolu’da bir casturumun

izleri, Mezopotamya’da ve Suriye’de çe-

flitli yap› kal›nt›lar›, F›rat k›y›s›nda Du-

ra-Europoz flehri kal›nt›lar›, Filistin’de

kayalara oyulmufl Petra Mabedi, Libya

çölünde Sabrata flehrinin harabesi, ‹s-

panya’daki Terragona’daki kal›nt›lar.

Roma medeniyetinin yayg›nl›¤›n›n hat›-

ralar›d›r. Ayn› flekilde Osmanl› medeni-

yetinin izleri Avrupa’n›n ortalar›ndan

Polonya’ya, Güney Rusya’da, K›r›m,

Irak, Suriye, Filistin ve bütün Anadolu

yar›m adas›na, Kuzey Afrika, Libya, Ce-

zayir ve Tunus’a kadar izlerini b›rakm›fl-

t›r. Böylece ikinci büyük devlet Osman-

l› devleti olmufltur. Bu devlet sahip ol-

du¤u merkezi idare anlay›fl› sayesinde

yayg›nl›¤›n› koruyabilmifltir. Önceki çe-

flitli Türk Devletleri kolayca parçalan›p,

tarihten silinirken Osmanl› Devleti’ne

çok uzun say›labilecek bir ömrü sa¤la-

yan, merkezi bir devlet anlay›fl›na sahip
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Büyükdere Sahili-Bebek

Köflkü-Çanakkale ve Osmanl›

Tiplemeleri’ni tasvir eden

renklendirilmifl Melling

gravürleri

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

bulunufludur. 1071 Malazgirt zaferinden

sonra Anadolu topraklar›nda ‹slâm-Türk

medeniyetini parlak bir biçimde temsil

eden Selçuklu Sultanl›¤› dahi merkezi

devlet sistemini benimseyememifltir. Ni-

tekim bir Selçuklu Sultan› çok yaflland›-

¤› için sahip oldu¤u topraklar› 11 evlad›

aras›nda paylaflt›rm›fl ve k›sa bir süre

sonra bunlar aras›nda bafllayan çarp›fl-

malar tehlikeli boyutlara ulaflm›flt›r. Du-

rumun kötüye gitti¤ini gören yafll› sul-

tan yeniden idareyi eline almak zorunda

kalm›flt›r. Osmanl›’lar bir devlet anlay›-

fl›na sahip olduklar›ndan hiç bir vakit

böyle bir kargaflaya meydan vermemifl-

lerdir. Bugün tenkit edilen fiehzadelerin

öldürülmeleri olay› bütün ac›kl› taraf›na

ra¤men devletin bütünlü¤ünün korun-

mas›n› amaçlayan bir tutumun belirtisi-

dir.

Osmanl› Devleti kendinden önceki

Roma ‹mparatorlu¤u gibi çok genifl s›-

n›rlara sahip topraklarda hüküm sürmüfl-

tür. Bugün ‹stanbul’da Eyüp Mezarl›¤›n-

da görülen bir mezartafl› kitabesi adeta

Osmanl› Devleti’nin yayg›nl›¤›n›n bir

an›t›d›r bu kabir tafl›n›n alt›nda yatan

kifli Bosna’da dünyaya gelmifl, Ceza-

yir’de kad›l›k yapm›fl ve ‹stanbul’da ve-

fat etmifltir. Bugünkü Irak topraklar›n›n

bir yerinde dünyaya gelip eser veren

büyük flair Fuzuli ile Bosna’n›n bir fleh-

rinde yetiflen flair Suzi Çelebi ayn› Os-

manl› kültürünün içinde eser veren ede-

biyatç›lard›r. Trabzon’lu Mehmet Afl›k

Menâzirül’l-Avâlim adl› eseriyle Selanik

hakk›nda de¤erli bilgiler yazm›flt›r. Elçi

olarak bat›ya gönderilen ve bu seyahati-

ne dair bir hat›rat yazm›fl olan Ahmed

Resmi Efendi Girit’te Resmo flehrinden-

dir. Osmanl› tarihi hakk›nda de¤erli

eser vermifl olan ve Peçeli olarak tan›-

nan Peçuy’lu ‹brahim Efendi Macaris-

tan’›n Peç flehrindedir. Yine Osmanl› ta-

rihine dair ‹drisi Bitlisi mahlas›ndan’da

anlafl›ld›¤› gibi Do¤u Anadolu’dand›r.

Devlet adamlar› aras›nda’da Cezayir’li

Hasan Pafla veya Tunus’lu Hayrettin Pa-

fla gibi devlet adamlar› adlar›ndan’da an-

lafl›ld›¤› gibi Osmanl› Devleti’nin çeflitli

köflelerindendir. Mehmet Vankulu adl›

XVI.yy. yaflam›fl f›k›h alimi ve lugatçi’de

Do¤u Anadolu’nun yetifltirdi¤i bir kifli-

dir. Daha bunlar gibi pek çok kifli tespit

edilebilir. Osmanl› devleti yay›l›fl›n› ve

bu yayg›nl›¤›n› oldukça uzun süre koru-

yabilmesini idare sistemine boçludur. Bu

sistem yozlafl›ncaya kadar devlet güçlü

kalabilmifltir, ikinci bir noktada Osman-

l› idaresinin hofl görülü davran›fl› yani

tolerans›d›r. Tabi bu tolerans, Osmanl›

fütuat› ile beraber gelmifl ve bu yay›l›fl›

kolaylaflt›ran en büyük yard›mc› olmufl-

tur. Fakat yüzy›llar ilerledikçe devlet
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C. Lekegian Stambol imzal›

‘Tavla oyunu ve Osmanl›

Tiplemeleri’ isimli tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

büyük bir cömertlikle sa¤lad›¤› hofl gö-

rünün ac›s›n› duymufltur. 

Hatta XIX, yy. sonlar›nda yabanc›

k›flk›rtmalar yüzünden ç›kan üzücü

olaylara gelinceye kadar devletin bafl›na

önemli bir gaile ç›karmayan Ermenilere

"Tebay-› Sad›ka" denilmifltir. Osmanl›

donanmas›nda da uzun süre gemici ola-

rak denize daha yatk›n olduklar› için

Ege Adalar› halk›ndan Rumlar kullan›l-

m›flt›r.

Bugünkü ABD gibi bir dünya devleti

olan Osmanl› idaresi, daha XV. yy’dan

itibaren Avrupa’n›n çeflitli ülkelerinden

gelen yabanc›lar›n hizmetlerinden ka-

ç›nmam›flt›. XV. yy. sonlar›nda Sultan

II.Bayaz›t döneminde ‹stanbul’a gelen

Alman as›ll› Arnold Von HARFF’›n ma-

ceras› ilgi çekicidir. Kendisini getiren

gemide Galata’da karaya ayak basan bu

yabanc› o s›rada burada yo¤un olarak

yafl›yan hristiyanlar›n aras›na kar›fl›r ve

varl›¤›ndan kimsenin haberdar olam›ya-

ca¤›n› umar. Ancak çok k›sa bir süre

sonra ad›n›n Frenk Hasan oldu¤unu

söyleyen bir yeniçeri kap›s›na dayan›r.

Ona, varl›¤›ndan saray›n haberi oldu¤u-

nu bildirerek saraya götürür. Ona bura-

da Türk hizmetine girmesi önerilir. Von

HARFF bat›ya dönüp ifllerini bitirdikten

sonra tekrar geri gelece¤i cevab›n› vere-

rek kurtulur. Bu pek flafl›lacak bir durum

de¤ildir. ‹stanbul’da Haliç üzerine köp-

rü yap›lmas› için Leonardo Da V‹NC‹

ile M‹CHELANGELO’ya da anlaflma

yapmak için davette bulunulmufltur. Fa-

kat bu düflünceler sonuçlanmadan kal-

m›flt›r. Leonardo’nun arflivinde böyle bir

köprünün tasla¤›n›n krokisi bulunmak-

tad›r. Kanuni Sultan Süleyman döne-

minde Amasya’da olan Padiflah› görmek

için Anadolu’da uzun bir karayolu seya-

hati yapan Alman Hans DERNSCH-

WAM seyahatnamesinde geçti¤i flehir

ve kasabalarda çok say›da bat›l›n›n ça-

l›flmakta olduklar›n›, isimlerini ve nereli

olduklar›n› bildirir. Baflka bir seyyah da

Venedik’in soylu bir ailesinden bir de-

nizcinin Kaptan Paflal›k makam›na yük-

seldi¤ini ve kendisiyle görüfltü¤ünü ha-

ber verir. Ayn› Padiflah›n saltanat›n›n ilk

y›llar›nda Brüksel’deki dokumac›lar lon-

cas› Pieter Coeck Van AALST adl› bir

sanatkar› ‹stanbul’a göndermifltir. Co-

eck’dan istenilen Osmanl› topraklar›n-

dan çeflitli görüntüler çizmesi ve ayr›ca

hal› dokumac›l›¤›nda ustal›klar› bilinen

Türklerden bir grup iflçiyi Brüksel’e ge-

tirmesidir. Bunlar Avrupa saray ve flato-

lar›n›n en gözde dekorasyonu olan du-

var goblenlerini yapmalar›d›r. Bu tasar›

nedense gerçekleflmemifltir. Fakat bu

Flaman as›ll› sanatkar›n uzun karayolcu-

lu¤u s›ras›nda geçti¤i Osmanl› toprakla-

r›nda ve ‹stanbul’da çizdi¤i resim taslak-

lar› güzel gravürler halinde ifllenerek

bugün son derece nadir olan bir albüm

halinde kar›s› taraf›ndan yay›nlanm›flt›r.

Bu desenlerde arka planda manzaralar

önde ise Türk yaflant›s›ndan ayr›nt›lar

yer almaktad›r. Yerinde çizilen bu ger-

çekçi en eski resimlerden 2 tanesi ‹stan-

bul’un en eski görüntülerini do¤ru ola-

rak bugüne ulaflt›ran de¤erli belgelerdir.

Yabanc› sanatç›lar›n bilhassa ressamla-

r›n tarih boyunca ‹stanbul’a ak›n halinde

geldikleri günümüze ulaflabilen eserle-

rinden anlafl›lmaktad›r. ‹stanbul’un

XVI.yy.’daki 11 m boyundaki bir pano-

ramas› da Kuzey Almanya’l› M. Lorck

(Lorichs) taraf›ndan 1555’e do¤ru çizil-

mifltir. Bunda Haliç Liman›, ‹stanbul’un

evleri ve bafll›ca büyük eserleri gösteril-
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Çal›flmalar›nda 

do¤u insan›n›n yaflam›n›

tuallerine aktaran Parisli

oryantal sanatç› G›ul›o

Rosat›’n›n (1858-1917)

‘Çeflmebafl›’ isimli tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

mifltir. XVIII. yy.’da Avusturya’l› Baron

Von GUDENUS çok say›da paftalar

halinde ‹stanbul’un görüntülerini çiz-

mifltir. Bunlarda bilhassa eski Türk evle-

ri gerçek görüntüleriyle yer al›rlar. Bu

paftalar›n ilgi çekici bir taraflar› da alt-

lar›ndaki aç›klamalar›n güzel bir hatla

yabanc› dilden baflka Türkçe olarak ya-

z›lm›fl olmas›d›r. XVIII. yy. sonlar›nda

Bo¤aziçinde Baron Von HÜPSCH’ün

bir davetinde Sultan III. Selim’in k›zkar-

defli Hatice Sultan ile tan›flan ‹. MEL-

L‹NG, Bo¤aziçi ve ‹stanbul’un eflsiz de-

¤erde resimlerini yapt›ktan baflka mimar

olarak da Bo¤aziçi k›y›s›nda bu han›m

sultan için muhteflem bir yal› inflaa et-

mifltir. Baflka bir seyyah›n tarifini yapt›-

¤› ve iç süslemesini anlatt›¤› Hatice Sul-

tan’›n k›zkardefli Beyhan Sultan’›n sahil

saray› da belki yine MELL‹NG’in ese-

riydi. XIX. yy. içinde zaten ‹stanbul,

Avrupal› sanatkar ak›n›na u¤ram›flt›r da

denilebilir. ‹talyan, ‹sviçresinden, Rus-

ya’ya giden oradan da yanm›fl olan Rus

Elçilik Saray›n› yeniden inflaa etmek

üzere ‹stanbul’a gönderilen Gaspare

FOSSAT‹ ‹stanbul’a gönderilerek bugün

Konsolosluk olan Rus Elçilik binas›n›

yapm›fl ayn› y›llarda Sultan Abdülme-

cit’in emriyle Ayasofya’n›n 1847-1849

y›llar› aras›nda çok genifl bir restorasyo-

nunu gerçeklefltirmifltir. Bu ifli yaparken

Ayasofya’n›n denize bakan taraf›nda bir

üniversite binas› olmak üzere, dev ölçü-

lerde muhteflem Dar-ul Fünun yap›m›

sipariflini de alm›flt›r. Bu büyük ve Avru-

pa üslûbundaki yap› sonralar› çeflitli ifl-

lerde kullan›lm›fl ve ‹stanbul adliyesine

dönüfltürülerek kullan›l›rken 1933 y›l›n-

da yanarak mahvolmufl kagir duvarlar›da

y›kt›r›larak yok edilmifltir. Ayn› Fossati,

yard›mc›s› kardefliyle birlikte Bab-› Ali-

de bugün hala duran arfliv binas›n› baz›

köflk ve yal›lar da inflaa etmifltir. Uzun

y›llar sonra yurduna döndü¤ünde Fossa-

ti Ticino’da tamamen Türk üslûbunda

döflenmifl evini yapm›fl ve orada ölmüfl-

tür. XIX. yy.’da bat› mimarisinde yap›-

lan Bayezit’te eski saray›n arsas›nda infla

edilen ve flimdi ‹stanbul Üniversitesi

Merkez Binas› olan Bab-› Seraskerlik ya-

p›s› da Frans›z mimar Bourgeois’n›n ese-

ridir. Bu mimar da ayr›ca flimdi Diflçilik

Fakültesi olan Fuat Pafla Kona¤›’n› infla

etmifl ise de bu büyük bina 30-40 y›l ka-

dar önce orjinal görüntüsü tamamen de-

¤ifltirilerek yeniden yap›lm›flt›r. Ayn›

yüzy›l içinde Paris’te Opera Binas›n›n

dekorasyonunu yapan Frans›z sanatkar

Sechan ise Dolmabahçe Saray›n›n bü-

tün iç süslemesini meydana getirmifltir.

Abdülhamit döneminde ‹stanbul’da ya-

p›lar› olan bir ustada Frans›z VALLA-

URY’d›r. Vallaury’nin en önemli yap›s›

‹stanbul Arkeoloji Müzesidir. E¤er ya-

n›lm›yorsam ad› Smith olan bir ‹ngi-

liz’de bugün ‹stanbul Teknik Üniversi-

tesi merkez binas› olan eski Tafl K›flla-

n›n mimar›d›r. Bu yabanc› ustalar›n ça-

l›flmalar› dini mimaride de kendisini

gösterir. ‹talyan Montani Efendi Eklek-

tik yani karma üslûpta Aksaray Valide

Camii’ni yapm›flt›r. Sonralar› Sultan Ab-

dülhamit döneminde yine ‹talyan

D’aranco bir çok sivil binalardan baflka

Karaköy’de çok de¤iflik bir üslûpta kü-

çük bir camii yapm›flt›r. fiimdiki Ziraat

Bankas›n›n hemen arkas›nda olan bu ilgi

çekici yap› ne yaz›kki Menderes istim-

laklar› s›ras›nda y›kt›r›l›p ortadan kald›-

r›ld›. Bu mimar›n arflivinde çok büyük

bir camii projesi var isede bu tasar› ger-

çekleflmemifltir. Karaköy’ün gösteriflli
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‘Sultan ve Maiyyeti’nin bir

h›ristiyan kentine geliflinde

yap›lan görkemli karfl›lama’

konulu Macar ekolü anonim

tablo 

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

yap›lardan yeni Bizans üslûbunda (Neo

Bizanten) Karaköy Palas ad›ndaki ifl ha-

n› yine ‹talyan Mongeri’nin eseridir. Al-

manlardan Spita, Sultanahmet meyda-

n›nda Kaiser II.Willhelm’in Sultan II.

Abdülhamit’e hediye olarak yapt›rd›¤›

Alman Çeflmesinin mimar›d›r. Dev öl-

çülerde heybetli bir Prusya mimarisinde

olan Haydarpafla Gar› ise Abdülhamit’in

son y›llarda Otto R‹TTER ve Helmuth

CUNE adl› mimarlar taraf›ndan infla

edilmifltir. Türk Mimarisinden al›nma

motiflerle meydana gelen Sirkeci Gar›

ise Avusturyal› JASMUND’un eseridir.

Ayn› mimar Caddebostan k›y›s›nda Ra-

g›p Pafla Köflklerinide infla etmifltir.

XIX.yy. bu yabanc› sanatkarlar ak›m›na

karfl› bir tür tepki olarak yine Alman-

ya’da yetiflmifl fakat Türk mimari gele-

ne¤ine ba¤l› ve bunu sürdürmek isteyen

mimar KEMALETTIN BEY ile birlikte

baflta VEDAT BEY olmak üzere daha

baflka ustalarda eserler yapm›fllard›r.

Osmanl› Devleti XIX. yy.’da bat›l›

uzmanlardan da yard›m alarak mühen-

dishaneyi kurarken yani böylece Teknik

Üniversitesinin temelini atarken bat›l›

metodlara göre bir t›p ö¤renimi yap›l-

mas›n› gerekli görmüfl ve Sultan II.Mah-

mud Avusturya’dan uzman hekimler is-

temifltir. Bunlar›n aras›nda herhalde Bo-

hemya as›ll› C.A.BERNARD ad›nda

genç bir doktor flimdiki Galatasaray Li-

sesi’nin yerinde ilk t›p fakültesini kur-

mufltur. Tamamen Avrupa metodlar›na

göre ö¤retim ve e¤itim yapan bu kuru-

lufltan Türk Hekimleri yetiflmifltir. Mes-

le¤iyle ilgili Frans›zca kitaplarda yazan

Doktor Bernard Sultan Abdülmecit’in

ilk y›llar›nda ‹stanbul’da ölmüfltür. Ayn›

yy. içlerinde bat›da oldu¤u gibi bir mü-

ze kurulmas›da düflünülmüfl aral›kl› baz›

denemelerden sonra Ahmet Vefik Pa-

fla’n›n iste¤iyle ‹stanbul Arkeoloji Müze-

sinin bafl›na A. DETH‹ER adl› Alman

getirilmifl ve 1881’deki ölümüne kadar

bu kifli Arkeoloji Müzesini gelifltirmeye

çal›flm›flt›r. Ondan sonra bu görevi biz-

den OSMAN HAMDI BEY üstlenerek

müzeyi dahada güçlendirerek bugüne

gelmesini sa¤lam›flt›r.

Osmanl› Devleti çeflitli bat› ülkele-

riyle çarp›flmalar› sürüp giderken arada-

ki bar›fl y›llar›ndada ticaret iliflkilerini de

yapabilmiflti. Daha XVI.yy.’da Sadra-

zam Sokullu Mehmed Pafla, Sultan Ah-

med ile kad›rga aras›nda yapt›rd›¤› ca-

minin pek çok say›daki cam kandilleri

bu tür sanayide çok geliflmifl olan Vene-

dik’e siparifl edilmiflti. Hat›r›mda kald›-

¤›na göre 800 kandilin yap›m› için Ve-

nedik Balyozu (Elçisi) hükümetine gön-

derdi¤i mektubun kenar›na Türk kandil-

lerinin biçimini gösteren birde flema ek-

lemifltir.

XVIII. yy.’da bilhassa Bohemya Kris-

talleri ve bunlar aras›nda avizelerde ›s-

marlan›yordu. Hatta Osmanl› ülkesinde

çok kullan›lan de¤erli nargileler bu ül-

kede yap›larak getirtiliyordu. Dokuma

atölyeleri ile ünlü Fransa’n›n Lyon fleh-

rinden Flachat, Osmanl› topraklar›nda

bir hayli dolaflt›ktan sonra ‹stanbul’a ge-

lerek burada çok uzun y›llar yaflam›flt›r.

Buradan birçok mallar› d›flar›ya yollad›-

¤› gibi Fransa’dan da baz› mallar›n gel-

mesini sa¤layan bir ticaret arac›s› ol-

mufltur. Bir Yunanl› araflt›r›c› Viyana fle-

hir arflivinde yapt›¤› incelemelerde bu-

rada mal satan çok say›da Osmanl› tüc-

car›n›n adlar›n› ç›karm›flt›r. Bu listede

Osmanl› reas›ndan tüccarlar oldu¤u gibi

Türk ve Müslüman tüccarlarda bulun-

maktad›r. Bu örnekler Osmanl› Devleti-

nin kendi kabu¤una çekilmifl bir tutum-

da olmad›¤›n› bütün dünya devletleri
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‹stanbul’da uzun y›llar bir

kilisede çal›flt›¤› için Pr›eur

(dua eden) lakab›n› alan ve

‹stanbul’da vefat eden 19. yy.

ünlü Frans›z

oryantalistlerinden François

Leon (Pr›eur) Bard›n’›n

Galata Köprüsü adl› eserinden

detay.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

gibi savafllara sürtüflmelere ra¤men ya-

banc›lar ile girift d›fl iliflkilere sahip ol-

du¤unu gösterir. Bat›n›n bilhassa eski

Türk kumafllar›na, dokumalar›na ve

Anadolu’nun çeflitli yörelerinin el ifli ha-

l›lar›na büyük bir merak› oldu¤u görül-

mektedir. Nitekim bat›l› ressamlar›n pek

çok tablolar›nda ayr›nt› olarak Türk ha-

l›lar›da görülebilir. Bunlar›n bir ço¤unun

Osmanl› Dönemi içinde ticaret mal›

olarak bat› ülkelerine gönderdikleri,

karfl›l›¤›ndada Avrupa sanayiinin yapt›¤›

eflyay›, bilhassa masa ve ayakl› büyük

duvar saatleri ile cam eflyan›n getirtildi-

¤i bilinir. ‹ngilizlerin ünlü Prior duvar

saatleri Türk’ler aras›nda Piryol saatler

ad›yla tan›n›r ve çok aran›rd›. Osmanl›

Ülkesi için imal edilen bu saatlerin kad-

ranlar›da Osmanl› rakkamlar›na göre

yaz›l›rd›. XIX.yy.’da konaklar ve yal›lar

bat› üslûbunda döflenirken Fransa’da ve

Avusturya’dan çok say›da ev eflyas›, mo-

bilyalarda ithal edilmifltir. Osmanl› Sa-

ray›na ve zengin konaklar›na yaln›z ba-

t›dan de¤il uzakdo¤udan, Çin’den de

de¤erli porselen eflya getiriliyordu. Bun-

lar özel olarak buras› için imal edildikle-

rinden süslemeleri aras›na pek baflar›l›

olmayan Osmanl›ca yaz›larda konulu-

yordu. 

Ortaça¤’›n bitimine do¤ru ortaya ç›-

kan ve h›zla geliflen Osmanl› Devletinin

bir dünya devleti oluflunda ortaça¤dan

farkl› bir idare, hukuk sistemine sahip

oluflu aç›kça belirlidir. Yoksa bu kadar

k›sa süre içinde dili ve inanc› de¤iflik in-

sanlar›n, yaflad›klar› ülkelerde h›zl› yer-

leflmesi mümkün olamazd›. Eskisine na-

zaran daha iyi ve daha güvenli bir idare

getirmese bu uzak ve yabanc› topraklar-

da uzun süre kal›c› bir yerleflmeye sahip

olamazd›. fiüphesiz bu konular baflka

dallardaki ihtisas sahibi uzmanlar›n et-

rafl›ca inceleyip objektif bir görüflle tak-

dim etmeleri gereken konulard›r. Dünya

politikas›nda XVI. yy.’da önemli yere

sahip bir süper devlet olan Osmanl›

Devleti, esir düflen Fransa Kral›’na yar-

d›ma ça¤r›lacak kadar büyüktür. Do¤u-

da’da, Hindistan’da da, Gücerat’a maale-

sef baflar›s›z bir deniz seferi yapm›fl hat-

ta Osmanl›lar söylendi¤ine göre uzak-

do¤uya kadar uzanabilmifltir. Ortaça¤da

Bizans ‹mparatoru üzerinde Türklerin

Kral›na yaz›s› olan bir taç göndermek

suretiyle Macar Kral›n› desteklemifltir.

Yüzy›llar sonra ayn› Macar ülkesi Os-

manl› idaresinde iken Macarlar’›n bir

k›sm›n›n bafl›nda olan ‹mre Tökeli’nin

mührünün üzerinde "metbuu Ali Osma-

n›m/ Muntaz›r›m Emre/ Kral› Orta Ma-

car›m/ Nam’›m Tökeli ‹mre" okunan flu

sat›rlar dünya devletinin bir simgesidir.

Çeflitli Avrupa ülkelerinin Osmanl› bafl-

kentinde daha XVI. yy.’dan itibaren de-

vaml› elçilerinin bulunmas›na karfl›l›k

Osmanl› Devleti ancak, gerekli hallerde

bu ülkelere bir elçi sadece anlaflma için

gönderirdi. Güçlülü¤ünü ve büyüklü¤ü-

nü o ülkeye göstermek içinde bu elçiler

son derece kalabal›k ve ihtiflaml› bir he-

yet halinde Viyana gibi, Paris gibi bafl-

kentlere devletin ihtiflam›n› vurgulaya-

cak biçimde giderlerdi. Baflar›s›z ‹kinci

Viyana Kuflatmas›nda bir dereceye ka-

dar K›r›m Han›n›nda ihaneti yüzünden

Jan Sobieski idaresindeki Lehistan Kuv-

vetlerinin Sadrazam Merzifonlu Kara

Mustafa Pafla’n›n yenilgisine sebep ol-

mas›na ra¤men Osmanl› Devleti Lehis-

tan’›n da¤›lmas›n› ve baz› Avrupa Dev-

letleri aras›nda, topraklar›n›n paylafl›l-

mas›n› hiç bir zaman resmen kabul et-
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Ünlü tarih ressam› Emile Jean

Horace Vernet’in II. Mahmut

portresi

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

memek büyüklü¤ünü gösterebilmifltir.

Bir tak›m devlet törenlerinde bütün ya-

banc› elçiler temsil ettikleri devletlerin

adlar›yla ça¤r›l›rken muhakkak Lehistan

Elçiside ça¤r›l›r, fakat bu devlet art›k

varolmad›¤›ndan, üçüncü sesleniflten

sonra "Mazeretine binayen gelemedi"

cevab› verilirdi. 

Çeflitli sebeplerle ülkelerinden kaçan

yabanc›lar›n bafll›ca s›¤›naklar›ndan biri

de gücüne inand›klar› Osmanl› Devleti

olmufltur. Macarlardan ünlü Rakotczi

bütün maiyeti ile birlikte Osmanl› top-

raklar›nda yaflam›fl ve Tekirda¤›’nda öl-

müfltür. Di¤er bir Macar mülteci Kos-

suth Kütahya’da yerleflmifltir. Birçok ya-

banc› ise müslümanl›¤a girerek Osmanl›

hizmetlerinde bulunmufllard›r. Bunlar

aras›nda Frans›z hanedan› Bourbon’lar-

dan Conte de Bonneval Osmanl› hiz-

metinde Humbarac› Ahmet Pafla olmufl-

tur. Bugün mezar› da Galata Mevlihane-

si haziresindedir. Matbaac›l›¤› uygula-

mak suretiyle Türk kültürüne çok büyük

hizmeti olan ‹brahim Müteferrika müs-

lümanl›¤› kabul etmifl bir Macar’d›. ‹s-

tanbul’da korkunç tahribler yapan yan-

g›nlar› bir dereceye kadar önlemek üze-

re ilk tulumbay› yapan ve gelifltiren

Gerçek Davud A¤a ise asl›nda bir Fran-

s›z’d›. Çok sonralar› itfaiye idaresinin

bafl›na Macar as›ll› Cont Szechenyi Pafla

getirilmifltir. Bilhassa Macar’lar ve Le-

histanl›’lardan Osmanl› hizmetine gire-

rek önemli mevkilere kadar yükselen

çok say›da asker ve mühendis vard›r.

Osmanl› medeniyeti Avrupa kültü-

ründe XVII. ve XVIII. yy.’larda izler b›-

rakabilmiflti. Avrupa ordular›ndaki aske-

ri bandonun esas›n›n Osmanl› Mehte-

rinden alg›land›¤› bilinir. Hatta eski Al-

man Ordusunda bu bandonun bafl›nda

götürülen Osmanl› tu¤lalar›n›n benzeri

alametde bu tesirin bir hat›ras›d›r. Bir

çok bat›l›lar, Osmanl› k›yafetine girme-

yi ve bu k›yafette portrelerinin yap›lma-

s›na özen gösteriyorlard›. Almanya’n›n

Kassel flehrindeki müzede ya¤l›boya bü-

yük boyda Osmanl› k›yafetinde bir ya-

banc›n›n tablosu sergilenmifltir. Ayr›ca

bilhassa XVIII. yy.’da Frans›z flatolar›n-

da soylu kad›nlar›n Boudoir ad›n› ver-

dikleri özel odalar Türk üslûbunda dö-

flenmifl oluyordu. Bu kad›nlar›n hizmeti-

ni yapan ve Avrupa saraylar›nda çok es-

ki bir gelene¤e sahip page yani bir çeflit

iço¤lanlar›na Osmanl› k›yafetleri giydi-

rirlerdi. Bu Osmanl› modas› o kadar

yayg›nlaflm›flt› ki ünlü porselen fabrika-

lar›nda Osmanl› k›yafetinde biblolar ya-

p›l›rd›. Hatta Osmanl› k›yafetli heykel-

ciklerle süslü, lamba ayaklar› da yap›l-

m›flt›r. Bütün Osmanl› Tarihi boyunca

‹stanbul’a gelen yabanc›lar yurtlar›na

dönerken Türk k›yafetlerini ve Türk örf,

adetlerini belirten resimler götürmeyede

özen gösteriyorlard›. Bunlar genellikle

çok üstün kaliteli olmayan baz› çarfl›

ressamlar› taraf›ndan çizilmifl ve renk-

lendirilmifl resimlerdi. Bugün birço¤u

çeflitli Bat› ülkeleri’nin özel kolleksiyon-

lar›nda bulunmakta zaman zaman baz›-

lar›da yay›nlanmaktad›r. Bat›n›n Türk-

ler’e ilgisinin bir belirtiside baz› saray-

larda rastlanan Türklerle ve Türkiye ile

ilgili resimlerin salonlarda as›l› olmas›-

d›r. Napoli saray›nda bir salonun bir du-

var›n› XVIII. yy.’da buraya elçi olarak

gönderilmifl Türk Elçisi Küçük Hüseyin

Efendi’nin çok büyük boyda bir ya¤l›-

boya tablosu süsler Münih’te bir dizi

Osmanl› Padiflahlar›n›n portreleri Bav-

yera Saray›n›n tablolar› olarak muhafaza
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Osmanl› ülkesinde, bir Osmanl›

gibi yaflayarak kalabal›k

sokaklar›, çarfl› ve camileri

gerçekçi bir biçimde resimleyen ve

19. yy’›n ortas›ndaki Osmanl›

yaflant›s› hakk›nda belge

say›labilecek birçok eser b›rakan

‹ngiliz oryantalist ressam John

Frederic Levis’in suluboya tablosu.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

edilmektedir. 1960’larda bu tablolardan

bir k›sm› saray tiyatrosunun koridorlar›-

n› süslüyordu. Trieste’de Miramare Sa-

ray›n›n bir salonunun iki duvar›da Tür-

kiye ve ‹stanbul’la ilgili tablolar görül-

mektedir.

Bat›n›n Osmanl›lar ile ilgili bir örne-

¤ide bahar aylar›nda ‹stanbul’da donat›l-

m›fl olarak dolaflt›r›lan ve "Nak›l" ad› ve-

rilen a¤açlard›r. Bu gelenek art›k Türk-

ler aras›nda unutulmufltur. Yaln›z baz›

yafll› kad›nlar›n çiçek açm›fl a¤açlar›

gördüklerinde söyledikleri "Nak›l gibi

süslenmifl" sözü bunun dilde kalabilmifl

son hat›ras›d›r. Böylece donat›lm›fl

a¤açlar Alman kültüründe de mevcuttu.

Bunlara "Maibaum" yani May›s a¤ac› ad›

verilirdi. Osmanl› kültürünün flu bir kaç

örnek tecrid edilmifl olmad›¤›n›, Avrupa

Bat› kültürüylede baz› girift taraflar›n›n

bulundu¤unu aç›kça gösterir. Bat›n›n

Osmanl›larla ilgisi daha bafllang›çlarda

XV. yy.’da bafllam›flt›. Daha ikinci Mu-

rad döneminde Osmanl› topraklar›n›

geçerek Edirne’ye giden Frans›z ajan›

Bertrondan de la BROQU‹ERE o y›llar-

daki Türk yaflay›fl› ve askeri disiplini

hakk›nda çok önemli bilgiler verir. An-

cak XIX.yy. bafllar›nda ilkdefa yay›nla-

nabilen bu eserin daha önce tan›nmay›fl›

bat›l›lar›n Türklere dair olumlu bilgi

edinmelerine engel oldu¤unu bir bat›l›

yazar aç›kça ifade etmifltir. E¤er demifl-

tir: Bat›, Türkleri haçl› seferi kafas›yla

görmek isteyen baz› misyonerlerin yaz-

d›klar›ndan dolay› ö¤renmek yerine, bu

kitap arac›l›¤›yla tan›m›fl olsayd› Türkler

hakk›nda çok de¤iflik fikir sahibi olurdu

Osmanl›lara esir düflmüfl sadrazam Rüs-

tem Pafla’n›n kardefli Sinan Pafla’n›n sa-

ray›nda görevlendirilmifl gerçek ad›

do¤ru olarak ö¤renilmeyen ve dilimize

tam olarak henüz çevrilmeyen diyalog

biçimindeki hat›rat› Türklerin görüflleri

ve yaflay›fllar› hakk›nda hristiyanl›kla

karfl›laflt›rmal› olarak oldukça objektif

ve ilgi çekici aç›klamalarla doludur. Bu

önemli kitab›n esas metni ‹spanyol klâ-

sikleri aras›nda yay›nlanm›flt›r. Dilimize

eksik olarak Fuat CARIM taraf›ndan

çevrilen bu eserin önceleri yazar›n Cris-

tobal De V‹LLALON oldu¤u san›lm›fl

daha yak›n tarihlerde ise bu konuda

bafll› bafl›na bir kitap yaz›larak bunda

Dr. LAGUNA ad› ortaya at›lm›flt›r. Di-

¤er taraftan Osmanl›lar›n Frans›z edebi-

yat› üzerindeki etkileri hakk›ndada bü-

yük çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ünlü tiyatro

yazar› Moliere’nin bir oyununda Paris’e

gelmifl olan bir Türk elçisinin Kral tara-

f›ndan kabul töreninden ilham al›narak

yaz›lm›fl bir parça bulunmaktad›r. P.

Martino 1906 y›l›nda bas›lan "Frans›z

Edebiyat›nda Do¤u bafll›kl› eserinde bü-

yük çapta Osmanl›lar›da içine alan bu

konuyu ifllemifltir. Daha sonralar› cl.Da-

na ROU‹LLARD ad›nda Kanada’l› bir

araflt›r›c› sadece 1520-1660 y›llar› ara-

s›nda Türklerin Frans›z Tarih ve Edebi-

yat›ndaki etkilerine dair büyük boyda

700 sayfal›k her bak›m›ndan muhteflem

say›labilecek bir eser yay›nlam›flt›r.

1940’da bas›lan (asl›nda doktora tezi

olan) bu kitap ne yaz›kki pek az kiflinin

dikkatini çekmifltir. Ayn› konuda yine

Kanada’da yay›nlanm›fl 3. iki ciltlik kita-

b›n varl›¤›da bilinmekle beraber elde

edilememifltir. Avrupa yüzy›llar boyun-

ca Osmanl›’ya büyük ilgi duymufl. Bu-

nun için çeflitli ülkelerde irili ufakl›, ba-

zen bir iki sayfal›k, bazen daha kal›nca

broflürler, kitaplar yay›nlam›flt›r. Bat›

kütüphanelerinde de polemik mahiye-

tindeki nüshalar C. GÖLLNER taraf›n-

dan araflt›r›lm›fl ve say›lar› yüzlerce olan

bu tür yay›nlar›n XVI. ve XVII. yy.’lara

bibliyografyas› 3 cilt halinde Bükrefl’te
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Jan de Hooghe’nin oryantal

konulu tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

yay›nlanm›flt›r. Bu yay›nlarda tarih bo-

yunca bat›n›n Osmanl›’lara duydu¤u il-

ginin bir belirtisidir. Sadece bir bibli-

yografyada 1500-1600’l› y›llarda olanlar

derlenmifltir. Asl›nda daha sonraki y›l-

larda yap›lan yay›nlarda kayda geçirildi-

¤i takdirde birkaç cilt daha bu bibliyog-

rafyaya eklenebilir. Bu konunun tamam-

lanmas› Alman as›ll› bir Romanya’l› olan

GÖLLNER gibi dikkatli ve sab›rl› bir

araflt›rmac›y› beklemektedir. Bunlar d›-

fl›nda bat›da Osmanl› tarih kaynaklar›na

ilgi duyulmufl ve daha erken dönemler-

den itibaren bunlar›n el yazmalar› top-

lan›p bat› kütüphanelerine mal edildik-

ten baflka baz›lar›n›n içlerinden bölüm-

ler yabanc› dillere çevrilerek yay›nlan-

m›flt›r. Yabanc› ülkelerde ilk olarak ‹n-

giltere’de R. KNOLLES XVII. yy.’›n ilk

y›llar›nda genel bir Türk ve Osmanl›

Tarihi yazarak yay›nlam›flt›r. Bunun ar-

kas›ndan XVIII.yy. içlerinde Osmanl›

saray›nda yetiflmifl olmakla beraber ve

dolay›s›yla iyi Türkçe bilen fakat sonra

Rusya’n›n himayesine girmeyi tercih

eden Bo¤dan Voyvodas› Dimitri CAN-

TEM‹R bir Osmanl› Tarihi yazm›fl ve

bunun birkaç dilde bask›lar› yap›lm›flt›r.

XIX.yy.’›n içinde ‹stanbul’a elçilik

görevlisi olarak gelmifl ve do¤u dillerini

bilen Avusturya’l› J.Von HAMMER Os-

manl› kaynaklar›nada dayanarak ve

Avusturya arflivindeki belgelerden de

faydalanmak suretiyle Almanca, büyük

bir Osmanl› Tarihi yay›nlam›flt›r. Az

sonra bu kitab›n J. J. HELLERT taraf›n-

dan yap›lan Frans›zca tercümesi 18 cilt

olarak Paris’te bas›lm›flt›r. Bunun bir de

küçük Frans›zca tercümesi var isede

içinde belgeler olmad›¤›ndan önceki ka-

dar makbul say›lmaz. Hammer’in bu

eseri Osmanl› Tarihi hususunda bugün

bat›da hala baflvurulan önemli bir kitap

olarak kullan›lmaktad›r. Ata Bey taraf›n-

dan Türkçeye çevrilmifl fakat bitirilme-

den kalm›flt›r. Hammer orjinal Osmanl›

el yazmalar›n›n hepsini elde edemedi¤i-

ne üzüldü¤ünü bildirir. ‹stanbul’dan ay-

r›l›p yurduna döndükten sonra burada

tan›m›fl oldu¤u bir Türk ona AYVAN-

SARAYLI HÜSEY‹N EFEND‹’nin "HA-

D‹KAT’ÜL CEVAM‹" adl› eserinin el

yazma bir nüshas›n› gönderdi¤inde

Avusturya’l› tarihçi bu kitab› daha önce

tan›yamad›¤›n› bildirerek bir eksiklik

olarak Almanca’ya çevirdi¤i bir özetini

büyük eserinin sonuna eklemifltir. Yine

Almanya’da Z‹NKE‹SEN taraf›ndan yi-

ne oldukça genifl bir Osmanl› Tarihi

bast›r›lm›fl isede bu önceki kadar yayg›n

olmam›flt›r. XIX.yy. sonlar›na do¤ru

HAMMER tarihi esas al›narak Th.La-

vallee L.De La JONQU‹ERE  XIX.yy.

ikinci yar›s›nda Frans›zca olarak Os-

manl› Tarihi kitaplar› yay›nlanm›flt›r.

Ünlü Frans›z Edebiyat yazar› ve politi-

kac›s› A. De LAMART‹NE yine Ham-

mer’den faydalanmak suretiyle ayn›

yüzy›l›n ortalar›na do¤ru Türkiye Tarihi

bafll›¤› alt›nda 6 ciltlik bir Osmanl› Ta-

rihi ile bu diziye kat›lm›flt›r. Bizde ise

büyük bir Osmanl› tarihi ancak ‹. Hakk›

UZUNÇARfiILI ile E. Ziya KARAL ta-

raf›ndan haz›rlanarak 10 cilt halinde

Ankara’da Türk Tarih Kurumunca bast›-

r›lm›flt›r. Fakat flunun belirtilmesi gere-

kir ki tam bir Osmanl› Tarihi kaleme

al›nabilmesi için belgelerin incelenmesi

gerekmekten baflka, hâlâ yay›nlanmam›fl

birçok Osmanl› kayna¤›n›n bas›lmalar›

ve kullan›lmalar› gerekir. Bir çok Os-

manl› dönemi kaynaklar› henüz el yaz-

ma olarak kütüphanelerde durmaktad›r.

Tabii bu orada sahaflar›m›z›n sorumsuz

davran›fllar› yüzünden tek nüsha olmas›-

na ra¤men bat›ya götürülen kaynaklarda

vard›r. KIVAM‹’nin Fatih dönemi tarihi-
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Solda: Sultan Süleyman

portresi

Sa¤da: ‹talyan sanatç›

Gentini Bellini’nin meflhur 

Fatih Sultan Mehmet portresi

(Yaz›evi Arflivi’nden)

Yay. Not: Belli’nin meflhur

tablosu (orjinali) 2000 y›l›

içerisinde ülkemizde sergilendi.

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

nin tek el yazmas› böylece yurtd›fl›na

giden eserlerdendir. Osmanl› Tarihinin

ve Co¤rafyas›n›n XVII.yy’daki durumu-

nu adeta bir ansiklopedi gibi ortaya ko-

yan ünlü, 10 ciltlik Evliya ÇELEB‹ seya-

hatnamesinin bugüne gelinceye kadar

eksiksiz, do¤ru ve çeflitli yazmalar›n

karfl›laflt›r›lmas› suretiyle yap›lm›fl ilmi

bir bask›s› yap›lamamaktad›r. Bir çok

gereksiz kitaplar›n bas›lmas›na özen

gösterilmeden önce bütün Osmanl› kay-

naklar›n›n eksiksiz bir dizi halinde bi-

limsel biçimde yay›nlanmalar› yaklafl›k

350 ciltlik Çin kroniklerinin taran›p

içinden Orta Asya Türklü¤ü hakk›ndaki

bilgilerin Türkçe’ye çevrilmesinden ön-

ce bu kaynaklar dizisinin yay›nlanmas›

kanaatimizce do¤ru olur. Katip ÇELE-

B‹’nin "Cihannüma" adl› eserinin bugün

XVIII.yy’da ‹brahim MÜTEFERR‹-

KA’n›n yapt›¤› bask›dan faydan›lmakta-

d›r. Bu bask›s›nda eksik olan Rumeli ile

ilgili bir bölüm daha yaklafl›k 200 y›l

önce Hammer taraf›ndan Almanca’ya

çevrilerek bas›lm›flt›r. ‹stanbul tarihi ba-

k›m›ndan son derece de¤erli ve önemli

bir eser olan Ayvansaray’l› Hüseyin

Efendi’nin XVIII.yy sonlar›nda yazd›¤›

"Hadikakü’l- Cevami-si" bugün hala 130

sene önce yap›lan bir bask›s› ile kulla-

n›lmaktad›r. Halbuki bu eserin Türki-

ye’deki ve yurd›fl›ndaki çok çeflitli el

yazma nüshalar› karfl›laflt›r›larak yeni bir

bask›s›n›n yap›lmas› gereken ifllerden-

dir. Tabii bu gibi örnekleri daha ço¤alt-

mak mümkündür. Bunlar yap›ld›ktan

sonra Genel Türk Tarihi’nin büyük bir

bölümünü teflkil eden Osmanl› Devleti

tarihi, Dünya tarihindeki yerine oturtu-

lacakt›r.

Osmanl› Devleti siyaset bak›m›ndan

bir dünya devleti oldu¤u kadar sanat ta-

rihi ve bilhassa mimarl›k tarihi bak›m›n-

dan da Dünya sanat tarihinde yer almas›

gereken bir konudur. Bafllang›c› ve ge-

liflmesi inan›lmaz bir h›zla cereyan eden

Osmanl› Mimarisi XVI. yy’da Mimar Si-

nan ile ulaflt›¤› zirvede Süleymaniye ve

bilhassa Edirne’deki Selimiye gibi eser-

lerle en muhteflem örneklerini verebil-

mifltir. Bunlar› Sedefkar Mehmed

A¤a’n›n Sultanahmed Camii takib eder.

Bu yap›lar yaln›z Osmanl› ve ‹slâm sa-

nat› çerçevesi içinde de¤il gerek mekan

anlay›fl› gerek teknik sistemin uygulan›fl›

gerek cephe mimarisi ve d›fl estetik ba-

k›mlar›ndan oldu¤u kadar flehir topog-

rafyas›na uygun biçimde yerleflen genel

d›fl estetikleri ile de bütün bu eserler

dünya mimarl›k tarihinde yer alabilecek

varl›klard›r. Osmanl› dönemi Türk sana-

t› XVII. yy’larda Avrupan›n çeflitli ülke-

lerinde kendisini tan›tm›flt›r. Fakat bu

konuda yeteri kadar incelenmemifltir.

Be¤enilen bir çok Osmanl› eseri bat› ül-

kelerine yy.’lar boyunca tafl›nm›flt›r.

Bunlardan baz›lar› yabanc› ülkelerin de-

koratif sanatlar›nda etkisini göstermifltir.
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Romanya’n›n Magoflaia saray›ndaki tafl

üzerine kabartma bezemeler bütünüyle

Türk Çinilerinin motiflerinin tekrar›d›r.

Fakat daha önemlisi Osmanl› Sanat›n›n

çeflitli ürünlerinin yabanc› ülkelerde de-

¤erli eserler olarak korunmalar›d›r. Ge-

çen y›llarda Paris yak›nlar›ndaki bir fla-

to’nun salonundaki ‹znik çinilerinden

meydana gelmifl inan›lmaz zenginlikte

bir kolleksiyon ile karfl›laflm›flt›k. Türk-

lerle yap›lan savafllarda yabanc›lar›n el-

lerine ganimet olarak geçen de¤erli

Türk Sanat eserleri de hayli çok say›da-

d›r. Almanya’n›n Karlsruhe flehrin-

de"Türken Beute" ad›yla sergilenen

Türk eserleri bir savaflta ele geçirilen

ganimetlerden oluflmufltur. Ve bunun

için de Türk ganimetleri olarak bilinir.

Viyana bozgununda Lehlilerin eline ge-

çen ganimetler aras›nda çok büyük öl-

çüde bir hal›n›n yar›s› Polonya’n›n Cra-

kov’› flehrinde müzede bulunmaktad›r.

Ayn› hal›n›n 2. yar›s› ise Paris’tedir. Ga-

nimet iki ülke aras›nda ortas›ndan kesil-

mek suretiyle paylafl›lm›flt›r. 

Osmanl› Devleti’nin genifl co¤rafyas›

içerisinde bu hakimiyetin yay›ld›¤› her

tarafta mimari eserler meydana getiril-

mifltir. Ne yaz›kki bunlar›n tam bir liste-

si henüz gerçekleflememifltir. Ekrem

Hakk› AYVERD‹ taraf›ndan bu hususta

yap›lan çal›flma baz› bölümleri bak›m›n-

dan çok verimli olmakla beraber, baz›

bölümleri inceleme yap›lan ülkelerin

olumsuz davranmalar› yüzünden eksik

kalm›flt›r. Tabii Ayverdi sadece Avru-

pa’da ki Osmanl› eserleri üzerinde çal›fl-

m›flt›r. Son y›llarda Hollanda’l› M. K‹EL

büyük bir giriflimde bulunarak Rume-

li’de kalan Osmanl› mimari eserlerini in-

celemekte ve bunlara dair yay›nlar yap-

maktad›r. Çeflitli Arap ülkelerinde ve

Kuzey Afrika’daki eserleri hakk›ndaki

bilgiler sadece baz› yerel yay›nlar yard›-

m›yla tan›nmaktad›r. Osmanl› idaresin-

den ç›kan ve bu idarenin hat›ras› olan

yap›lar› adeta sadistçe bir h›nçla tahrip

etmekten veya en az›ndan biçimlerini

de¤ifltiren veya bir zamanlar Türk eseri

olduklar›n› belirten kitabeleri söken ül-

keler hiç de az de¤ildir. Bir inceleme-

miz s›ras›nda Sofya’da Mimar Sinan’›n

eseri olan Bosnal› veya Sofu Mehmed

Pafla Camii’nin kitabesinin yerinden ç›-

kar›lm›fl ve d›fl› geçen yüzy›l sonlar›n›n

Bulgar mimari üslûbunda örülerek kilise-

ye dönüfltürülmüfl oldu¤unu görmüfltük.

Bulgaristan-Romanya  s›n›r›na yak›n

XVI.yy. bafllar›na ait kagir bir yap›ya sa-

hip Akyaz›l› Sultan Bektafli Tekkesi’nin

harabesinin, kitabesinin sökülmesinden

baflka ayr›ca bir levha çak›larak buran›n

Sveti Tanafl’›n yani Aziz Atanasyusun

makam› oldu¤u belirtilmiflti. Yunanis-

tan’da, bat› Trakya’da, Selanik yolu üze-

rinde bir klâsik Osmanl› çeflmesinin ki-

tabesi ç›kar›ld›¤› gibi Selanik flehrinin

ünlü Beyaz Kulesininde Evliya ÇELEB‹

seyahatnamesinde tam metni bulunan

kitabesi yok edilmifltir. Buna benzer du-

rumlar halk› müslüman olan ülkelerde

de görülür. Eski rejimleri y›llar›nda Yu-
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Solda: 19. yy. döneminde

Walter W. Davies taraf›ndan

yap›lm›fl Birmingham marka

seramik duvar taba¤› 

(Yaz›evi Arflivi’nden)

Sa¤da: 15. yy.’dan itibaren

Osmanl› padiflahlar›n›n ve

efllerinin hayali portrelerini

yaparak büyük ilgi toplayan

ve günümüze birer belge

b›rakan ‹talyan sanatç›lardan

birisi taraf›ndan yap›lan tablo

(Yaz›evi Arflivi’nden)



W. Petroff’un ‘Eski Galata

Köprüsü ve Yeni Cami’ isimli

ka¤›t üzerine suluboya tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

goslavya’da ve Arnavutluk’ta bir çok

Osmanl› eserinde buna benzer tahrifat

yap›lm›flt›r. Son y›l için de Kosova’da

cereyan eden kanl› çarp›flmalar s›ras›nda

hayli Osmanl› eseri, bir kaç y›l önceden

Bosna’da oldu¤u gibi tahribe u¤ram›flt›r.

Kosova’da I. Murad HÜDAVEND‹-

GAR’›n flehit edildi¤i yerde yap›lan tür-

benin (Meflet) bugün ne durumda oldu-

¤unu bilmiyoruz. Ancak bu çarp›flmalar-

dan önceki y›llara kadar türbe içindeki

sandukan›n bafll›¤› olarak bir Arnavut

keçe külah›n›n konuldu¤u biliniyordu.

1912’de Osmanl› Devleti ile S›rplar ara-

s›nda imzalan SULH anlaflmas›n›n bafll›-

bafl›na bir maddesinde bu türbeye hiç

bir sebeble iliflilemeyece¤i kararlaflt›r›l-

m›flt› 200 y›la yak›n Osmanl› idaresinde

kalan Macaristan’daki Türk eserlerinin

büyük bir k›sm› Avusturyal›lar taraf›n-

dan yok edilmifl, bu eser katliam›ndan

nas›lsa kurtulabilen ‹dris Baba ve Gül

Baba türbeleri ile, Hamza Bey palangas›

(Erd), Eger’deki camilerin sadece mina-

releri ayakta kalabilmifltir. 1-2 hamam›n

kal›nt›lar› ile Peçuy’da Yakoval› Hasan

Pafla Camii’nin durdu¤u bilinir. Fakat

son y›llarda Macarlar büyük bir kadirfli-

nasl›k göstererek Budin’de Toygun Pafla

Camii’nin baz› kal›nt›lar›n› bir kilisenin

duvarlar› içinde bulup ve Zigetvar’daki

Kanuni Sultan Süleyman Camii’ni ay›k-

lay›p ç›karm›fllard›r, Peçuy’da flehir

meydan›n›n ortas›nda bulunan çok bü-

yük ölçüdeki Kas›mpafla Camii’nin d›fl›-

n› kaplayan sonradan eklenen k›l›f›

ay›klayarak esas mimarisini bir dereceye

kadar ortaya koymufllard›r. Son gördü-

¤ümüzde ayn› yerdeki Ali Pafla Ca-

mii’ninde böyle bir ifllem yap›larak kili-

seye dünüfltürülen kal›nt›lardan temiz-

lendi¤ine flahit olmufltuk. fiikloflta 2 kat-

l› bir ev haline sokularak tan›nmaz bir

hale gelen Malkoço¤lu Camiininde

benzeri bir ifllem ile orjinal mimarisinin

ortaya ç›kar›ld›¤› bilinir. Yunanistan’da

da Selanik’te bir zamanlar pek çok say›-

daki Osmanl› eserlerinde XV. yy’a ait

‹negöllü ‹shak Pafla’n›n vakf› Alaca ‹ma-

ret Camii’nin minaresi y›k›larak bak›m-

s›z bir harabe halinde durdu¤unu ve ana

cadde üzerinde ki Hamza Bey veya

Hamza Pafla Camii’nin sinemaya dönüfl-

türüldü¤ü dikkati çekiyordu. Yaln›z son

y›llarda Alaca ‹maret Camii’nin restoras-

yonuna giriflildi¤ini ö¤renmifl bulunuyo-

ruz. Arnavutluk’ta ise Osmanl› Dönemi-

ne ait mimari eserlerden baz›lar›n›n eski

rejim y›llar›nda y›kt›r›ld›klar› veya y›k›l-

maya b›rak›ld›¤› görülüyordu. Osmanl›

dönemi eserlerinin Avrupa topraklar›n-

daki yay›l›fl› ayr›ca araflt›r›lmas› gereken

bir konudur. Nitekim Güney Polon-

ya’n›n ancak 20 y›l kadar Osmanl› ida-

resinde kalan bir kasabada Kameniça’da

Camii sonra kiliseye dönüfltürülmüfl ve

bunun herhalde ‹stanbul’dan götürüldü-

¤ü anlafl›lan mermerden ifllenmifl flebe-

keli mimberi hala eksik bir halde içinde

durmaktad›r. Lisede ö¤renci oldu¤umuz

y›llarda babas› o y›llarda Yugoslavya’da

Konsolos olan bir arkadafl›m›z Adriyatik

k›y›s›nda k›sa bir süre Türk idaresine gi-

ren bir adada Osmanl› hakimiyeti’nin

hat›ras› olarak camii harabesiyle mina-

resini gördü¤ünü anlatm›flt›. Kuzey Yu-
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18. yy.’›n ünlü oryantalist

ressamlar›ndan Luigi Mayer

(1755-1803), 1776 y›l›nda

‹ngiliz diplomat› Ainsli’ye efllik

ederek geldi¤i ‹stanbul’da 1794

y›l›na kadar kalarak

Osmanl›’da gördüklerini

büyük bir özenle

suluboyalar›na aksettirmifltir.

Bunlardan biri olan

‘Büyükçekmece Köprüsü’nü

tasvir eden tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

nanistan’da Florina yak›n›nda sonradan

dolmufl su yüzeyinden yukar›lara do¤ru

yükselen bir minarede hazin bir hat›ra

olarak 1961’de gözümüze çarpm›flt›r. ‹s-

lâm ülkelerinden Mekke’de Kabe’yi çe-

viren büyük bir k›sm› Mimar Sinan ya-

p›s› olan revaklarda minareleriyle birlik-

te ortadan kald›r›lm›fl, ve XVI. yy.’a ait

baklaval› sütun bafll›klar› ancak iç k›s›m-

larda baz› yerlerde muhafaza edilmifltir.

15. y›l kadar önce yapt›¤›m›z bir ziya-

rette Cidde Belediye Baflkan›n›n villas›-

n›n bahçesinde Osmanl› Dönemine ait

bir kamu binas›n›n arma ile kitabesini

duvara dayal› olarak görmüfltük. Belgrat

kalesinin XVIII.yy. ilk yar›s›nda Sultan

I.Mahmud taraf›ndan yapt›r›lan resto-

rasyonunu belirten uzun kitabesi ise bu-

radaki büyük tu¤ra ile Avusturyal›lar ta-

raf›ndan yerlerinden sökülerek Haders-

dorf’a tafl›nm›flt›r. Bu türden örnekleri

daha pek çok say›da anmak mümkün-

dür. 

Orta Avrupa’n›n içlerine kadar uza-

nan Osmanl› Medeniyetinin izlerine ba-

z› yabanc› eserlerde de raslanabilir.

Bunlar›n tesbiti ayr›ca bir araflt›rma ko-

nusudur. Yaln›z flu kadar›n› belirtelim ki

ünlü Avusturya’l› Fischer fon Erlach’›n

XVIII.yy. içlerinde Viyana’da infla etmifl

oldu¤u büyük Karslkirche’nin önünde

yükselen birer Roma sütunu biçimindeki

çifte kulenin Osmanl› Mimarisindeki

Camilerin çifte minarelerinden ilham al-

n›rak yap›ld›¤› söylenir. Ayn› sanatç›n›n

haz›rlayarak yay›nlad›¤› "Büyük mimari

an›tlar" adl› kitab›n›n içindeki desenler

aras›nda birkaç Osmanl› eserine yer ver-

mesi onun Türk sanat›na bütünüyle ya-

banc› olmad›¤›n› ispat eder. Osmanl›

sanat›ndan ilham al›narak Amerika’da da

baz› binalar›n infla edildikleri bilinmekte

ve bunlara dair resimli bir makale bir

Amerikan mimarl›k dergisinde çok y›l

önce yay›nlanm›fl olmaktad›r. Osmanl›

Devleti XVIII.yy’da bat› ile daha s›k› bir

iliflkiye girmifltir. Bu yüzdende bat›n›n

sanat üslûbu ve estetik zevkide Türk

medeniyetine s›zmaya bafllam›fl ve bu

etki git gide zamanla artm›flt›r. XVI-

II.yy.’da önce Yahya Kemal Beyatl›’n›n

sonrada Tarihçi Ahmet Refik Alt›nay’›n

bulup kulland›klar› Lale Devri ad› Türk

gelenekleriyle kaynaflmaya bafll›yan bat›

zevkinin bafllang›c›na isabet eder.

III.Ahmet döneminde Ka¤›thane deresi

k›y›s›nda sadrazam Damat Nevflehirli

‹brahim Pafla’n›n yapt›rd›¤› Sadabad sa-

ray kompleksi o y›llarda Fransa’da kuru-

lan ve bahçelerinde çeflitli su oyunlar›

olan saraylar›n bir benzeri idi. Fransa’da

Paris yak›n›nda Fontaine Blau ile, Marly

Saraylar› Sadabad’a ön örnek olmufltu.

Hatta o y›llarda ‹stanbul’da Fransa elçisi

olarak bulunan Comte De BONNAC

yeni kurulan bu Türk saray›n›n park›n›

süslemek üzere Fransa’dan baz› nadide

a¤açlar getirterek hediye etmifltir. Bah-

çelerinde su kanallar› ve suyu flelaleler

halinde ak›tan tesisler gelene¤i asl›nda

bir do¤u zevki idi. Hindistan’›n flimdi

Pakistan olan bölümünde Lahor’da fiala-

mar Saray› bu hususta akla gelen bir ör-

nektir. Baflta Fransa olmak üzere Alman-

ya, Avusturya gibi baflka Avrupa ülkele-

rindede bu tür bahçeler yap›lm›flt›. Lale

devri Frans›z etkisiyle ayn› bahçe düze-

nini benimsemekten kaç›nmam›flt›. Os-

manl› Devleti yaflland›kça bünyesinde

baz› rahats›zl›klarda ortaya ç›km›flt› ye-

nilgiler, içeride ise ayaklanmalar bu ra-

hats›zl›klar›n bafll›calar›d›r. Bat› ile baz›

müzik ba¤lant›lar› olmufltur ‹ngilitere’de
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Vladimir Petroff’un

‘Ayasofya’ isimli tablosu

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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yap›lan ve Osmanl› Saray›na getirilen

bir orgun niçin ›smarland›¤›, kim tara-

f›ndan kullan›ld›¤›, ne ifle yarad›¤› ve

sonra ne oldu¤unu ben maalesef bilmi-

yorum. Hatta bu hususta bir de ‹ngiliz-

ce kitap yay›nlanm›flt›r. Ünlü müzisyen

W. A. MOZART’›n bir bestesinde Türk

Musiki motiflerinden etkilendi¤i bilinir.

Geçen yüzy›lda bat› müzi¤inin yurdu-

muza girmesi ile ‹talyan Guatelli, Dani-

zetti gbi müzisyenler Osmanl› Toplulu-

¤una bat› müzi¤ini sokmaya çal›flm›fllar

ve yeniçerili¤in kald›r›lmas› ile yok olan

Mehter Tak›m›n›n yerine Türk Askeri

Bandosunu koymufllard›r.

Her yaflayan varl›k gibi devletler do-

¤ar, geliflir, yaflar, ihtiyarlar ve sonunda

ölür, Osmanl› Devleti’nin çökmesi için

d›fl güçler taraf›ndan büyük bir çaba sar-

fedildi¤i bilinen bir gerçektir. XIX.

yy.’›n Sadrazam›n›n bir yabanc›ya "Os-

manl› Devleti çok güçlüdür, çünkü var

kuvvetimizle siz d›flar›dan bizler’de içe-

riden y›kmaya çal›flt›¤›m›z halde bir tür-

lü çökmemektedir" sözü bu ac› gerçe¤i

espirili bir biçimde ortaya koymaktad›r.

Ne yaz›k ki Osmanl› Devleti’nin ölümü-

nün arkas›ndan ac› bir karalama dönemi

bafllam›flt›r. Çok flükür son y›llarda bu

büyük devletin tarih ve sanattaki yeri

yay›nlar ve çeflitli sergilerde görülen

eserleriyle ve gerçek de¤erleri vurgula-

narak ortaya konmaktad›r. 

Tarihin tan›d›¤› büyük ve uzun

ömürlü bir devlet olan Osmanl›, idare-

sinde bu tabiat kanununun çerçevesini

aflamam›flt›r. Osmanl› Devleti getirdi¤i

idari yeniliklerle yeni ça¤›n bafllar›nda

h›zla geliflebilmifl ve bat›da merak ve

hatta bazen hayranl›k uyand›rm›flt›r.

Daha Fatih Sultan Mehmed dönemin-

den itibaren bat› Osmanl› Padiflahlar›n›

Hristiyanlaflt›rmak gayretine bile gir-

mifllerdir. Bu yüzdendir ki baz› bat›ya

kaçm›fl ve yahut bat›da yerleflmifl bir kaç

flehzadenin vayahut flehzade oldu¤unu

iddia eden kiflinin Hristiyan yap›ld›ktan

sonra Osmanl› Devleti’nin karfl›s›na ç›-

kar›lmas›nada çal›fl›lm›flt›r. Önce Sultan

Cem böyle bir gaye ile kullan›lmak is-

tenmifl yaln›z milli duygular› çok sa¤-

lam olan flehzade kand›r›lamam›flt›r. Bu-

na karfl›l›k çok küçük yaflta bat›n›n elde

etti¤i çocuklardan biri rahip yap›larak

Padre OTTOMANO, bir di¤eri ise

Callixtus OTTOMANOS olarak ortaya

ç›kar›lmak istenmifltir. Devlet gücünü

korudu¤u sürece bu rahats›zl›klardan bir

dereceye kadar kendisini kurtarmay› ba-

flarm›fl olmas›na ra¤men kaderinde yaz›-

l› olan sona do¤ru a¤›r a¤›r ilerlemekten

kurtulamam›flt›r. XIX.yy. içinde yap›lan

tanzimat, beklenen tedaviyi tam olarak

sa¤layamam›flt›r. XIX.yy. içinde bir va-

kitlerin güçlü ve büyük devleti art›k ih-

tiyarl›¤›n›n s›k›nt›lar›n› yaflamaktad›r.

Bat›l›lar›n "Bo¤aziçinin hasta adam›"

olarak adland›rd›klar› Osmanl› Devle-

ti’ni d›flar›dan ve içeriden parçalamaya

çabalayan çeflitli güçler vard›r. Ne yaz›k

ki bunlar›n aras›nda yine bat›n›n deste-

¤iyle geliflen büyük reformlar yapabile-

ce¤ini sanan baz› yerli güçler hasta ada-

m›n adeta can vermesine yard›mc› ol-

mufllard›r. XIX.yy. ortalar›nda bir Os-

manl› ileri geleninin bir Frans›z eliyle

Anadolu yönünü göstererek "Gerekiyor-

sa biz flu da¤lar›n arkas›nada gidebiliriz"

demifl olmas› bu tevekküllü tutumun ac›

bir belirtisidir. 1910 ile 1923 aras›nda
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17. yy.’da yap›lm›fl üst

k›sm›nda latince ’Y›ld›r›m, Atefl

Y›ld›r›m› lakapl› I. Bayezid’

yaz›l› Venedik ekolü anonim

tablo

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Osmanl› Devleti’nin inan›lmaz bir h›rsla

parçalanmas› can çekiflen devletin nas›l

paylafl›ld›¤›n› aç›kça belli eder. Da¤lar›n

arkas›ndaki topraklar›n bile Türklere b›-

rak›lmak istenmeyiflinin en canl› belgesi

ise Sevres Anlaflmas›d›r. Yok edilen Os-

manl› Devleti’nin hiç de¤ilse bir bölümü

M.Kemal ATATÜRK’ün direnifliyle kur-

tar›labilmifltir ve bundan Türkiye Cum-

huriyeti do¤mufltur.

Bu büyük Osmanl› Devleti’nin tarihi

hat›ralar›n› korumada gerekli özen gös-

termedi¤imiz bir gerçektir. B›rakt›¤›-

m›z topraklarda binlerce belgenin kal-

d›¤› bilinir. Bunlardan kurtulan parçalar

o ülkelerin yeni sahipleri taraf›ndan

arada s›rada  de¤erlendirilmektedir. Fa-

kat çok uzak ülkelere kadar giden arfliv

belgeleri tam olarak derlenmemifl ve

toplanmam›flt›r. Hersekzade Ahmed

Pafla’n›n vakfiyesi Amerika’da, Valide

Kösem Sultan’›n vakfiyesi Almanya’da,

III.Selim’in k›z kardefli Hatice Sultan’›n

latin harfleriyle ressam ve mimar ‹.

Melling’e yazd›¤› mektuplar Fransa’da

özel bir eldedir. Çok y›l önce Meksi-

ka’da bir ihtiyarlar evinde son günlerini

geçiren Frans›z as›ll› bir yafll› kad›n›n

elinde Sultan III.Selim’in F. C. PO-

UQUEV‹LLE’e verdi¤i bir ferman bu-

lunuyordu. Venedik, Avusturya, Fransa

arflivlerinde muhafaza edilen yüzlerce

Osmanl› Belgesinden baflka Aynaros

Manast›rlar›n›n kütüphanesinde de çok

say›da çeflitli Osmanl› Sultan’lar›n›n

verdikleri Fermanlar yer almaktad›r.

Büyük bir cömertlikle kilosu 3 kurufltan

vagonlar dolusu arfliv belgesini, Bulga-

ristan’a 1930’lu y›llarda satt›¤›m›z çok

ac› bir gerçektir. Merhum muallim

M.CEVDET bu dehflet verici davran›fl›

önlemeye çal›flm›fl ve ancak çok sonra

durdurulabilmifltir. Bulgaristan’da Os-

manl›’ca okuyabilen baz› Türkologlar

bu belgelere dayanarak yay›nlar yap-

m›fllard›r. Harf ink›lâb› y›llar›nda afl›r›

"ilerici" bir kiflinin bütün eski yaz›l›

belgeleri o zaman a¤açs›z olan Üniver-

site bahçesine y›¤›larak yak›lmas›n›

önerdi¤i hat›rlanacak olursa bunlar›n

kilosu 3 kurufltan Bulgaristan’a sat›lmas›

daha hafif kal›r. Ayn› y›llarda yay›nla-

nan bir kanun ile tu¤ralar›n ve kitabe-

lerin kald›r›lmalar› gerekti¤i bildirildi-

¤inde her biri bir tarihi belge olan

mermere ifllenmifl yüzlerce kitabe de

kaz›narak veya taflç› kalemiyle yontula-

rak yok edilmifltir.

Da¤›t›lan arfliv belgelerinin ve dün-

yan›n çeflitli ülkelerdeki kütüphanelerde

uyuyan elyazma Osmanl› Devri kitapla-

r› ile bu medeniyetin hat›ra ve izlerini

toprak üstünde kalabilmifl olan mimari

eserlerde bulmak mümkün olmaktad›r.

Bunlar korundukça 700 y›ll›k Osmanl›

Tarih ve Medeniyetinin varl›¤› gözle

görülebilir bir biçimde tan›nm›fl olabile-

cektir. Ancak bu gerçe¤in bilincine va-

rarak her türlü hat›ray› ve izi bulup in-

celemek tarihçilerimize, arflivcilerimize

ve sanat tarihçilerimize düflen bir görev-

dir.

Burada takdim etti¤imiz ve bir özet

halinde sundu¤umuz bilgiler 700 y›ll›k

ömrü olan Osmanl› tarihinin ve sanat›-

n›n Avrupa medeniyet tarihinde yeri ol-

du¤unu göstermifltir san›r›z. Böylece

Osmanl› Tarihi ve Medeniyeti bir Dün-

ya Devleti ve Sanat› oldu¤unu belli et-

mektedir. 
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Eyüp, Eyüpsultan Camii

Türbe, Ç›nar ve çeflmelerin

oldu¤u avlu, Kartpostal.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden)
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Ferdin kimli¤i kendisini baflkalar›n-

dan ay›ran ve fiziksel olmayan yani

onun iç dünyas›na ait özellikler olarak

tan›mlanabilir. Yafl, boy, renk, bedensel

yap› gibi özellikler kimli¤i belirlemez-

ler, bunlar ferdin fiziksel ya da madde

ile ilgili özellikleridir. Bunlar›n ötesin-

de insan›n insan olmak vasf› dolay›s› ile

bir iç dünyas› vard›r ve kimlik iflte bu

iç dünyan›n flekillenmifl, belli bir biçi-

me ve renge bürünmüfl halidir. ‹ç dün-

yan›n belli bir istikamette flekillenifli

ferdin fiziksel özellikleri üzerinden d›fl

aleme intikal eder. ‹nsanlar bir kimse-

nin davran›fllar›na bakarak onun iç

dünyas›na hakim olan kurallar› veya

öncelikleri anlayabilirler. D›fl aleme

davran›fllar ve eylemler ile aksetmeyen

bir içsel yap›lanma di¤erleri için meç-

hul kal›r, o kimsenin kimli¤i hakk›nda

bir fley söylenemez. Ferdin iç dünyas›n›

düzenleyen etken onun sahip oldu¤u

de¤er yarg›lar›d›r. Bu de¤er yarg›lar›

iledir ki insan tan›d›¤› ve sahip oldu¤u

bir çok olgu ve varl›k aras›nda bir s›ra-

lama yapar, en bafla kendisi için olmaz-

sa olmaz anlam›n› tafl›yan kutsallar›n›

koyar, onlardan sonra önemliler ve ar-

d›ndan da s›radan olarak de¤erlendirdi-

¤i oluflumlar gelir. Bu s›ralama bütün

insanlarda vard›r ve insanlar d›fl dünya

ile olan iliflkilerinde bu s›ralamaya göre

davran›rlar ve di¤er insanlar taraf›ndan

da bu s›ralamalar›na göre nitelendirilir-

ler. Mesela baz›lar› için ilim çok önem-

lidir, öyle bir kimse hayat›n› ilme ada-

m›flt›r, zaman›n›, maddi imkanlar›n›

hatta sa¤l›¤›n› ilim u¤runa sarf eder,

sosyal iliflkilerinde bile bu ilme yönelifl

etkilidir. Toplum bu kimseyi bilim ada-

m› kimli¤i ile tan›r ve öyle adland›r›r.

Baz›lar› için ise maddiyat çok ön plan-

dad›r, onlar›n hayat›n› her zaman daha

çok maddi gelir elde etmek amac› bi-

çimlendirir. Toplum bu kimselere de¤i-

flik adlar ve s›fatlarla ifade edilen mad-

diyatç› bir kimlik izafe eder. Baz›lar› da

teslimiyet ve aflk insan›d›r. Bu özellikle-

rini hiçbir zaman iffla etmezler, onlar

kendilerini sakl› tutarak daima hizmete

adam›fllard›r. Her an insanlar›n yard›-

m›na koflarlar, maddi manevi dertlere

çare bulmaya çal›fl›rlar. Hiçbir imkanla-

r› olmasa bile daima  mütebessim bir

yüzleri ve dudaklar›nda selamlar› var-

d›r. ‹nsanlar bu kimseleri dost olarak
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Eyüp, Eyüpsultan Camii d›fl

avlusu.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden)
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anarlar. K›sacas› kimlik ferdin de¤er

yarg›lar› ile biçimlenmifl iç dünyas› ve-

ya hiyerarflik bir yap›ya kavuflmufl ter-

cihleri ve öncelikleridir. Kimli¤in in-

sanlar taraf›ndan alg›lanmas› ve nite-

lendirilmesi ferdin davran›fllar› ile ger-

çekleflmekle birlikte yaln›z bunlarla s›-

n›rl› kalmaz. Bu davran›fllara ferdin

oluflturdu¤u veya biçimlendirdi¤i fizik-

sel çevreyi de katabiliriz. Bir insan›n

kimli¤i hakk›nda bir kanaat sahibi ola-

bilmek için muhakkak onu görmek ve

davran›fllar›n› izlemek flart de¤ildir,

onun oluflturdu¤u veya kendine göre

düzenledi¤i mekanlar› görmek de o

kimsenin kimli¤i hakk›nda bir kanaat

uyand›r›r. Her ne kadar bu kanaat aç›k

ve kesin sonuçlara davran›fllar kadar ça-

buk götürmezse de mekan›n dili anlafl›-

labildi¤i zaman o mekan› düzenleyen

insan›n kimli¤i de oldukça belirgin bir

biçimde ortaya ç›kar. Bu gerçek, san'at

eserlerinde çok daha kolay ve net ola-

rak kavranabilir. Bir san'at eserini ince-

leyen bir elefltirmen onun dilini çö-

zümleyerek eseri meydana getiren

san'atç›n›n iç dünyas›n› aç›klayabilir.

E¤er bu analiz san'atç›n›n bir çok eseri

üzerinde yap›l›rsa onun kimli¤i hakk›n-

da çok daha ilginç ve do¤ru yorumlara

varmak mümkündür. Bu gerçekten yola

ç›k›ld›¤›nda her hangi bir ferd için de

flu sonuç ortaya ç›k›yor: Ferd taraf›n-

dan düzenlenen mekan onun ferdi ter-

cihlerini gösterir. Bu tercihler de onun

iç dünyas›ndaki yap›lanman›n d›fl ale-

me yans›mas›ndan baflka bir fley de¤il-

dir. Böylece düzenlenmifl d›fl alemden

yani mekandan yola ç›karak ferdin iç

dünyas›n›n biçimlenifli, di¤er bir deyifl-

le kimli¤i hakk›nda baz› ipuçlar› elde

edilebilir.

Bir semtin kimli¤i kavram› ile o

semtin fiziksel düzenlemesinin ve mi-

mari yap›lanmas›n›n ifade etti¤i manevi

hava, iç dünyaya ait biçimlenme anlafl›-

l›r. Bu manevi hava, bu ruhi mesaj d›fl

dünyada bulunan bir tak›m ham mad-

delerden üretilmifl malzemelere yükle-

nerek somut alg›lamaya ve üç boyutlu

izlenmeye indirgenmifltir. Semtin görü-

len ve alg›lanan maddesel yap›s› ger-

çekte sadece maddesel bir yap›dan iba-

ret de¤ildir. Çevrede görülen ve kulla-

n›lan her eleman›n ifllevselli¤e dayal›

bir faydas› olduktan baflka ve hatta on-

dan çok daha önemli tafl›d›¤› bir mesaj,

verdi¤i bir haber de vard›r. Bu haber, iç

dünya veya deruni alem ile ilgili bir ha-

berdir. O, çevreyi düzenleyen toplum-

sal bilinç ve zevkin kendisinden sonra-

ya kalmas›n› murad etti¤i de¤erlerin

madde plan›nda ifade ve temsilinden

baflka bir fley de¤ildir. Bir semti o yer-

de yaflayan toplum belirler ve olufltu-

rur. Toplumu meydana getiren ferdler

bu toplumsal yap› içinde ayn› de¤erleri

paylafl›yor ve bunlar do¤rultusunda ak-

tif eylemler yapabiliyorlarsa o semtin
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Eyüp, Eyüpsultan Camii

Kuzey k›sm›, hazireler ve

Piyerloti’ye ç›kan yollar.

(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 I

dokusu çok k›sa bir zaman içinde bu

toplumsal etkinli¤in ana eksenini yans›-

tan bir biçimlenme kazan›r. Bu durum-

da o semt, içinde yaflayan insanlar›n

mekan kurgusu konusundaki tercihleri-

ni ve dolay›s› ile bu tercihleri yönlen-

diren, onlar›n arkas›nda yer al›p onlar›

motive eden iç dünyalar›n› aksettirecek

bir niteli¤e kavuflur. ‹ç dünyas› olabil-

di¤ince genifl ve renkli olan toplumla-

r›n infla ettikleri ya da düzenledikleri

semtlerde bu renklilik ve zenginlik ve

bunlarla ortaya ç›kan bir derinlik hisse-

dilir. Böyle meydana gelmifl bir semtin

tutarl› ve belirli özellikleri hemen fark

edilir, bu semt insan› etkileyen bir kifli-

li¤e sahip olarak alg›lan›r. Bunun tersi-

ne bir semtte yaflayan insanlar›n ortak

olduklar› ve uygulamak için birlikte

davranabilecekleri bir de¤erler bütünü

yok ise bu durum da çevreye hemen

intikal eder. Orada bir genel çizgi etra-

f›nda birleflmifl ve belli bir havay› ihsas

eden bir mekansal düzenleme bulmak

mümkün de¤ildir. Bunun yerine belki

ifllevselli¤i öne ç›karan ya da maddesel

ç›kar› tek parametre olarak kaale alan

tek düze bir anlay›fl ve bunun getirdi¤i

yüzeysel bir yap›lanma söz konusudur.

‹nsan denilen varl›¤›n sadece ifllevselli-

¤in s›n›rlar› içinde k›s›tl› kalamayaca¤›

düflünülürse böyle mekanlar ferdi bir

süre için oyalasa bile bunun hemen so-

na erece¤i ve ruhun kendi ufuklar›n›

tatmin edecek kimlikli çevrelere hasret

duyaca¤› aflikard›r. fiüphesiz ifllevsellik

ve maddi menfaat hayat›n reddi müm-

kün olmayan bir gerçe¤idir, ama insan

hayat› yaln›z bunlarla s›n›rlanabilir mi?

Bir ömrü sadece bunlara hasretmek in-

san olmak onuru ve sorumlulu¤u ile ne

mertebede ba¤dafl›r? Bu sorular›n ce-

vaplar›n› farkl› biçimlerde veren top-

lumlar›n infla ettikleri semtlerde bu ce-

vaplar›n ne oldu¤u aynen okunabilir.

Birinde ruhsal derinli¤i, insani boyutu

ve estetik de¤eri yaflatan bir düzenleme

ve yap›lanma görülürken di¤erinde fay-

da ve ç›kara dayal› ve sadece bunlarla

s›n›rl› bir çevre meydana gelir. ‹nsanla-

r›n semtleri nitelendirirken, semtler

aras›nda ayr›m yaparken arka planda

daima bu ikilem yani maddesel ç›kar ile

ruhsal zenginlik z›tl›¤› vard›r. Ve in-

sanlar›n ço¤u maddesel ç›kar›n yans›d›-

¤› semtleri tercih ettikleri halde huzur

ve sükun veren, içsel derinli¤i olan bir

semtin hasretini daima çekerler.

Bir semt belli bir anlay›fl ve zevk et-

raf›nda olufltuktan sonra belki ufak de-

¤ifliklikler geçirerek bu durumunu epey

uzun bir müddet muhafaza eder. Bu,

mimarinin ve fiziksel çevre düzenleme-

sinin tabiat› icab› böyledir. Mimari ve

çevre insan ömrü ile k›yasland›¤›nda

oldukça uzun süren bir hayata sahip

olan ve kolayca de¤ifltirilemeyen olgu-

lard›r. Bunlara ait bir baflka özellik ise

sabit, sessiz ve üç boyutlu olan bu var-
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Eyüp, fiahsultan Mektebi,

Türbesi ve haziresi. 

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden,

Foto¤raf Kaz›m Zaim)

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

l›klar›n insanlar taraf›ndan devaml› ola-

rak görülmeleri ve kullan›lmalar› vak›-

as›d›r. Her hangi bir san'at eserini izle-

mek için belli bir zaman ay›rmak ve

belli bir eylemde bulunmak gerekirken

bir semtin mimari yap›lanmas› ve çev-

resel düzenlenmesi alg›lanmaya her an

aç›kt›r. Bu alg› soka¤a ç›kt›¤›n›z veya

pencereden bakt›¤›n›z anda bafllar, iz-

leme sona erdi¤inde iç dünyan›zda, es-

tetik ufkunuzda devam edip gider. Ger-

çekte alg›lanan fley bir maddesel dü-

zenleme olmakla birlikte o maddesel

düzenlemenin ard›ndaki manevi tercih-

ler ve yorumlard›r. Semt bu özelli¤i ile

içinde yaflayan ve onu kullanan insanlar

için sessiz ve uzun süreli bir e¤iticidir.

Mesaj›n› ve ö¤retisini zamana yay›lm›fl

olarak, yavafl ve devaml› bir surette ve-

rir. Öyle ki bir semtte yeterli uzunlukta

yaflam›fl biri fark›nda olmaks›z›n o sem-

tin rengine ve havas›na bürünür, tercih-

lerinde o semtin izleri görülür. Bu etki

ilk bak›flta o semtin atmosferinden geli-

yor gibi görünürse de esas itabar› ile

kayna¤›n› o atmosferi oluflturan top-

lumsal bilinç ve tercihlerden alm›flt›r.

Böylece toplumsal de¤erler o semtte

daha sonra yaflayan kimselere de hiçbir

yük getirmeden kendili¤inden nakledil-

mifl olur. Bu da bir semtin e¤itici etkisi-

nin kültürel bütünlük ve devaml›l›¤a

katk›s› olarak nitelendirilebilir. 

Bir semtin kimli¤i hakk›nda bu ge-

nel aç›klamalar› yapt›ktan sonra flimdi

Eyüp Sultan semtini dikkat nazar›na

al›yoruz. Burada flu anda var olan mi-

mari dokuya ve çevrsel düzenlemeye

bakarak, bunlar› gözlemleyerek fikri bir

sonuç ve duygusal bir mesaj elde etme-

ye çal›fl›yoruz. Bu semtin kimli¤ini be-

lirlemek için ilk sorulmas› gereken soru

kan›m›zca flu olmal›d›r: Bu semti di¤er-

lerinden ay›ran mimari ve çevresel bir

özellik var m›d›r? Varsa bu özellik ne-

dir?  Eyüp Sultan semti bu son do¤rul-

tusunda gözlemlendi¤inde ilk göze çar-

pan ve vurgulanmas› gereken iki önem-

li unsur ile karfl›lafl›l›r. Bunlardan biri

Eyüp Sultan türbesi di¤eri onun etra-

f›nda halkalanan ve düzlükten bafllaya-

rak arkadaki dik yamac› tamamen kap-

lad›ktan sonra tepenin üst noktas›na

uzanan mezarl›kt›r. Semtin sokaklar›-

n›n biçimlenmesi evlerinin bugünkü

durumlar› bir dereceye kadar dükkanla-
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Eyüp, Sokullu Külliyesi.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden,

Foto¤raf Kaz›m Zaim)

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

r› ve çarfl›s› ‹stanbul'un zenginlikle he-

nüz pek tan›flmam›fl mahallelerinde

benzer biçimlerde hâlâ mevcuttur. Fa-

kat türbeyi ve onu çevreleyen mezarl›¤›

bu ölçüler ve etkinlik içinde sadece bu

semtte görebiliyoruz. Bir gözlemci ola-

rak türbe civar›nda yeterli uzunlukta

bir zaman dilimi geçilirse ve buraya ge-

len kimselerle biraz ülfet edilirse olay

daha flumullü ve derin olarak kavrana-

bilir. Bu ilk izlenimlerden sonra herhal-

de konu hakk›nda biraz bilgi toplamak,

kitap kar›flt›rmak gerekecektir. Sonra

farkl› zamanlarda türbe gözlemlerine

devam edilebilir, böylelikle türbe ile

yaflayan insanlar aras›ndaki iliflki olabil-

di¤ince yakalanabilen boyutlar› ile or-

taya ç›kar. Bu boyutlar›n bir k›sm› bilgi

ile ilgilidir, türbenin geçmiflini ve orada

yatan kiflinin kimli¤ini tarih sayfalar›n-

dan ö¤renebiliyoruz. Di¤er bir k›sm›

ise duygusald›r, bu boyutu da oray› zi-

yaret eden insanlarla konufltukça, ço¤u

kez onlar›n hallerini inceleyince anl›-

yoruz. ‹nsanlar s›¤›nacak bir yer ara-

maktalar, yo¤unlaflan ve tafl›maktan

aciz kald›klar› hayat problemlerini

maddi hayat›n ötesine intikal etmifl bir

varl›k ile paylafl›yorlar. Ona anlat›yor-

lar, ondan yard›m istiyorlar, bu da iflin

duygusal boyutudur. ‹nsanlar›n bu sem-

te ilgisi ve türbedeki kimse ile iliflkisi

devam etti¤ine göre bu olgular›n yafla-

d›¤›n› ve hayatta belli bir bofllu¤u dol-

durdu¤unu söylemek yanl›fl olmaz. Bu

ilgi ve iliflkinin mahiyetini burada tar-

t›flmayaca¤›z, herkes bu olguya kendi

anlad›¤› manay› ve hissetti¤i duyguyu

yükleyebilir, önemli olan bu ilgi ve ilifl-

kinin varl›¤›d›r. Eyüp Sultan semtine

kimlik veren iflte bu ilgi ve iliflkinin te-

mel sebebi olan kifli, türbede yatan zat-

t›r. Bu kimsenin art›k maddi ölçülerle

ifade edilemeyen varl›¤› maddi bir ya-

p›lanma olan türbede kendini hissettir-

mifl ve oradan o vas›ta ile maddi dün-

yadaki insanlarla iletiflim kurulmufltur.

Bu vak›a semtin kimli¤inin temel tafl›-

d›r. Bu gerçe¤i daha iyi kavramak için

flu anda türbenin oradan kald›r›ld›¤›n›

ve türbe ile ilgili tüm izlerin silindi¤ini

varsayal›m. Bundan sonra insanlar tara-

f›ndan ayn› ilginin sürdürülece¤ini ve

iliflkinin ayn› düzeyde devam edece¤ini

söylemek herhalde çok zordur. Belki

sadece hat›ralar ile yetinebilen ve say›-

33



Eyüp, Akarçeflme. 

(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

lar› giderek azalan insanlar eski ilgiyi

bir süre daha sürdürebilirler ve sonra

semt giderek farkl›l›¤›n› kaybeder,

komflu bölgelere benzer.

fiimdi kimli¤i belirleyen asli unsur

olan türbe ile  toplumun iliflkisinin nas›l

bafllad›¤›na bakal›m. Türbe ve çevresi

bugünkü yap›lanmas›na karfl› nas›l erifl-

ti, bugün insanlara verdi¤i haber hangi

anlay›fl ve tercihin maddeye yans›ma-

d›r? Bu sorular› göz önüne alal›m. Yine

tarihe müracaat ediyoruz ve oradan ö¤-

reniyoruz ki toplum türbede yatan

kimseyi yaln›z ve kimsesiz bir bilinmez

kabir iken bulmufltur. Ancak o kabrin

kime ait oldu¤unu anlad›ktan sonra

kendi manevi dünyas›ndaki yüce mev-

kii dolay›s› ile o kabrin sahibine hizme-

ti bir borç bilmifltir. O dönemlerde

toplum o kimse ile ayn› inanc› ve de-

¤erler manzumesini  paylaflmaktad›r. O

kimseyi kendilerine manevi bir lutuf,

kutsal bir misafir ve yol gösterici bir

önder olarak alg›lamaktad›r. Bu duygu-

lar etraf›nda oluflmufl toplumsal bir bü-

tünlük vard›r. Bu bütünlük ile toplum-

sal bilinç ve zevk türbe ve civar mekan›

oluflturmufllard›r. Bu mekan yak›n plan-

da türbeyi merkez kabul eden bir külli-

ye  etraf›ndaki kabristand›r. Bütün bu

mekanlarda türbede yatan zat›n, Eyüp

Sultan'›n manevi hükümranl›¤›n›n mad-

di boyuta yans›m›fl flekli hissedilir. Bel-

ki birkaç yüzy›l devam eden bu maddi

yap›lanma art›k dura¤anl›¤a eriflmifltir,

flimdi sessiz ve devaml› bir biçimde ha-

berini neflretmektedir. ‹nsanlar iflte bu

habere geliyorlar, semt bu haberle kim-

lik kazan›yor ve muzdarip ruhlar bu

haberle maddi dünyan›n k›s›tlamalar›n›

aflabiliyor, bir teselli ve huzur imkan›

bulabiliyorlar. 

Eyüp Sultan'da mezarl›klar da var,

türbe sanki bunlar›n merkezi, odak

noktas› gibi. Semtin ilk oluflmaya bafl-

lad›¤› eski yüzy›llarda insanlar öldükle-

ri zaman buraya gömülmeyi vasiyet et-

mifller. Burada yatan büyük  manevi

önderin yak›n›na gömülmek onlar için

ölümün so¤uklu¤unu gideren bir vesile

olmufl. Ahiret uykular›nda Eyüp Sultan

ile komflu olmak istemifller ve bu se-

beple buras› giderek büyüyen ve itibar

kazanan bir mezarl›klar bütünü haline

gelmifl. Bu sayg›nl›k ve ra¤bet, ölümü o

dönemlerin anlay›fl›na benzer biçimde

de¤erlendiren günümüzün baz› sosyal

kesimleri aras›nda halen devam etmek-

tedir. Baz› insanlara göre Eyüp Sultan

mezarl›¤› ahiret yolculu¤unun bafllan-

g›c› olan kabir hayat› için nerede ise

vazgeçilmez bir özlemdir. Duyulara

dayal› yal›n biz gözlem bize ölüler ile

Eyüp Sultan aras›nda ne gibi bir iliflki-

nin var oldu¤unu bildiremiyor. Ancak

insanlar›n bu kabristana gömülmeyi is-

tediklerini, buras›n›n sayg›nl›¤› olan bir

kabristan oldu¤unu tesbit ediyoruz.

Yukar›da da de¤inildi¤i gibi bu sayg›n-
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Eyüp, fiahsultan Mektebi ve

sebili.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden,

Foto¤raf Kaz›m Zaim)

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

l›k ve ra¤bet Eyüp Sultan'›n kabrinin

keflfedilmesi ile bafllamaktad›r. O dö-

nemlerin toplumsal anlay›fl›na göre bu-

ras› bu kabir nedeni ile kutsal bir me-

kand›r. Bu anlay›fl baz› ufak de¤ifliklik-

lerle birlikte bu gün de devam etmekte-

dir. Bunun sonucu olarak Eyüp Sultan

mezarl›¤›nda tahmini çok güç muhte-

flem bir tarihi birikim oluflmufltur. Bura-

s›n›n manevi cazibesi toplumun her ke-

simini son yolculuk için buraya çeker-

ken yüzy›llar boyu gelen ve toplumu

etkileyen önemli flahsiyetler de bu te-

mayülü paylaflm›fllar ve buraya gömül-

müfllerdir. Eyüp Sultan mezarl›¤› mezar

tafl› gelene¤inin sa¤lad›¤› genifl imkan-

lar ile mistik bir boyut içinde bir nevi

aç›k hava tarih müzesidir. Yüzy›llar›n

geçit resmini ve o s›ralarda parlayan

y›ld›zlar› and›ran mühim ricali orada

tek tek bulabilirsiniz. Bu olgu da sem-

tin kimli¤inin bir baflka boyutu olarak

belirmektedir. fiimdi semtin kimli¤ini

oluflturan üçüncü unsura geliyoruz,

bunlar Eyüp Sultan'daki manevi e¤itim

merkezleridir. Buralar çok mütevazi ve

müflfik mekanlard›r, hatta bazan bir ifl

yeri, bir basit ev ya da odac›k bu ifl için

yeterli olmufltur. Burada as›l olan gü-

zellikleri söyleyen dual› bir a¤›z ve bu

güzelliklere talip olap nasipli bir kulak-

t›r. Eyüp Sultan'daki manevi odaklar

yüzy›llar boyu Eyüp Sultan insan›n› ye-

tifltirmifllerdir. Türbede yatan zat›n

kudsiyyeti ve feyzi do¤rultusunda ve

bunlar› hayat›nda en önemli de¤erler

olarak alg›layan ve kendisini bunlara

göre bezeyen toplumsal yap› çizgisinde

bir e¤itim uygulam›fllard›r. Böylece

Eyüp Sultan'›n temsil etti¤i ideal ve ö¤-

reti hayata geçmifl, insanlar›n iç dünya-

lar›n› biçimlendirmifl ve toplumun kül-

türel yap›s› nesilden nesile ayn› esaslar›

muhafaza ederek intikal etmifltir. Bu

gün Eyüp Sultan'›n ö¤retisini ve çoflku-

sunu bir nebze olsun derin ve içten ya-

fl›yorsak bunun nedeni bu suretle sa¤la-

nan kültürel devaml›l›k ve ruhsal bü-

tünlüktür. Bunu da aflk ve muhabbet

esas›na göre e¤itim veren manevi mer-

kezlere borçluyuz.

Yüzy›l›m›zda de¤iflen ‹stanbul ile

birlikte Eyüp Sultan semti de de¤iflmifl-

tir. Özellikle çevrede kurulan sanayi ile

birlikte eski yüzy›llar›n billurlaflm›fl

kimli¤ini tafl›yan Eyüp Sultan kimlik

defterine  yeni sayfalar eklemek zorun-

da kalm›flt›r. Hatta bu defterdeki baz›

sayfalar bu yeni yap›lanma nedeni ile

biraz silikleflmifl ve zor okunur hale

gelmifltir. Sanayinin getirdi¤i yeni nü-

fus Eyüp Sultan ideal ve ö¤retisini anla-

y›p hayat›na geçirecek yeteneklerden

yoksundur. Onun, çözümlenmeyi bek-

leyen çok acil ve s›radan hayati prob-

lemleri vard›r. Bedensel varl›¤› sürdür-

mek ve daha ileri düzeylere yükselmek

hedeflenirken Eyüp Sultan'›n kültürel

boyutunu idrak edecek zihin, ruhsal
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Eyüp, Bostan ‹skelesi ve Haliç.

(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

boyutunu hissedecek gönül oldukça

gerilerde kalm›flt›r. Böylece Eyüp Sul-

tan yüzy›l›m›z›n ortalar›na do¤ru emek

denilen de¤erin adeta bütünü ile hayat-

lar›n› biçimlendirdi¤i kitlelerin semti

olmaya yüz tutar. Bu insanlar›n yaflama

ve davran›fl biçimleri flüphesiz semt için

yeni bir kimlik unsurudur. Ancak bu

unsur semti di¤erlerinden ay›ran bir ay-

r›cal›k tafl›maz, eme¤i ile geçinen in-

sanlar baflka semtlerde nas›l yafl›yor ve

davran›yorsa Eyüp Sultan'da da öyle

yaflar ve davran›rlar. Semt bu boyutu

ile ayn› ifllevi paylaflan baflka semtlere

benzer, di¤er bir deyiflle kimli¤inden

önemli bir özellik yitirir. Bu kaybedifl

semtin eski sakini Eyüp Sultan'l›n›n

h›zla ortadan çekilmesi ile daha da flid-

detlenir. Toplumda Eyüp Sultan'l›n›n

yetiflmesine medar olan flartlar de¤ifl-

mifltir, toplum bu yüzy›lda eski as›rlar-

da geçerli ve sayg›n tuttu¤u de¤erlere

itibar etmemektedir. Bu dönemlerde

toplumdaki hakim de¤erler modernite-

nin öngördü¤ü de¤erlerdir ki bunlar k›-

saca ak›l ve maddi güç olarak tan›mla-

nabilir. Klasikleflmifl e¤itimde bu de-

¤erleri asla inkar etmeyen fakat bunlar-

la k›s›tl› kalmayarak bunlar›n ötesine

geçen eski Eyüp Sultanl› sadece ak›l ve

maddi güç ile doldurulan bir hayata

katlanamaz ve sessizce aram›zdan çeki-

lir. Eski Eyüp Sultanl›lar bu maddesel

ve hoyrat yaflam› anlamaz nazarlar ile

seyredip bir bir bu dünyadan ayr›l›rken

yerlerine ayn› de¤erleri yücelterek ma-

nay› maddenin, gönlü akl›n önüne ge-

çiren ve hayat› böyle yorumlayan yeni-

leri gelmez. Eyüp Sultan türbesi ve me-

zarl›¤› kendi kainat›na aflina insanlar-

dan mahrum, Eyüp Sultan semti kala-

bal›k y›¤›nlara ra¤men bofl kal›r. Sem-

tin manevi e¤itim merkezleri ise talip

kalmad›¤› için çoktan tarihe intikal et-

mifllerdir. fiimdi buralarda mes'ud bir

mazinin gönle burukluk ve ac› bir haz

veren hat›ralar› yaflanmaktad›r. fiu s›ra-

larda Eyüp Sultan kendisini yaflayan ve

yaflatan öz hemflehrilerinden cüda düfl-

müfl bir vatan parças› gibidir. Her ne

kadar semt gerek günü birlik gelen zi-

yaretçilerle dolup tafl›yorsa da, gerek

eskiye nisbetle çok daha fazla say›da

sakini bar›nd›r›yorsa da genel hatlar› ile

bak›ld›¤›nda semt ile bu insanlar ara-

s›nda afl›lmas› hiç de kolay olmayan bir

perdenin bulundu¤u söylenebilir. fiim-

diki Eyüplüler, ister ziyaretçi ister semt

sakini olsunlar semtin kültürel ve ma-

nevi boyutlar›n› anlayacak ve hissede-

cek geniflli¤e ve derinli¤e sahip de¤il-

lerdir. Semtin özelliklerine katk›da bu-
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Eyüp, Eyüpsultan Meydan›.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden)
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lunmak ve onu daha zenginlefltirip ge-

lifltirerek gelecek zamanlara tafl›mak

hayallerinden bile geçmez. Onlar Eyüp

Sultan'daki birikimi ne oldu¤unu fazla-

ca bilmeden bol bol kullanmaktad›rlar.

Ömrünü tamamlam›fl modernitenin hâ-

lâ ümitli ve saf çocuklar› hayatlar›na

yön veren ak›l ve maddi ç›kar engelini

aflamad›kça ne Eyüp Sultan'dan gere¤i

gibi yararlanabilirler ne de ona gereken

itinay› gösterebilirler. Bu durum devam

ettikçe semtin kimli¤i giderek silikleflir

ve sonunda kaybolur.

Modernite sonras›n›n anlay›fl› ak-

l›n ötesini red etmiyor, hayat›n sade-

ce maddi s›n›rlar ile k›s›tl› kalamaya-

ca¤›n› kabul ediyor. Ancak akl›n öte-

sindeki alana ne koyacak onu pek bi-

lemiyor. Bu alanda bir karmafla var,

akla ve onun do¤rular›na bir tepki

olarak seçilen ters ve s›n›rs›z davra-

n›fllar ile ruhu yücelten ve gönlü ›fl›k-

land›ran e¤itim burada ayn› kefede

duruyor. Aralar›nda bir tercih yapt›-

rabilecek de¤erler manzumesi ise

modernite sonras› insan›n›n bikimleri

aras›nda mevcut de¤il. Di¤er taraftan

modernitenin biçimlendirdi¤i mad-

desel yaflam bütün h›z› ve getirisi ile

devam etmektedir. ‹nsanlar bu getiri-

ye adeta müptela olmufl bir biçimde

hem onun problemlerinden giderek

artan bir feryad ile flikayet etmekte-

ler hem de ondan asla vazgeçeme-

mekteler. Bu manzarada Eyüp Sultan

hâlâ insanlara bir teselli ve flifa kay-

na¤› olarak hizmet veriyor. Ama ne-

reye kadar? Mekan› ona can veren

ruhun gösterdi¤i do¤rultuda yaflat-

maz ve gelifltirmezseniz bir süre son-

ra elinizde ruhsal gücü boflalm›fl sa-

dece maddeden ibaret bir yap›lar y›-

¤›n› kal›r. Eyüp Sultan gibi bir meka-

n› da ancak onun dilinden anlayan,

onun gönül iklimine girebilen ruhlar

yaflar ve yaflat›r. Böylelerini yetifltire-

meyen toplum sonunda Eyüp Sultan

kimli¤ini kaybetmek tehlikesi ile kar-

fl› karfl›yad›r. Modernite sonras›n›n

ak›l d›fl›n› ve maddiyat ötesini kabul

eden insan›n›n Eyüp Sultan'›n gizem-

li dünyas›na girebilmekte modernist

insandan daha fazla flans› vard›r. Me-

sele akl›n maveras›n› düzene koyup

aflk ve muhabbet kervan›na kat›labil-

mektedir. Eyüp Sultan kimli¤i gerçek

aflk› tadabilen hemflehrilerini, di¤er

bir deyiflle eski Eyüp Sultanl›lar›n

yeni zamanlardaki temsilcilerini bek-

liyor.
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PROF. DR. ‹HSAN SÜREYYA SIRMA
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1944 Pervari do¤umlu. Siirt Lisesi (1962) Ankara Üniversitesi ‹lahiyat
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1) Kur’an-› Kerim, Mâide

sûresi, 3.

2) Ay. Ayet.

Eyüp, 1900’lü y›llar›n bafl›.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden)
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Milâdi 7. Yüzy›l›n flartlar›nda 70-

80 yafllar›nda bir pir-i faninin binlerce

kilometre uzakl›ktaki bir devletin, üs-

telik o zamanlar dünyan›n en büyük

süper devletinin baflkentini fethetme-

ye giden orduya kat›lmas› hayli dü-

flündürücüdür. Ve bu olguyu, dinî kav-

ramlar› konuflturmadan anlamak da

güç, belki imkâns›zd›r. Çünkü devle-

tin topraklar›n› geniflletme, ulusal üs-

tünlük sa¤lamak, ya da baflka amaçlar

için yap›lan savafllarda genel kural, eli

silah tutan gençlerin asker yap›lmas›-

d›r. Ve menzili binlerce kilometre

uzak olan, ve günümüz motorize araç-

lar›n›n bulunmad›¤› bir dönemde,

gençlerin d›fl›nda birilerinin, mesela

ihtiyarlar›n ordu saflar›na al›nmas›,

belki askeri strateji aç›s›ndan sak›nca-

l›d›r da!

O halde bu ordu ne ganimet, ne de

devlet s›n›rlar›n› geniflletmek için gidi-

yordu ‹stanbul’a! Onun tek gayesi,

“‹‹’’llââyy--››  KKeelliimmeettuullllaahh”, yâni Allah’›n sö-

zünü her fleye hakim k›lmakt›. Onun

için “ffeettiihh” olay›n› ele al›nca, aslolan

onun kabul edilip edilmemesi de¤il,

onun ne olup, ne olmad›¤›n› tesbit et-

mektir.

fiuras› unutulmamal›d›r ki hiçbir in-

san, gayesi olmadan savafla gitmez.

Ganimet elde etme, kad›n(kad›n için

erkek) sevdas›, e¤lence, daha güzel bir

hayat içi savafla gidilir. Oysa ki bu sa-

y›lanlar›n hiç biri, Hz. Peygam-

ber(s.a.s)’in sahabilerinden olan HHaalliidd

bb..  ZZeeyydd, ya da Türkiye’de maruf olan

iissmmiiyyllee  EEbbuu  EEyyyyüübb  eell--EEnnssaarrii için söz

konusu de¤ildir. Zira o, Allah yolunda

cihad etmek üzere, Medine’den Kons-

tantiniyye’ye/‹stanbul’a geldi¤inde öy-

le bir yafltayd› ki, yukar›da say›lan ga-

yelerin hiç birisi bu meflakkatli yolcu-

lu¤u göze almak için cazibeli olamaz-

d›. Onun içindir ki bu yaflta olan biri-

sinin kad›n, ya da ganimet için binler-

ce kilometrelik meflakkatli bir yolculu-

¤a ç›kmas› düflünülemez. Zaten ordu-

nun sefer sebebi de ganimet de¤il,

tebli¤di.

Onun için meseleye ancak dinî

perspektifle bakarsak bir çözüme vara-

biliriz. Bunu yaparken de, “Ebu Eyyüb

kimdi?”, ve “neden ‹stanbul’a savaflma-

ya giden orduya kat›lm›flt›?” sorular›na

cevap aramam›z gerekir.

Ebu Eyyüb, Allah’›n, insanlar› uyar-

mak, ve onlar› Kendi’sinin raz› oldu-

¤u(1) “kkeemmââllee  eerrmmiiflfl  ddiinn”e(2) davet et-

mek için görevlendirdi¤i son peygam-

ber Hz. Muhammed (s.a.s)’e imân et-

mifl, Medine’ye geldi¤inde de onu

evinde misafir etmifl bir sahabidir. 

‹flte, Ebu Eyyüb’ü anlamak için, bu

Peygamberin mesaj›n› anlamak gere-

kir. Acaba bu “aalleemmlleerree  rraahhmmeett  oollaarraakk
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3) Kur’an-› Kerim, Enbiyâ

sûresi, 107.

4) Kur’an-› Kerim, Kehf sûresi,

29.

5) Kur’an-› Kerim, Âl-i ‹mrân

sûresi, 79.

6) Kur’an-› Kerim, Bakara

sûresi, 85.

7) Kur’an-› Kerim, Yunus

sûresi, 15.

Eyüp, Eyüpsultan Camii’nin

Kuzey taraf›, Eyüp ‹mareti ve

yayalaflt›r›lan sokak. 

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden,

Foto¤raf, Kaz›m Zaim)
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ggöönnddeerriillmmiiflfl  oollaann  PPeeyyggaammbbeerr”in (3)

mesaj› neydi, ve neden savafl›yordu? 

Her fleyden önce Allah, Kendisine

kulluk yapmak üzere yaratt›¤› insana,

inan›p, inanmamakta tam bir hürriyet

veriyor: 

“De ki: “O Rabbinizden gelen hak-

t›r”. Art›k dileyen inans›n, dileyen

inanmas›n! Gerçekten biz zalimler için

etraf›n› saran duvarlar› kendilerini çe-

peçevre kuflatm›fl bir atefl haz›rlad›k.

E¤er feryad edip yard›m isterlerse, eri-

mifl maden gibi yüzleri kavuran bir su

ile yard›m edilirler. O ne fena içecek,

ve oras› ne kötü bir konakt›r!”.(4)

Ne var ki Allah, inan›p, inanmama

konusunda insana verdi¤i bu hürriyet

yan›nda, inanmayanlar›n cehennemde

yanacaklar›n›, inan›p güzel kul olanla-

r›n da cennete gideceklerini de hat›r-

lat›yor. Ve inand›ktan sonra da, pey-

gamber dahi olsa, hiç kimse insanlar›

kendisine kul olmaya ça¤›rmaya, ya da

dini de¤ifltirmeye mezun de¤ildir! Al-

lah bu konuda Kur’an-› Kerim’de flöyle

buyuruyor:

“Allah kendisine Kitab›, hükmü, ve

peygamberli¤i verdikten sonra, onun

insanlara; Allah’› b›rak›p, bana kul

olun” demek, hiçbir beflerin hakk› de-

¤ildir”.(5)

Keza Allah flöyle buyuruyor:

“Kitab›n bir k›sm›na inan›yorsunuz

da bir k›sm›n› inkâr m› ediyorsunuz?

‹çinizden böyle yapanlar›n cezas›,

dünyada rezil olmaktan, ve K›yamet

gününde azab›n en fliddetlisine dön-

dürülmekten baflka bir fley de¤ildir.

Allah yapt›klar›n›zdan gafil de¤il-

dir!”(6) 

Kur’an-› Kerim’in bir k›sm› da, na-

zil oldu¤u günden beri baz› insanlar›

rahats›z etti¤inden, yâni onlar›n ide-

oloji ve düflüncelerine ters düfltü¤ün-

den bu insanlar onun o bölümlerini

esas metinden ç›karmak istemifllerdir.

Kur’an-› Kerim bu konuda flöyle de-

mektedir:

“Ayetlerimiz onlara apaç›k deliller

halinde okundu¤unda, Bize kavuflmay›

ummayanlar; “bize bundan baflka bir

Kur’an getir, yahut onu de¤ifltir” dedi-

ler. De ki: “ben nefsimin istedi¤i flekil-

de onu de¤ifltiremem! Ben ancak bana

vahyolunana uyar›m. fiayet Rabbime

isyan edersem, flüphesiz büyük bir gü-

nün azab›ndan korkar›m”(7)

O halde, Peygamber de, s›radan

bir insan da, Allah’a, ve dolay›siyle

onun göndermifl oldu¤u Kur’an’a inan-

d› m›, onun gereklerini yerine getir-

mekle, yâni dini tebli¤ etmekle yü-
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8) Mâide sûresi, 67.

9) Kur’an-› Kerim, Âl-i ‹mrân

sûresi, 169.

10) Kur’an-› Kerim, Bakara

sûresi, 193.

Eyüp, Eyüpsultan Camii ve

meydan›.

(Eyüp Belediyesi Arflivi’nden,

Foto¤raf, Kaz›m Zaim)
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kümlüdür. Nitekim Allah, Kur’an-› Ke-

rimde (8) flöyle buyuruyor:

“Ey Peygamber, Rabbinden sana

indirileni tebli¤ et. E¤er böyle yap-

mazsan, O’nun emirlerini tebli¤ etme-

mifl olursun”. Yâni flöyle ya da böyle,

Hz. Peygamber(s.a.s) kendisine Allah

taraf›ndan gönderilen emirleri insanla-

ra ulaflt›rmakla mükellefti. Bu tebli¤e

mani olununca da savafl›yordu ki, Al-

lah için yap›lan bu savafla “cciihhaadd”; bu

yolda ölenlere de “flfleehhiidd” deniyordu.

fiehidlerin cennetteki makam›n› da Al-

lah Peygamberlerden sonraya koyu-

yor, ve flöyle buyuruyor:

“Allah yolunda öldürülenleri sak›n

ölüler sanmay›n. Bilâkis onlar diridir-

ler, ve Rableri kat›nda r›z›klan›rlar”(9)

‹flte Hz.Peygamber(s.a.s)’in sahabi-

leri, ve tabi Ebu Eyyüb el-Ensari de

kendisi gibi inand›klar›ndan, onun gibi

tebli¤e kofluyor, insan için en yüce

olan makama ulaflabilmek için de cihad

meydanlar›nda flehid oluyorlard›. Üste-

lik onlar› ‹stanbul’a sevkeden, Hz.Pey-

gamber(s.a.s)’in, “Elbette Konstantiniy-

ye(‹stanbul) fethedilecektir. Onu fethe-

den komutan ne güzel komutan, ordu-

su da ne güzel bir ordudur” fleklinde sa-

hih bir hadis-i flerifi de vard›r.

Hz.Peygamber(s.a.s), onlar› cihada

teflvik eden bir hadis-i flerifinde flöyle

buyuruyordu:

“Ben Allah yolunda öldürülmeyi,

sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra

dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip

tekrar öldürülmeyi, ve bunun hep

böyle devam etmesini isterdim”.

Dikkat edilirse, Hz.Peygamber

(s.a.s), “insan öldürmeyi” de¤il, kendi-

sinin Allah için öldürülmesini istiyor.

Nitekim Allah, “Fitne kalmay›ncaya,

ve din tamamen Allah’›n oluncaya ka-

dar onlarla savafl›n!”(10) derken, “her-

kes müslüman oluncaya kadar savafl›n”

demiyor, Allah’a karfl› gelenlerin yü-

zünden ortaya ç›kan fitne kalmay›nca-

ya kadar savafl›n” buyuruyor. O halde

aslolan insan öldürmek de¤il, Allah’a

isyankârl›k olan fitne kalmay›ncaya

kadar tebli¤ için savaflmak, yâni cihad

etmektir.

‹flte Ebu Eyyüb el-Ensari’yi, ve ci-

had için binlerce kilometre yol kat

edip ‹stanbul surlar› dibine kadar geti-

ren ruhu, onun Allah’›n dinine olan sa-

mimi ve eksiksiz ba¤l›l›¤›nda, ve

O’nun yolunda flehid olmaktan duy-

may› umdu¤u hazda aramak lâz›m.
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‹fli” maddesi, Dünden Bugüne

‹stanbul Ansiklopedisi, Tarih

Vakf› Yay›nlar› ‹stanbul,

1995.

5) Filiz Yeniflehirlio¤lu, “Eser-i

‹stanbul” maddesi, Dünden

Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi,

Tarih Vakf› Yay›nlar› ‹stan-

bul 1995.

Üstte: Atölye I’in belirlendi¤i

çukur 1994

Ortada: Atölye I’de S›rs›z se-

ramik parçalar›n›n bulundu¤u

toprak-1994

Altta: Atölye II’in bulundu¤u

yer-1994

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

Eyüp Çömlekçiler Mahallesi olarak

bilinen bölgede, T.C. Kültür Bakanl›¤›

An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü-

nün izni ile sürdürdü¤ümüz yüzey arafl-

t›rmas› ve kaz› çal›flmalar› 1993 y›l›n-

dan beri devam etmektedir.(1) Bölge’de

1995 y›l›nda Türk ve ‹slam Eserleri

Müzesi ile kat›l›ml› kaz› çal›flmalar› ya-

p›lm›flt›r. Müzeyi Cihat Soyhan temsil

etmifltir. 1996-1998 y›llar› aras›nda ara

verilen çal›flmalara 1999 y›l›nda devam

edilmifltir. Araflt›rmalara Eyüp Beledi-

yesi maddi ve manevi destek vererek

yard›mda bulunmufltur. Çal›flmalar›m›z

önümüzdeki y›llarda da devam edecek

ve monografik bir yay›nla genifl kap-

saml› olarak bilim dünyas›na sunulacak-

t›r. Ele geçen buluntular Türk ve ‹slam

Eserleri Müzesinde korunmaktad›r.

1993-1995 y›llar› aras›ndaki çal›flman›n

sonuçlar› 1994 ve 1995 T.C. Kültür Ba-

kanl›¤› Kaz› ve Araflt›rma sonuçlar›nda

sunulmufl ve metin olarak da 1996 y›-

l›nda yay›nlanm›flt›r.(2)

Amaç:
‹stanbul Çömlekçili¤i üzerine bafl-

latt›¤›m›z araflt›rma projesinin bir par-

ças› olan Eyüp Çömlekçiler Mahalle-

si’ndeki çal›flmalara belirli amaçlarla

baflland›. Birincisi bu konuda yap›lm›fl

hiç bir çal›flma yoktu. XVII yy.’da Evli-

ya Çelebi ile Kömürcüyan, XVIII

yy.’da da ‹nciciyan’›n yazd›klar› d›fl›nda

bilgiler son derece s›n›rl›d›r.(3) Geç-

miflte burada üretim oldu¤unu kan›tla-

yan tarihi ve arkeolojik çal›flmalar bu-

lunmamaktad›r. Mahalle, sosyal ve

ekonomik tarih bak›m›ndan da incelen-

memifltir. Oysa, son çömlekçi atölyesi-

nin 1936’da kapand›¤› ve çömlek üreti-

minin yaklafl›k XV. yy. sonundan beri

var oldu¤unu bildi¤imiz bu mahallede,

üretim devaml›l›¤›n› sa¤layan etkenler

acaba nelerdi? Ne tür çömlek tipleri

üretiliyordu? Evliya Çelebi’nin sözünü

etti¤i çömlekçi atölyelerini bulmak ola-

s› m›yd›? Yine Evliya Çelebi’nin Çöm-

lekçiler Attar› (esnaf›) olarak tan›mlad›-

¤› grup neler satmaktayd›? ‹çine su ko-

nunca leziz bir tat veren çömlekler aca-

ba ne tür kaplard›? Günümüz araflt›r-

mac›lar›n isimlendirdi¤i, beyaz hamur-

lu olarak XV. yy’da üretilen Haliç ‹fli(4)

çini grubu ile, baz› araflt›rmac›lar›n Ha-

liç’te üretildi¤ini savundu¤u Eser-i ‹s-

tanbul(5)  porselenleri acaba bu mahal-

lede mi üretilmekteydi? Amac›m›z, bu-

luntulardan yola ç›karak sadece ‹stan-
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Üstte: Atölye II’de yap›lan

sondaj kaz›s›, 1995

Ortada:Atölye II’de S›rs›z

seramik parçalar›n›n

bulundu¤u toprak 1994

Altta: Atölye I yak›n›nda

bulunan K›rm›z› hamurlu,

yeflil s›rl› kapak ve flamdan

6) Halil ‹nalc›k, “Eyüp Ma-

halleleri”, Eyüp Sempozyumu,

Tarih Vakf› Yay›nlar›, 1994.

7) J.W. Hayes, Excavations

at Saraçhane in ‹stanbul, The

Pottery, Princeton University

Press, NewJersey, 1992.

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

bul Çömlekçili¤inin önemli bir merkezi

olan bölgedeki üretimi tan›mlamak de-

¤il ayn› zamanda bu üretimin devaml›-

l›¤›n› sa¤layan nedenler, örgütlenme

modeli ile sosyal ve ekonomik koflullar›

da araflt›rmak olmufltur.

Araflt›rma Alan› ve 
Yöntem:
Onbeflinci yüzy›l sonundan beri ar-

fliv belgelerine göre var oldu¤u bilinen

Çömlekçiler Mahallesi(6) kapsam›nda

inceleme yapt›¤›m›z ana merkezler

Çömlekçiler Caddesi, Çömlekçiler Ar-

kas› sokak, Arpac› Hayrettin Sokak,

Künkçü ç›kmaz› ve bu sokaklar›n çev-

releri olmufltur. Eyüp’te bulunan malze-

menin benzerleri Tekfur Saray›n’da ay-

n› zamanda yapt›¤›m›z çal›flmalarda da

ele geçmifltir. Böylece, daha önce Sa-

raçhane kaz›lar›(7) sonucunda “19 yüz-

y›l kaba ‹stanbul çömle¤i” olarak ta-

n›mlanan imalat›n Eyüp imalat› oldu¤u

ilk kez taraf›m›zdan belirlenmifltir.

Kent arkeolojisi, ören yeri arkeolo-

jisine oranla farkl› noktalara dikkat

edilmesi gereken bir aland›r.

Birincisi, araflt›rma yap›lan alanlarda

yerleflim vard›r, yani evler, dükkanlar

mevcuttur. Bu nedenle istenilen yerde,

istenilen sondaj araflt›rmas›n› yapmak

her zaman olas› de¤ildir. Bofl bir alanda

bulunan bir veriyi yerleflim nedeniyle

takip edebilmek zordur. Örne¤in, aile

taraf›ndan kesin olarak yeri belirtilen

bir atölyenin üzerinde bugün hurdac›

deposu bulunmaktad›r. Bu nedenle

araflt›rmalara o yönde devam etmek

flimdilik olanaks›zd›r. ‹kincisi, bofl alan-

lar veya bahçelerde yap›lan yüzey arafl-

t›rmalar› için ev sahiplerinin onay› ge-

rekir. Üçüncü olarak, yap›laflma olan

yerlerde toprak çok at›lm›fl demektir.

Bu durum özellikle yollar için geçerli-
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Üstte:  Beyaz hamurlu, mavi

beyaz s›r alt› bezemeli parçalar

(genel buluntular)

Ortada:  K›rm›z› hamurlu, eb-

ruli ve slip bezemeli parçalar

(genel buluntular)

Altta: Testi ve sürahi gibi ka-

pal› formlarda bulunan tipik

a¤›z biçimi. 

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

dir. Geliflen teknolojiler gere¤i ve Bele-

diyecilik hizmetlerinin geliflmesiyle 19

yy. sonundan itibaren mahalleye döfle-

nen su, havagaz›, elektrik tesisatlar› ile

bunlar›n zaman içinde yenilenmeleri

yollarda bulunan topra¤›nda sürekli

olarak at›lmas›na neden olmufltur. Bura-

lardan ç›kan seramik buluntular›n›n

ç›kt›¤› yerdeki toprak derinli¤iyle do¤-

ru orant›l› olmad›¤› böylece anlafl›lm›fl-

t›r. Ancak, kent arkeolojisinde karfl›lafl›-

lan ilginç bir veri ise topraktaki tüm

oynamalara ra¤men baz› alanlar›n hiç

el de¤meden günümüze kadar koruna-

bilmifl olmas›d›r. Bu durum çal›flmalar›n

sa¤l›kl› bir biçimde yürütülmesine ya-

rarl› olmaktad›r.
Çömlekçiler mahallesindeki yüzey

araflt›rmalar›n› ilk olarak yukar›da sözü

edilen sokaklar çevresinde yer alan ev-

lerin bahçelerinde sistematik bir biçim-

de sürdürdük. Yüzeyde buldu¤umuz

s›rl› ve s›rs›z seramik parçalar›n› topla-

yarak bunlar›n say›sal çoklu¤una bakt›k

ve yüzey buluntular›na göre mahalle

kapsam›nda bunlar›n da¤›l›m›n› de¤er-

lendirdik. Evlerde oturanlarla görüflme-

ler yaparak evin infla tarihi, kendileri-

nin o eve gelifl tarihleri, bahçede veya

evlerinin inflas› s›ras›nda seramik bulun-

tularla karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› gibi

sorular sorarak bilgi toplamaya çal›flt›k.

Kimi ev sahiplerinin bahçelerine sebze

dikmek için buralar› kazd›klar›n› ve hiç

bir fley ç›kmad›¤›n› ö¤rendik. Kimi ev

sahipleri ise bize çevrede veya evleri-

nin inflas› s›ras›nda bulduklar› tüm

çömlekleri getirip gösterdiler. Bunlar›n

foto¤raflar› çekilip çizimleri yap›larak

belgelendi. 19. yy.’dan kalan baz› evle-

rin içine girilerek, mutfaklar›nda ki küp

ve benzeri çömleklere bak›ld› ve görül-

dü ki bu tarihten kalan evlerin mutfak

k›s›mlar›da toprak içine gömülü bir su

küpü muhakkak bulunmaktad›r. Böyle-

45



8) Bu bilgilerin bir k›sm› flu

yay›nda bulunabilir: Filiz Ye-

niflehirlio¤lu, “Çömlekçilik”,

Dünden Bugüne ‹stanbul An-

siklopedisi, Tarih Vakf› Yay›-

n›, ‹stanbul, 1994.

Üstte: Kulpu gövdeye

bast›rarak yap›flt›r›rken ç›kan

parmak izleri

Altta: Su yollar›nda kullan›lan

s›rs›z ve temiz su için s›rl›

künkler

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

ce de¤iflik yöntemlerle veri taban› ge-

niflletilmifl oldu.

Yapm›fl oldu¤umuz incelemeler s›ra-

s›nda, Çömlekçiler Mahallesindeki son

atölyeyi 1936 y›l›nda kapatan R›fat

Özkil ile görüflme imkan› oldu ve ken-

disinden hem çömlekçi olan ailesi hak-

k›nda hem de o tarihlerde ki çömlek

üretimi hakk›nda çok bilgi ald›k.(8)

Ayr›ca babas›n›n üretti¤i de¤iflik küp,

kavanoz, saks› gibi örnekleri belirleye-

bildi¤imiz gibi, bu atölyenin mühürü

ile damgalanm›fl çömlek parçalar›n› da

kaz›lar s›ras›nda ele geçirdik. Bu bilgi-

ler baflka bir yaz›n›n konusu oldu¤un-

dan burada de¤inilmeyecektir.
Ancak, en yo¤un bilgiyi, yeni ev in-

flas› için yap›lan kaz›lar sonucu at›lan

toprak verdi. Böylece, kent arkeoloji-

sinden belli bir bölgede çal›fl›rken o

bölgeyi sürekli olarak gözlem alt›nda

tutman›n gereklili¤i ortaya ç›kt›. Yeni

ev inflas› için aç›lan temeller, bozulan

su veya kanalizasyon sistemlerini onar-

mak için kaz›lan çukurlar araflt›rmac›la-

r›n yapamad›¤› sondaj ve kaz› çal›flma-

lar›n›n kendili¤inden yap›lmas›n› ko-

laylaflt›rmaktad›r. Ne yaz›k ki bu tür

kaz›lar›n tümünü takip etmek olanak-

s›zd›r.

Atölye I:
‹ncelemeler s›ras›nda belli bir atöl-

yenin olabilece¤i iki nokta belirlendi.

Bunlardan ilki Künkçü Ç›kmaz› ile, Ar-

pac› Hayrettin Soka¤›n›n köflesinde

bulunan tek katl› evin yanmas› sonucu

ortaya ç›kan 2 m. derinli¤indeki çukur

oluflmufltur. Günümüz yol seviyesinin

0.09-1 m.’den sonra, çukurun duvarla-

r›nda ve dibinde yo¤un miktarda s›rs›z

çömlek parçalar› bulunmufltur. Bunlar

aras›nda kulplar, imbikler, çaydanl›k

veya kavanoz kapaklar›, testi boyunlar›

ve flamdanlar vard›r. Ayn›parçalar›n ko-

yu renk yeflil s›rl› örnekleri de bulun-

maktad›r. S›rs›z örneklerde hamur yu-

muflak ve aç›k pembe renktedir. ‹çinde

baflka bir katk› maddesi gözlemlenmez.

Bu örneklerin gerek hamur özelli¤ine

gerekse de yüzeye yak›n bulunduklar›-

na bak›larak ve bölgede ki baflka bulun-

tularla karfl›laflt›rarak 19. yy.’da üretil-

diklerini söyleyebiliriz.

Oysa, ayn› çukurun bat› taraf›na bir

y›l sonra gitti¤imizde buldu¤umuz te-

mel kaz›s›nda ç›kan ve yaklafl›k 4-5

metre derinli¤e kadar inen topraktan

ç›kan seramik buluntular› ise daha ön-

ceki tarihlere inmektedir.

Bu alandan ç›kan iki tane üç ayak

kesin olarak burada bir f›r›n›n oldu¤u-

nu ve üretim yap›ld›¤›n› kan›tlar. K›r›k

olarak ele geçen, tek renk s›rl› (özellik-
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Üstte: S›tk› Özkil taraf›ndan

yap›lan büyük küp

(1930’lar)-özel koleksiyon

Altta: S›tk› Özkil taraf›ndan

üretilen küçük küp (1930’lar)-

özel koleksiyon

Çizim1: Eyüp-Çömlekçiler

Mahallesinde araflt›rma

yap›lan bölgeler

9)  Bkz. ‹stanbul-Atatürk Kü-

tüphanesi Harita Koleksiyonu

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

le yeflil’in de¤iflik tonlar›) kase formun-

daki kaplar›n içinde de üç ayak izi bu-

lunmaktad›r. Böylece 15. yy.’a kadar

inen bir üretimden söz edilebilir. Gün-

lük kullan›m eflyalar› olarak üretilen bu

çömlek tipleri 16. ve 17. yy.’lar da üre-

tilme¤e devam etmifltir. Kase ve flam-

dan gibi formlarda kullan›lan beyaz ha-

murlu ve yeflil s›rl› örnekleri bu grupta

de¤erlendirebiliriz.

Beyaz hamurlu, mavi-beyaz s›r alt›

tekni¤inde bezenmifl çok küçük bir

parça ayn› yerden fakat yaklafl›k 3.50

m., derinlikten ç›km›flt›r ve di¤er 15. ve

16. yy. bafl› örnekleriyle benzerlik gös-

terir. Ancak beyaz hamurlu, s›r alt› tek-

ni¤inde bezenmifl baflka parçalar›n bu-

lunmam›fl olmas› parçan›n bu atölyede

üretilmifl olabilece¤ine flimdilik kuflku

düflürmektedir.

Demek ki atölyenin kaplad›¤› alan›

tam olarak belirleyememifl olsak bile bu

noktada 15. yy. inen bir üretimden söz

edilebilir. Çömlek üretimi 16. yy.’da

devam etmifltir. ‹kinci verilebilecek ke-

sin tarih ise 19.yy.’d›r. Bu aflamada ise

daha çok çaydanl›k ve imbikli sürahi

gibi günlük eflyalar ile s›rs›z küçük ve

büyük küpler ve künkler üretilmifltir.

Bunlar›n günümüz yol seviyesinin alt›n-

da bulunmas› ve 0.90 metreye kadar as-

falt ve temiz topra¤›n›n bulunmas› yo-

lun ne kadar yükselmifl olabilece¤i hak-

k›nda bilgi verir.

Atölyenin bulundu¤u Künkçü ç›k-

maz› ad› ise yüzy›l bafl›nda yap›lan si-

gorta haritalar›nda(9) aynen bulunmak-

ta ve buradaki çömlekçilerin niteli¤i

hakk›nda bilgi vermektedir. Bu bölgede

ki buluntular aras›nda künklerinde bu-

lunmas› varsay›m› do¤rulamaktad›r.

Künkler ise s›rl› ve s›rs›z olarak iki tip-

tir. Burada üretilen künklerin mahalle

içinde in situ  kullan›mlar› da yapt›¤›-

m›z araflt›rmalar s›ras›nda belirlenebil-

mifltir. 19. yy.’da infla edilmifl evlerin

alt›nda kalan k›s›mlarda ki su yollar›n›n

bu tip künklerle oluflturuldu¤u görül-

mektedir. Daha derinde kalan k›s›mlar-

da s›rs›z künkler kullan›lm›flken daha
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10) Bahçesinde kaz›

yapmam›za izin veren ve bize

her türlü kolayl›¤› ve deste¤i

sa¤layan Alev Atefl Tu¤la

Sanayi sahibi Eyüplü Say›n

Hüseyin Dilber’e sonsuz

teflekkürlerimi sunar›m.

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

üst düzeylerle yeniden oluflturulan bir

su sistemiyle s›rl› künkler s›rs›z künkle-

rin içine yerlefltirilerek temiz su sa¤lan-

maya çal›fl›lm›flt›r.

Atölye II:
Atölye alan› olarak belirledi¤imiz

ikinci nokta, Çömlekçiler Caddesi par-

sel 12’de bulunan ve inflas› 1993’de bi-

ten yeni apartman›n, parsel 13’le olan

bitiflik toprak duvar›nda belirlenmifltir.

Bitiflik topra¤›n içinde ve zeminin 10

cm. alt›nda yo¤un olarak, Atölye I’de

oldu¤u gibi k›rm›z› veya pembe hamur-

lu s›rs›z çaydanl›k veya kavanoz kapak-

lar›, s›rl› ve s›rs›z flamdan parçalar› bu-

lunmufltur. Apartman›n inflas› s›ras›nda

at›lan toprak içinde ele geçen iki tane

üç ayak ise burada 19. yy.’dan önce de

bir üretim ve f›r›n oldu¤unu bize gös-

termektedir.

Elde edilen yüzey buluntular›na da-

yanarak bu noktada 1995 y›l›nda bir

kaz› yap›lm›fl ve atölye kal›nt›lar› aran-

m›flt›r.(10) Böylece iliflikteki çizimde

de görülebilece¤i gibi bu alan›n tarihte

en az iki hatta belki üç kez atölye alan›

olarak kullan›ld›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Aç›lan çukurda 2 m. 30 santimde su

ç›km›flt›r. Künkçü ç›kmaz›ndaki atölye

alan›na oranla bu k›sm›n topografik

eyim dolay›s›yla suya daha yak›n oldu-

¤u söylenebilir. Çömlekçiler arkas› so-

kakta evlerin bodrum katlar›nda bulu-

nan baz› küçük üretim atölyelerinde

yapt›¤›m›z araflt›rma da, buralarda da

ayn› derinlikte su ç›kt›¤›n› belirledik.

Atölye II’de açt›¤›m›z çukurda, -10 cm

ile -30 cm aras› ve -1.10 m ile -1.50 m

aras› bol miktarda k›rm›z› hamurlu s›r-

s›z çömlek parçalar› ç›km›flt›r. Bunlar›n

büyük ço¤unlu¤u düz diplerden ve

gövde formlar›ndan anlafl›ld›¤› üzere

saks› parçalar›d›r. Yo¤un çömlek kat-

manlar›n›n bitti¤i yerlerde ise, -30 cm,

-90 cm -1.10 m aras› kil katmanlar› ile

f›r›n art›¤› olan kül bulunmufltur. En üst

düzey ve apartman duvar› aras›nda ise

daha önceden sözü edilen s›rs›z günlük

kullan›m eflyalar› bulunmufltur.

Ayn› alan›n devam›n› bulabilmek

için 1999 yaz›nda Parsel 13’ün bahçe-

sinde kaz› yapma izni ev sahibinden

al›nm›flt›r. Ancak, hem bu parselde

hem de daha önce kaz› yapt›¤›m›z par-

selde 20 yüzy›lda bir tel imalathanesi

bulundu¤undan, bahçe k›sm›nda sadece

tel imalathanesine ait ve yaklafl›k 3.50

m’ye kadar inen çöplük k›sm› bulun-

mufltur. Ancak bunlar›n aras›nda üzeri-

ne fleffaf s›r dökülmüfl büyük tafl parça-
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Çizim 2: Atölye II’in kesiti

Çizim 3: S›rs›z testi-a¤›z ve

kulp (Atölye I buluntusu)
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Balkan Studies, vol. 21, 1980,
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and Townsmen of Ottoman

Anatolia: Trades, Crafts and

Food Production in an Urban

Setting, 1520-1650,

Cambridge, Cambridge

University Press, 1984.
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lar› ele geçmifltir. Böylece di¤er k›s›m-

lardan elde etti¤imiz yo¤un verileri ay-

n› alan oldu¤u halde burada elde etmek

mümkün olmam›flt›r.

Ancak, bir atölyenin de¤iflik bölüm-

leri oldu¤u unutulmamal›d›r. Çamurun

ar›t›ld›¤›, biçimlendirildi¤i, parçalar›n

kurutuldu¤u, f›r›n›n yer ald›¤›, malze-

melerin depoland›¤› vb.. yerler gibi.

Belirlenen atölyelerin çevresinde za-

man içerisinde kent dokusundaki yeni-

lenmelerin s›ras›nda yap›lacak baflka

çal›flmalar, sözü edilen atölyelerin di-

¤er bölümlerin ortaya ç›kmas›na yar-

d›mc› olacakt›r.

Di¤er Seramik 
Örnekleri:
EEbbrruullii  DDeesseennllii  TTaabbaakkllaarr::

Yukar›da sözü edilen örnekler yan›

s›ra bu bölgede bulunan di¤er bir sera-

mik tipi, ebruli bir desenle s›r alt›na be-

zenmifl olan k›rm›z› hamurlu tabaklar-

d›r. Bu tür tabak parçalar› di¤er bir kaz›

yapt›¤›m›z yer olan Tekfur Saray› Çini

F›r›nlar› kaz›s›nda da ortaya ç›km›flt›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun baflka yer-

lerindeki kaz›larda da ele geçen bu tür

tabaklar›n üretim yeri hakk›nda kesin

bir bilgi yoktur. S›r alt›na ebruli beze-

me, ‹stanbul’da Bizans dönemi seramik-

lerinde de görülmektedir. Bu örnekler

de k›rm›z› hamur Osmanl› dönemi ör-

neklerine göre daha koyu, s›r daha par-

lak, ebruli deseni oluflturan k›vr›mlar

daha s›kt›r. Desenler beyaz renkli (be-

yaz astar boya) k›rm›z› hamur üzerine

yap›lm›flt›r. Osmanl› örneklerinde ise

beyaz slip yerine renkli slip (aç›k yeflil,

turuncu vb..) de kullan›lmaktad›r.

‹stanbul’da Tekfur Saray› kaz›lar›n-

da da çokça bulundu¤umuz bu parçalar

ayn› zamanda Dimetoka (Yunanistan)

da yap›lan Osmanl› Dönemi f›r›n kaz›-

lar›nda da ele geçmifltir.(11) Yazar f›r›n

ve buluntular› 19. yy.’a tarihlemektedir.

Bir baflka buluntu yeri ise K›r›m’da

Sudak ve Kefe kaleleridir. Fatih Döne-

minde al›nan bu Ceneviz kalelerinin

belirli bölümleri Osmanl› askerleri tara-

f›ndan 17. yy.’›n ilk çeyre¤ine kadar

kullan›lm›flt›r. Bu bölgede K›r›m’l› arke-

ologlar taraf›ndan yap›lan kaz›larda k›r-

m›z› hamurlu, tek renk yeflil s›rl› gün-

lük kullan›m eflyalar› yan› s›ra ebruli

desenli seramikler ele geçmifltir. K›r›m-

l› arkeologlar taraf›ndan yabanc› üretim

olarak tan›mlanan örneklerin 1998 y›-

l›nda depolarda yapt›¤›m›z incelemeler

s›ras›nda Eyüp örnekleriyle büyük ben-

zerlik gösterdikleri gözlemlenmifltir.

Hem tek renk s›rl› hem de ebruli de-

senli tabaklar›n ‹stanbul’dan oraya git-

me olas›l›¤› fazlad›r. Karadeniz ticareti-

ne özgü de¤iflik küp ve testilerin oldu-

¤u Rus arkeologlar ve tarihçiler taraf›n-

dan bilinmektedir. Her ne kadar bu ko-

nu Osmanl› taraf›ndan incelenmemifl

ise de, Kefe, ‹stanbul’a tereya¤› sa¤la-

yan ana merkezdir(12) Çömlekler bu

malzemenin tafl›nmas› için gerekli araç-

lard›r. Bu tür bir ticaret kapsam›nda as-

kerlerin ihtiyac› olan çömleklerin de

K›r›m’a gitmesi veya belki de orada ye-

rel bir üretimin bafllam›fl olabilece¤i

düflünülebilir. Ayr›ca, Kefe’de 16. yy.’a

tarihlenen ve tafl ifllemecili¤inde karfl›-

laflt›¤›m›z baz› bitkisel motifler ile,

Eyüp’te 16. yy. mezartafllar›n›n beze-

meleri aras›ndaki uslupsal benzerlikte

dikkati çeken ve iki merkez aras›nda

iliflkiyi güçlendiren baflka bir noktad›r.
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Çizim 4: K›rm›z› hamurlu, tek

renk s›rl› kasenin dip ve ayak

kesiti



13) Örcün Bar›flta, “Tafl›yla

Topra¤›yla ‹stanbul’dan Eski

bir Semt: Eyüp Sultan’da Yeni

Bulgular üzerine “ II.Eyüp

Sultan Sempozyumu, Eyüp

Belediyesi Yay›nlar›,

‹stanbul,1998, s. 128-140

14) ‹stanbul Esnaf› II,

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Yay›nlar›, ‹stanbul 1997

15) 19. yy.’da Eyüp

Çömlekçiler çarfl›s›n›n

görünümü için bkz. M.

Mülerr-Wiener, XIX. Yüzy›l

‹stanbul Foto¤raflar›, ‹stanbul,

1989, s.34-35.
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Yukar›daki verilere göre hem k›rm›-

z› ve beyaz hamurlu tek renkli s›rl›

günlük kullan›m eflyalar›ndan bir k›sm›-

n›n hem de ebruli desenli tabaklar›n

15. yy. ile 17. yy.’lar aras›nda üretilmifl

olabilece¤ini ileri sürebiliriz çünkü Ke-

fe ve Sudak kalelerinde Osmanl› döne-

minin bafllama ve bitme tarihleri kesin-

dir.

Benzer örnekler, Defterdar Caddesi

üzerinde 1997 y›l›nda yap›lan kald›r›m

ve do¤al gaz çal›flmalar› s›ras›nda bu-

lunmufltur.(13)
AAvvrruuppaa  ‹‹tthhaall  TTaabbaakkllaarr››::

Buluntular aras›nda ele geçen di¤er
bir tip seramikler ise ithal tabaklard›r.
19. yy.’da, özellikle ‹ngiltere’de “yumu-
flak porselen” olarak tan›mlanan bu ta-
baklar, Çin porselenleri gibi sert bir
dokuya sahip de¤ildir. Hamur ve s›r
tam olarak camlaflmam›flt›r, gövde çini
görünümdedir. Bu tür tabaklar 19.
yy.’da ve 20. yy. bafl›nda ‹ngiltere’de
seri imalat olarak fabrikalarda üretilmifl
ve ayn› zamanda da ‹stanbul pazarla-
r›nda sat›fla sunulmufltur. Tekfur Saray›
kaz›s›nda da ç›kan bu örneklerin ço¤u-
nun dibinde imalathanenin ad› ve mar-
kas› bulunmaktad›r. Bu tabaklar›n beze-
meleri elle de¤il, ç›karma tekni¤iyle
yap›lm›flt›r.

Lüleler:

Yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda çokça

tütün içilen lüle de bulunmufltur. Bunla-

r›n hamur renkleri, bezemeleri ve usta

imzalar› da çeflitlilik göstermektedir.

Yerli ‹thal: 

Eyüp Çömlekçiler Mahallesinde sa-

dece seramik üretilmemekte ayn› za-

manda de¤iflik bölgelerden gelen çöm-

leklerde sat›lmaktayd›. Baz› Osmanl›

belgelerinde Eyüp’teki Çömlekçiler

Suk’un (yani çarfl›s›ndan) bahsedilmek-

tedir.(14) ‹stanbul Es’ar Defterlerinde

de bu konuda bilgi bulunmakta, Enez,

vb. yerlerden gelen çömleklerin fiyatla-

r› ayr›ca belirtilmektedir. Yüzey araflt›r-

malar› s›ras›nda Çanakkale seramikle-

rinden parçalar ele geçmifltir. Öte yan-

dan görüflmeler s›ras›nda kifliler evlerin-

de ki baz› küpleri Biga küpü olarak ta-

n›mlam›flt›r.(15) Ayr›ca Art-Nouveau

uslupta bir parça çini soba kaplamas›

da ilginç buluntular aras›nda yer al›r. 
Tüm bu örnekler bölgede yap›lacak

çal›flmalar kapsam›nda Eyüp imalat›n›
di¤erlerinden ay›rt edebilmek için ne
kadar titiz çal›flmalar yap›lmas› gerekti-
¤ini göstermifltir.

KKiimmyyaassaall  AAnnaalliizzlleerr::

Eyüp çömlekçiler mahallesi bulun-
tular›n›n benzer örnekleri Tekfur Sara-
y› kaz›lar›nda da ele geçmifl ve kimya-
sal analizlerinin yap›lmas› için Prof. Dr.
Emel Geçkinli’ye verilmifltir.

Evliya Çelebi, Eyüp’te üretilen çöm-

leklerin Haliç’ten al›nan çamurla yap›l-

d›¤›n› söylemektedir. Bu konunun da

kimyasal analizlerle bilimsel bir biçim-

de incelenebilmesi için Haliç’ten çamur

örne¤i ald›k. 1995 y›l›nda Haliç üze-

rindeki TEM kara yoluna ek köprü ya-

p›lmas› s›ras›nda, denize büyük çelik

ayaklar› diken raftlara gidilmifl ve Haliç

zemininin y›llarca bu bölgeye akan de-

relerin getirdi¤i erozyonla yükselen ze-

minin alt›ndaki k›s›mdan çamur örne¤i

istenmifltir. Mühendisler çelik ayaklar›

diktikleri zaman üstlerine hiç vurma-

dan ayaklar›n kendi a¤›rl›klar›yla yakla-

fl›k 20 m derine gittiklerini söylemifl ve

böylece Haliç’in yaklafl›k 20 metre dol-
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Çizim 5: Küp A¤z›

Çizim 6: Kapaklar
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du¤unu, esas zeminin ise bundan sonra

bafllad›¤›n› belirtmifllerdir. Böylece bize

20 ve 22 metrelerden ç›kard›klar› ça-

mur örneklerinden vermifllerdir. Prof.

Geçkinli’nin yapm›fl oldu¤u analizlere

göre bu topra¤›n Eyüp’te üretildi¤ini

varsayd›¤›m›z kimi çömlek ve tütün lü-

lelerinde kullan›ld›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Böylece çal›flmalar›m›z s›ras›nda bir

varsay›m daha do¤rulanm›flt›r.

Sosyal ve Ekonomik 

Yaflam›n 

Çömlekçili¤e Katk›s›:
Eyüp’te yüzy›llar boyunca çömlek

üretiminin devam etmesinin bir çok ne-

deni vard›r. Üretilen nesnelere bak›ld›-

¤›nda bunlar›n büyük k›sm›n›n, halk

kesiminin günlük ihtiyac›n› karfl›lamak

için üretilen nesneler oldu¤u görülür.

Yeme, içme, depolama için gerekli

çömleklerin büyük bir bölümü burada

üretilmekteydi. ‹stanbul’un nüfusu ve

tüketim oran› düflünülürse, her dönem-

de bu tip malzemeye ihtiyaç oldu¤u

görülmektedir. Eyüp’te ki üretim sade-

ce o bölgeye de¤il tüm kentte hizmet

vermekteydi. Buna su yollar› için üreti-

len künkler de eklenince imalat›n›n bo-

yutu ortaya ç›kmaktad›r. Eyüp’ün ileri-

sinde 20. yy. bafllar›nda ortaya ç›kan

tu¤la fabrikalar› ise konut yap›m› için

gerekliydi.

Öte yandan Eyüp bölgesinin baz›

özel koflullar› da bu imalat› destekle-

mifltir. Bunlardan birincisi Eyüp çarfl›s›

ve oyuncakç›lard›r. Tahta oyuncak ya-

p›m› yan› s›ra çocuklar için yap›lan dü-

düklü testiler de burada üretilmekteydi.

Örnekleri, ‹stanbul Belediye Müzesin-

de bulunmaktad›r.

‹kincisi, Eyüp Mezarl›¤› ‹stanbul’un

en büyük mezarl›klar›ndan biriydi. Me-

zar› sulama gelene¤i olan bir toplumda

testi sadece evlerde de¤il ama bu ifl için

de kullan›lan bir araçt›.

Eyüp ayn› zamanda bostanlar› ve çi-

çekçili¤i ile tan›nan bir semtti. Çiçek

almaya gelenin saks›, turflu yapmak için

sebze alan›n küp alaca¤›n› düflünmek

yanl›fl olmasa gerekir. Örne¤in, Abdur-

rahman fieref Bey Caddesi 45 nolu par-

selde bulunan büyük çiçeklik ve saks›

sat›fl yeri 1995’e kadar faaliyet göster-

mifl ve bu tarihten sonra buraya büyük

bir site infla edilmifltir.
Çömlekçiler Mahallesinin hemen

karfl›s›na kurulan Feshane fabrikas› ise
burada baflka bir imalat› desteklemifl
olabilir. Fabrika ilk kuruldu¤unda Fes
üretiminde Tunus’lular›n uzman oldu¤u
iyi bilindi¤inden Tunus’tan ‹stanbul’a
usta getirtilmifltir. 1996 ve 1999 y›lla-
r›nda Tunus’ta yapt›¤›m araflt›rmalar s›-
ras›nda, günümüzde imal edilen fesle-
rin kal›plar›n›n bozulmamas› için çöm-
lekçi hamurundan imal edilmifl kal›plar
üzerinde sakland›klar›n› gördüm. Ayn›
uygulaman›n ‹stanbul’da yap›labilece¤i-
ni ve 19.yy.’da Çömlekçiler mahalle-
sinde de bu tür kal›plar›n üretilebilece-
¤ini düflünmek san›r›m çok yanl›fl ol-
maz. ‹leride ki araflt›rmalar›m›z›n bu tür
konulara daha da aç›kl›k getirece¤i ka-
n›s›nday›m.
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Çiz.7) Çaydanl›¤›n imbik

k›sm›.

Çiz.8) Atölye I’in bulundu¤u

yerdeki inflaat çukuru.
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Süleymaniye ve Rüstem Pafla

Camileri

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Medeniyetin 150'den fazla tan›m›

yap›lm›flsa da onu, yüksek bir kültü-

rün veya kültürlerin meydana getirdi-

¤i anlay›fl, yaflay›fl, bilgi, teknoloji,

san'at, sosyal faaliyetler, maddi aletler

ve bu maksatlarla kurulmufl sosyal

müesseselerin bütün olarak tan›mla-

mak mümkündür.

‹slâm Medeniyeti, kitap, sünnet,

müslüman milletlerin kültürleri, eski

kültürlerle medeniyetler, ilim, tekno-

loji ve san'atlardan kaynaklanan; tev-

hid ve sonsuzluk fikri, vahyî-befleri

muhteva, madde-mana, ferdî-sosyal,

dünyevî-uhrevi dengelerle ak›l, ilim,

san'at ve teknolojiye aç›k, s›n›fs›z,

kavgas›z, hürriyetçi ve âdil bir dünya

idealini benimseyen özellikleriyle ta-

n›mlanabilecek bir medeniyettir.

VII. as›rda ortaya ç›kan bu mede-

niyet, Ba¤datta Abbasiler (749-1258),

Endülüste Emeviler (756-1031), Ma-

veraünnehir ve Anadolu'da Selçuklu-

lar (1040-1318), Anadolu ve Balkan-

larda Osmanl›lar (1299-1918) eliyle

medeniyet havzalar› tesis edilerek ta-

rihteki yerini alm›flt›r.

Osmanl› dönemi geliflmelerini bir

Osmanl› Medeniyeti olarak tan›mla-

mak mümkünse de bu medeniyetin

kaynaklar› ve özellikleri gözönüne

al›nd›¤›nda onu, ‹slâm Medeniyetinin

Osmanl› dönemi geliflimi olarak gör-

mek daha uygun olur. Vâk›a baz›

Arap mütefekkirleri ile müsteflriklerin,

Araplar›n ‹slâm Medeniyeti'ndeki rol-

lerini öne ç›kararak onu, bir Arap Me-

deniyeti olarak takdim etmelerine

karfl›l›k Selçuklu ve Osmanl›lar›n ‹s-

lâm Tarihi içinde iflgal ettikleri genifl

kronolojiye bakarak onu, bir Türk

Medeniyeti olarak takdim etmek de

mümkündür. Ancak biz ‹slâm Mede-

niyetinin bir kavmin de¤il de ‹slâm›

kabul eden bütün millet ve toplumla-

r›n müflterek bir medeniyeti oldu¤unu
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Üstte: fieyh Hamdullah’›n

sülü-nesih levhas›

(Yaz›evi Arflivi’nden)

Altta: Afl›k Çelebi, 

albüm resmi

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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kabul ediyoruz. Elbette bu medeni-

yette Araplar›n ve Türklerin a¤›rl›kla-

r› di¤er müslümanlardan daha fazla-

d›r.

Biz bu tebli¤imizde, tarih içindeki

bütün Müslüman Türk devletlerinin

‹slâm Medeniyetine katk›lar› üzerinde

de¤il, sadece Osmanl› Devleti zama-

n›ndaki katk›lar› hulasa etmek istiyo-

ruz.

Evvela Osmanl› Devleti, genifl bir

co¤rafyaya yay›lm›fl bir devlet olmas›

hasebiyle bir çok kültür ve medeni-

yetlerle karfl›laflm›flt›r. Bu sebeple de

Osmanl› Devleti, çok kültürlü, çok

medeniyetli, çok dinli, çok dilli ve
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Üstte: Hattat Aziz

Efendi’nin yazd›¤› 

Hilye-i fierif

(Yaz›evi Arflivi’nden)

Altta: Nakkafl tasviri,

albüm resmi

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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çok uluslu bir devlettir. Bu bize, Os-

manl› devri ‹slâm medeniyeti'nin geç-

mifl dönemlerden daha zengin miras-

lar› sinesinde toplayan bir medeniyet

haline geldi¤ini göstermektedir.

Di¤er taraftan Osmanl› toplumunu

meydana getiren unsurlar, sadece bir

milletler toplulu¤u de¤il, farkl› unsur-

lar›n toplumdaki her faaliyete ifltirak-

lar› sebebiyle âdetâ bir milletler sen-

tezidir. Bu sebeple de Osmanl› devri

‹slâm Medeniyeti, Osmanl›l›k (Millet-

i Osman›yan) sentezine uygun olarak

bütün unsurlar›n omuz verdi¤i bir me-

deniyet haline gelmifltir. Bunu, bilhas-

sa ‹slâm san'atlar›nda görmek müm-

kündür. Osmanl› devlet yönetiminde

gayri-Türk unsurlardan bir çok yöne-

tici yetifltirdi¤i gibi, musikî ve el

san'atlar›nda da bir çok de¤erli san'at-

karlar yetifltirmifltir.

Osmanl›, bir taraftan fiam, Kahire

yoluyla Haremeyn'e kadar uzanan

Arap-‹slâm miras›n› tevarüs etti¤i gi-

bi, di¤er taraftan da Orta Asya'ya ka-

dar uzanan Türk ve Türk-‹slam mîra-

s›n› tevarüs etmifltir. Bu sebeple de ‹s-

lâm Medeniyeti, Hz. Ömer devrinden

sonra Müslüman Farslar›n ortaya koy-

duklar› Medenî geliflmelerle Selçuklu

ve Osmanl› yoluyla tan›flma imkan›

buldu¤u gibi, Karahanl›, Gazneli ve

daha önceki Türk devletlerindeki ge-

liflmelerle irtibat kurabilmifltir.

Osmanl› dönemi ‹slâm Medeniye-

tinin ve geliflmesi de idarî sahada ol-

mufltur. Asr-› Saadetten sonra Arap-‹s-

lâm tarihinde görülen Haflimî- Umey-

ye rekabeti ‹slâm tarihinde üzücü ha-

diselere sebep olmufltur. ‹slâm toprak-

lar›n›n idaresi 1055'te Selçuklularla

Müslüman Türklere geçti¤inde Os-

manl›ya kadar O¤uzlar›n K›n›k boyu

idareyi elinde tutmufl ve di¤er O¤uz
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Katip Çelebi’nin Cihannüma

adl› eserinden Zatü’l Kürsi

isimli flekil

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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boylar› ve Osmanl› Devleti'ni kuracak

kay› boyu da K›n›klarda bir rekabete

girmeden onlar›n emrinde üçyüz y›la

yak›n bir zaman da ‹slâm Medeniyeti-

ne hizmette bulunmufllard›r. K›n›k

boyunun ›nk›raza yüz tuttu¤u bir de-

virde ise bir zat K›n›klar›n, kay› bo-

yunu uç beyli¤ine getirerek zamanla

idareyi onlara teslim etmifller ve ken-

dileri de hiç bir zaman iktidar olmak

için kay›lara karfl› herhangi bir k›yam

hareketine kalk›flmam›fllard›r. Osman-

l› ad›yla alt›yüz y›ll›k kesintisiz bir ci-

han devleti kuran kay›lar zaman›nda

da bir çok o¤uz boyu bu devletin top-

raklar›nda yaflad›klar› halde Osman-

l›'ya karfl› her hangi bir isyan tefleb-

büsünde bulunmam›fllard›r ve k›n›klar

federal bir yap›, kay›lar da merkezi-

yetçi bir yap› içinde ‹slâm medeniye-

tinin yaflanabilece¤ini ortaya koymufl-

lard›r.
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(‹htisar-i) Tercüme-i Atlas

(Mayor)

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Bilindi¤i gibi Emeviler ve Abbasi-

ler dönemlerinde ‹slâm Medeniyeti,

Cezîretül Arab, Biladü'fl fiam, Kuzey

Afrika ve k›smen Kafkasya ile Orta

Asya'da yaflam›flt›r. Osmanl›lar döne-

minde ise bu co¤rafya muhafaza edil-

di¤i gibi Balkanlar ve Do¤u Avrupa'da

‹slâm Medeniyetinin yaflad›¤› bölgeler

haline gelmifltir.

Bilindi¤i gibi ‹slâm medeniyeti'nde

ilim ve ilim tahsili, önceli¤i olan bir

meseledir. Bedir savafl›nda ilim ö¤ret-

menin savafl esirleri için bir vesile .....

oldu¤u meflhurdur. Emevî ve Abbasi-

ler dönemlerinde camilerde yap›lan

tedrisatta büyük ilmî geliflmeler sa¤-

land›¤› bir gerçektir. Ancak Karaman-

l› ve Selçuklularla tedris hayat›na gi-

ren medreselerin Osmanl›larla büyük

geliflmeler gösterdi¤i ve böylece E¤i-

tim ve ö¤retim müessesi ve teflkilat›

olarak bu dönemin günümüze ›fl›k tu-

tacak geliflmelere ulaflt›¤›na flahit ol-

maktay›z. Böylece ‹slâm medeniyetin-

de daha önceleri e¤itim ve ö¤retimde

müderrisler önde iken Osmanl›larda

e¤itim ve ö¤retim müesseseleri öne

ç›kar›lm›fl ve medreselerin seviyesine

göre müderrisler tayin edilmifltir.

Osmanl› öncesi dönemlerde halife

veya sultanlar›n yetkileri s›n›rlamak,

herfleyden önce o halife veya sultan-

lar›n f›khî bilgi ve anlay›fllar›na ba¤l›

olmas› zaman zaman onlar›n meflru-

iyetlerinin tart›fl›lmalar›n› gündeme

getirmiflti. Osmanl› dönemi, bugünkü

Anayasa mahkemeleri gibi, devletin

hemen her icraat›nda fetva ve görüfl

serdeden fieyhülislaml›¤›n ortaya ç›k-

mas›yla meflruiyyet meselesi daha ke-

sin s›n›rlara kavuflturulmufltur.

Osmanl› dönemindeki geliflen ‹s-

lâm san'atlar› da ‹slâm Medeniyeti'nin

kazand›¤› yeni boyutlard›r. Mimaride

Sinan'la zirveye ulaflan muazzam ge-

liflme, hat san'at›nda fieyh Hamidul-

lah'la en yüksek seviyeye ç›kan hat-

tatl›k, tezyinatta ulafl›lan merhale ve

musikîde ortaya konulan yeni makam-

lar, Osmanl›n›n ‹slâm medeniyetine

önemli katk›lar›d›r.

Elbette Osmanl›lar›n  ‹slâm mede-

niyetine katk›lar› bunlardan ibaret de-

¤ildir, askeri sahada, flehirleflmede, sa-

nayide, ticarette, teknolojide ve ula-

fl›mda, denizcilikte, ziraatta ve daha

bir çok sahada Osmanl›n›n ‹slâm Me-

deniyetine katk›lar› bulunmaktad›r
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BEYPAZARI
SULUHAN

PROF. DR. AYfiIL TÜKEL YAVUZ

Z

Üsküdar Amerikan K›z Lisesi’nden sonra Ortado¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi

Mimarl›k Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans e¤itimi yapt›. Roma Mimarl›k Fakültesi ve
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Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü Restorasyon Anabilim Dal›’nda görev
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aras›nda restorasyon, koruma, tarihi yap› sistemleri ve özellikle Selçuklu dönemi üstörtü

sistemleri, kervansaraylar a¤›rl›kl›d›r. 



1) Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

arflivinde, 585 nolu defterin 42.

sayfa, 45. s›ras›nda  kay›tl›

‹stanbul’da Nasuh Pafla Vak-

f›na ait 25 Muharrem 1022

tarihli vakfiyedir. Vakfiyenin

sureti Vak›flar Genel Müdür-

lü¤ü Arfliv ve Yay›n Dairesi

Baflkan› Sadi Bayram taraf›n-

dan bana verildi. Bu vakfiye

üzerine 1998’de Beypazar› Se-

minerinde verdi¤i tebli¤ bask›-

dad›r. Kendisine ve baz› kelime-

leri anlamama yard›mc› olan

Tahsin Türker’e teflekkür ede-

rim. Resim 34’teki belge fotog-

raf için de Beypazar› Belediye

Baflkan› Mansur Yavafl’a te-

flekkür borçluyum.

2) Evliya Çelebi Seyahat-

namesi, Üçdal neflriyat, ‹stan-

bul (tarihsiz), 3. Cilt, s.674-

677, 1095) 

3) Türkiye Mülki ‹dare Bö-
lümleri, Belediyeler-Köyler,
‹çiflleri Bakanl›¤›, ‹ller ‹daresi
Genel Müdürlü¤ü, Seri II, Sa-
y› 5, Ankara 1977, s.89.

4) Zeynep Nay›r (Ahunbay),
Osmanl› Mimarl›¤›nda Sultan
Ahmet Külliyesi ve Sonras›
(1609-1690), ‹TÜ Mimarl›k
Fakültesi Bask› Atölyesi, ‹stan-
bul, 1975, s.206, Türkiye’de
Vak›f Abideler ve Eski Eserler
I, Ankara 1972,  s.500. Her
iki yay›n da bu bilgi için kay-
nak göstermiyor.
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Evliya Kösebey/Köstebek Han›’n›
ve Nazilli/Nazif Pafla Han›n› "Nazif
Pafla’n›n yapt›rd›¤›n› kaydetmektedir.
Beypazar› ile Göynük aras›nda üç
menzil vard›r. Bunlardan yeri ve ad›
kesin bilinen tek menzil vakfiyede ad›
"Neallu derbendi" olarak geçen ve ya-
p›lar yap›ld›ktan sonra Nall›han ad›n›
alan menzildir. Kösebey/Köstebek
olarak yaz›lan isim Nall›han ilçesi

merkez buca¤›na ba¤l› Uluhan köyü-
nün eski ad›d›r(3). Uluhan köyünde
Nasuh Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl,
flimdi y›k›lm›fl bir kervansaray ve cami
vard›r(4). Buradan geçen derenin ad›
da Köstebek deresidir. Köstebek/Kö-
sebey sözcüklerinden hangisinin di¤e-
rine dönüfltü¤ünü saptamak mümkün
de¤ildir. Ancak bu han›n, ad› Köste-
bek olup Uluhan’a de¤ifltirilen yerde

Resim 1: Beypazar›’n›n ve

Suluhan’›n H›d›rl›k

Tepesi’nden görünüflü A.T.Y.

saydam arflivi, Ekim 1999

G‹R‹fi

Bir çok Osmanl› flehir han›na için-

deki su sisteminden dolay› halk taraf›n-

dan Sulu Han ad› verilmifltir.  Beypaza-

r› Suluhan da bunlardan biridir. 

Beypazar› Suluhan Ankara-‹stanbul

yolunda Beypazar› kasabas›n›n içinde-

dir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nde bu-

lunan (H1022) 1613 tarihli vakfiye Na-

suh Pafla’n›n Beypazar› ve Nall›han’daki

yap›lar›na aittir(1). Bu vakfiyede Beypa-

zar›’ndaki ve Nall›han’daki hanlar›n ta-

n›mlar› flöyledir: "Sadr-i a’zam vezir-i

muazzam Nasuh Pafla…" Hüdavendigâr

sanca¤›ndaki vâki’ Beypazar› kasabas›n-

da vâki bina eyledi¤i han-› kebirin de-

rununda mescid-i flerife ve yirmialt›

aded oda ve kariban han› ile elli dört

aded dekakin ve mabeyninde vâki bac-

pazar› ve mai-cari" ve "Neallu derben-

dinde bina olunan han ve hamam ve

camii flerif ve mekteb…” ‹kinci tan›m

tek bir yap›y› de¤il bir menzil külliyesi-

ni betimlemektedir. 

Evliya Çelebi(2), biri (H 1058)

1648 tarihinde Ankara’dan ‹stanbul’a,

di¤eri Melek Ahmet Pafla ile ‹stan-

bul’dan Van’a giderken olmak üzere, bu

yolu iki kez katetmifltir. Evliya’ya göre

Beypazar›-Göynük aras›ndaki menziller

flöyledir:

11..  sseeffeerrddee 22..  sseeffeerrddee

Beypazar›……………………………………… Beypazar›

Sar›lar Köyü…………………………………… Sar›lar Köyü

Kösebey Han›………………………………… Köstebek Han›

Nazilli Han menzili…………………………… Nafiz Pafla Han›

Göynük Kalesi ……………………………….. Türbeli Göynük
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5) Z. Nay›r, a.g.e. s.203,
“Sadrazam Nasuh Pafla tara-
f›ndan, Eski Çay›rhan’da yap-
t›r›lan han, zamanla yok olmufl
ve bulundu¤u alan da baraj
gölü sahas› içinde kalm›flt›r” di-
yerek Kösebey Han’›n›n Evliya
Çelebi ve Seyyah Simeon tara-
f›ndan yap›lan tarifini vermek-
tedir.

6) William M. Ramsay, Ana-
dolu’nun Tarihî Co¤rafyas›,
Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stan-
bul, 1961, s.216 ve 217 ara-
s›ndaki Galatia haritas›.
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oldu¤unu kabul etmek yanl›fl olmaz.
Z. Ahunbay Kösebey Han›’n›n Eski
Çay›rhan’da oldu¤unu kabul etmekte-
dir(5). Bu durumda Beypazar› ile Nal-
l›han aras›ndaki yaklafl›k 60 km. me-
safede iki han bulunmakta, buna kar-
fl›n Nall›han ile Göynük aras›ndaki
benzer mesafede ise hiç bir menzil
bulunmamaktad›r. Çay›rhan’›n ad›n-
dan burada bir han›n varl›¤› bellidir.
Evliya’n›n Beypazar›’ndan dokuz saat-
te vard›¤› Sar›lar köyünde de bir han
olmas› do¤ald›r. Bu köyün yeri sapta-
namam›flt›r. Osmanl› öncesi varolan
ve güzergâh› de¤iflmeyen bu yolun(6)

üstünde, Sar›lar köyü için, en olas›
konum Çay›rhan’d›r. Çay›rhan, Sar›lar
köyünün han yap›ld›ktan sonraki veya
daha yak›n tarihlerdeki ad› olabilir.
Bu durumda Evliya Çelebi’nin menzil
s›ralamas›n› Beypazar›-Sar›lar köyü
(Çay›rhan) – Nall›han – Köstebek /
Kösebey (Uluhan) - Göynük olmas›
uygundur. Çay›rhan’›n eski ad›/adlar›
üzerinde yap›lacak araflt›rmalar sonuç-
lanana kadar Evliya Çelebi’nin menzil
s›ralamas›nda Nall›han ile Köse-
bey/Köstebek hanlar›n›n yer de¤ifltir-
di¤i varsay›m› geçerlidir.

Evliya Çelebi Kösebey/Köste-

Resim 2: Han’›n güneyden

görünüflü

A.T.Y. saydam arflivi, Ekim

1999

Resim 3: Genel görünüfl –

güneybat›dan kuzeydo¤uya

bak›fl A.T.Y. saydam arflivi,

Aral›k 1999
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7) Derbent teflkilât› ve halka
sa¤lanan vergi muafiyeti için
bkz. Cengiz Orhonlu, 
Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
Derbent Teflkilât›, Edebiyat
Fakültesi Matbaas›, ‹stanbul,
1967.

8) Evliya Çelebi, a.g.e., s.674

9) a.g.e., s.674

10) a.g.e.,  s.675
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bek’teki ve Nall›han’daki yap›lar›n ne-
ler ve nas›l olduklar› hakk›nda da bilgi
vermektedir. "Kösebey denen köy"
olarak tan›mlad›¤› yerleflmenin vergi-
den muaf, dolay›s›yla derbent oldu¤u
anlafl›lmaktad›r(7). Nasuh Pafla emni-
yet amac›yla kale gibi büyük bir han
yapt›rarak köy halk›n› yerlefltirmifltir.
Köyde cami, han, imaret, hamam ve
küçük bir çarfl› vard›r. Han›n Anado-
lu’da benzeri yoktur; fiam yak›n›ndaki
Kadife ve sa¤? han›na benzer. ‹çli-d›fl-
l› birkaç haremi, ikibin atl›k ah›r›, de-
veli¤i ve büyük bir meydan› vard›r ve
yap›lar›n üstü kurflun örtülüdür(8). Bu
tan›m buran›n derbent niteli¤ini vur-
gulamakta ve yap›lar grubunun bir
menzil külliyesi özellikleri tafl›d›¤›n›

göstermektedir. 
Nall›han’daki ise "köstebek yuvas›

gibi bir plan üzerine infla edilmifl aca-
ip ve büyük" bir hayratt›r. Han›n ya-
n›s›ra bir de aflevi vard›r(9). Vakfiye-
de "Neallu" (nall›) derbent olarak geç-
mektedir ki bu da Nasuh Paflan›n
mevcut olan fakat asayifl sorunlar› ya-
flayan iki derbendi yeniden ihya edip
yolun emniyetini sa¤lad›¤›n› göster-
mektedir. Güzergâh›n ihyâs› Beypaza-
r›’n› da içine ald›¤› gibi büyük bir ola-
s›l›kla Sar›lar köyünü de kaps›yordu. 

Evliya Çelebi Beypazar›’nda bir
Nasuh Pafla han›ndan bahsetmemek-
tedir. Sadece kasabada yedi han oldu-
¤unu, çarfl› içinde güzel bir han›n
yanm›fl oldu¤unu yazar(10). Yan›k
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Resim 4: Genel görünüfl –

do¤udan bat›ya bak›fl

A.T.Y. saydam arflivi, 

Aral›k 1998

Resim 5: Genel görünüfl –

güneybat›dan kuzeydo¤uya

bak›fl

A.T.Y. saydam arflivi, 

Aral›k 1998



11) Zeynep Nay›r, a.g.e.,

s.205

12) Tayyip Gökbilgin,

"Nasuh Pafla", ‹slam Ansik-

lopedisi, 9. Cilt, ‹stanbul,

1964, s.124.
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han Suluhan de¤ildir, çünkü yap›n›n
özgün k›s›mlar›nda yang›n tahribat›na
iflaret eden hiç bir iz yoktur.

Nall›han’daki y›k›k han›n portali

üzerindeki kitabe (H 1015) 1607 ta-

rihlidir(11). Vakfiye Nasuh Pafla’n›n

1614te idam edilmesinden bir y›l ön-

ce yap›lm›flt›r. Biri 1607 tarihli iki ha-

n›n vak›f ifllemlerinin 1613te yap›lma-

s› baz› varsay›mlara götürür. Beypaza-

r›’ndakinin bitmesinin beklendi¤i an-

lam›na gelebilir. Belki de ikisi de ayn›

zamanda bitmifl, bütün vak›f ifllemleri

ayn› tarihte tamamlanm›flt›r. Nasuh

Pafla Beylerbeyi oldu¤u Halep’ten ‹s-

tanbul’a Temmuz 1612de hareket et-

mifl ve "Konya-Ankara-Nasuh Pafla

Hanlar›-Göynük-Geyve yolu ile" 27

Eylül’de ‹stanbul’a varm›flt›r(12). Bu,

birlikte programlanm›fl ve yak›n tarih-

lerde bitmifl hanlar›n 1612den önce

bitti¤ine iflaret edebilir.

Resim 6: Genel görünüfl –

do¤udan bat›ya bak›fl

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

Resim 7: Genel görünüfl –

güneyden kuzeye bak›fl

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998
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13) Ankara Vilayeti Sal-

namesi 1325 (1907), Ankara

Enstitüsü Vakf› Yay›nlar›,

Ankara, 1995, s.111.

14) Bu projenin rölöve paf-

talar› ODTÜ Restorasyon

Anabilim Dal› arflivinde

bulunmaktad›r. Sefa Gürman,

U¤ur Kangal, fievki

Numano¤lu ve Hüsnü O¤uz-

soy’›n yapt›¤› dönem projesini

yazar yürütmüfltür. Bu yay›n

kapsam›nda kullan›lan

rölöveler ODTÜ rölövesi diye

a›lacakt›r. 1970 foto¤raf ve

saydamlar› yazara aittir.
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1907 tarihli Ankara Vilâyeti Salna-

mesi’nde "kasaba dahilinde" kadim bir

han bakiye-i enkaz› vard›r diye bahse-

dilen han e¤er Suluhan ise, vakfiye-

sinden sonra, bu yap›dan bahsetti¤i

bilinen en eski kaynakt›r(13).  Sulu-

han (H 1336) 1918de onar›ld›¤›na

göre Salname’de bahsedilen y›k›k han

herhalde Suluhan’d›r. 

1970 y›l›nda ODTÜ Mimarl›k Fa-

kültesi Restorasyon Bölümü yüksek li-

sans program›nda Suluhan bir dönem

projesi olarak çal›fl›ld›¤› zaman(14),

avlunun bat› kanad› tamamen toprak

alt›ndayd›; kuzey kanad›n önemli bir

bölümü de ayn› durumdayd›. Do¤u

kanad›n ve güney kanad›n do¤u k›s-

m›ndaki odalar k›smen y›k›k da olsa,

iki katta da mevcuttu (fiekil 1-7). Y›-

k›k k›s›mlar ile y›k›nt› ve toprak dol-

mufl avlunun üstüne çeflitli binalar ya-

p›lm›flt› (Resim 2). Bat›da, üst kotta

bir s›ra dükkan, avluda bir elektrik

fabrikas› ve baz› depolar vard›. Avlu-

nun girifl arkas›ndaki k›sm› park yeri

olarak kullan›l›yordu. 

1970den günümüzedek yap›n›n

büyük bir h›zla h›rpalanm›fl ve y›k›l-

m›fl oldu¤u görülmektedir. D›fl duva-

Resim 8: Do¤u cephenin güney

k›sm›

A.T.Y. saydam arflivi, Ekim

1970

Resim 9: Do¤u cephe, portal

eyvan›

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

Resim 10: Do¤u cephenin

kuzey k›sm›

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

Resim 11: Kuzey cephe, do¤u

köfle

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998
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15) Yap›n›n do¤ru belgelen-

mesi, incelenmesi, de¤erlendiril-

mesi ve onar›lmas› için gerekli

kaz› çal›flmalar› parçac› bir

yaklafl›mla yap›lm›flt›r.

1994’de avlu ve etraf›ndaki

mekânlar zemin seviyesine

kadar temizlenmifl ve bar›nak

k›sm›nda, ayak s›ras›n› belir-

lemeye dönük, birkaç sondaj

yap›lm›flt›r. Bu aflamada ç›kan

dönem eklerinin bir k›sm› bel-

gelenmeden kald›r›lm›flt›r.

Bar›na¤›n üstündeki dükkânlar

kald›r›ld›ktan sonra içi zemin

kotuna kadar temizlenmifl ve

temel sondajlar› yap›lm›flt›r.

1998 yaz›nda Ankara

KTVKK’nun talebi ile av-

lunun içindeki su ögesi aran-

m›flt›r. Kaz› müzeden bir ar-

keolog kontrolunda yap›l-

mas›na karfl›n çok özensizdir;

halâ plan ve kesitleri ölçül-

memifl ve çizilmemifltir. Birkaç

dönemli yap›n›n kesitlerinin

belgelenmemifl olmas› dönemleri

saptamay› zorlaflt›rmaktad›r.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

d›fltaki dükkânlar› sat›n al-

maya karar vermifl, fakat bu

karar halâ uygulanmam›flt›r.

Sadece kuzey duvar›n do¤u ve

kuzey cephelerindeki özgün

dükkanlar›n saptanabilmesi

için sat›n alman›n gerçeklefl-

mesi, eklerin kald›r›lmas› ve

kaz› yap›lmas› gereklidir. 

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

r›n güneydo¤u ucu y›k›lm›flt›r. Do¤u

cephenin güney kanad›ndaki ve gü-

ney cephenin do¤u k›sm›ndaki üst kat

odalar› çökmüfltür. 1998 y›l›nda, ha-

n›n güney duvar›na yaslanm›fl yol ha-

n›n içine kaym›fl ve güney cephe du-

var›n›n büyük ölçüde y›k›lmas›na ne-

den olmufltur. Yap›n›n yol kotlar›n›n

alt›nda kalmas›, içine su dolmas› ile

sonuçlanm›fl ve çöküntüleri h›zland›r-

m›flt›r. 

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü 1994

y›l›nda Suluhan’›n onar›m›na karar

vermifl ve onar›m projesini de kapsa-

yan bir ihale yapm›flt›r. Suluhan’› in-

celedi¤im 1998 Aral›k ay›nda avludaki

ve bar›naktaki kaz› bitmifl(15), avlu-

nun ortas›ndaki su ögesi ortaya ç›ka-

r›lm›flt›. Kaz› halâ eksikti, rölöve-res-

titüsyon-restorasyon projelerinin ek-

sikliklerinin tamamlanmas› için proje

durdurulmufltu ama baz› k›s›mlarda

imalât da yap›lm›flt›. Avlunun kuzey

ve bat› cephesi ile do¤u cephesinin

kuzey kanad›n›n revak kemerleri örül-

müfltü; güney cephesinde ise revak

ayaklar› ve onlar›n aras›ndaki ba¤lan-

t›lar infla edilmiflti. Avlunun kuzeyin-

de "ah›r" dedikleri k›s›m tamamlan-

m›flt›. Avlunun do¤u kanad›n›n ve bat›

kanad›n›n güneyindeki oda cepheleri-

nin bir k›sm› kesme taflla yenilenmiflti.

Bu kanad›n kuzey k›sm›ndaki birinci

kat odalar›n›n kubbeleri tamamlan-

m›flt›. Portal eyvan›n›n a¤z› onar›lm›fl-

t›.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Su-

luhan tek dönemli bir yap› de¤ildir.

Büyük bir k›sm› y›k›k oldu¤u için bir-

den fazla dönemin herbirinden ancak

baz› izler tafl›maktad›r. Bu nedenle

birbiri ile ba¤daflan ve ba¤daflmayan

birçok öge, seviye, iz, malzeme ve in-

flaat tekni¤i biraradad›r. Projesi bitme-

den bafllayan, mevcut herfleyi ayn›

döneme ait olarak yorumlayan, eksik

ögeleri de Osmanl› mimarisinin genel

tan›mlar› içine oturmayan, bir re-

konstrüksiyon bu karmaflaya yeni kat-

k›larda bulunmaktad›r.

Bu çal›flma Suluhan’›n en okunabi-

lir oldu¤u bu zaman kesitinde Sulu-

han’› anlama ve çözümleme denemesi-

dir. Mevcut, izler ve bulgulardan ha-

reketle yap›n›n önce flimdiki durumu

tan›mlanacak, arkas›ndan da dönemle-

ri sorgulalanacakt›r. Amaç, mimarisi

flimdiyedek yay›nlanmam›fl(16) bu 17.

yüzy›l Osmanl› han›n›n do¤ru anlafl›l-

mas›n› ve yorumlanmas›n› sa¤lamakt›r

(17). 

Araflt›rman›n bafll›ca kaynaklar›

1970 ODTÜ rölövesi, yap›n›n kendi-

nin sundu¤u ve kaz› sonras› ortaya ç›-

kan bilgiler, çeflitli dönemlerde çekil-

mifl foto¤raflar, vakfiyesi ve di¤er Os-

manl› hanlar› hakk›ndaki bilgilerdir. 

TANIM

ÇÇeevvrree

Beypazar› Suluhan, eski kentin gü-

ney bat›s›nda, tarihî ticaret merkezi-

nin güney bat› ucundad›r (Resim 1).

Vakfiyede Han’›n konumunun pazar

ile olan iliflkisi ile  tan›mlanmas›, ya-

p›ld›¤› dönemde de ticari bölgenin

parças› oldu¤una iflaret etmektedir.

Hafifçe kuzeybat›ya dönük yap›, do-

¤u-bat› do¤rultusunda uzunlamas›na
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Resim 12. Güney cephenin or-

ta k›sm›

A.T.Y. saydam arflivi, Ekim

1970

Resim 13. Avlu, temizlik son-

ras›, kaz› öncesi 

(M‹MOD)



16) Zeynep Ahunbay’›n doktora

tezinde (a.g.e.), 1609-1690

tarihleri aras›nda infla edilmifl

flehir hanlar› listesinde Beypazar›

Suluhan yoktur. Gönül Gürefl-

sever, Osmanl› hanlar› konulu

tezinde bulundu¤unu söyledi, an-

cak bu tez yay›nlanmam›flt›r. 

17) Eksiklerin tamamlanmas›

aflamas›ndaki restorasyon

projesinin çizimleri, kaz› öncesi

ve sonras› foto¤raflar› yüklenici

M‹MOD Mimarl›k ve Ticaret

fiirketi taraf›ndan verilmifltir.

Kendilerine burada teflekkür

ederim. Ancak yukar›da kay-

dedilen nedenlerle, sadece

projenin 1994-1995 y›llar›nda

haz›rlanan ilk restitüsyon

projesi için üretilen analizli

rölöve paftalar› kullan›lacakt›r.

Rölöve han›n içindeki kaz›

tamamlanmadan al›nm›flt›r. Bu

paftalar da rölövenin eksik ve

yanl›fllar›n› tafl›maktad›r. Bu

nedenle çizimlere yap›n›n genel

özelliklerine iflaret eden eskizler

olarak bak›lmas›nda yarar vard›r.

Yazar›n görüflleri metin içinde

anlat›lacakt›r.

18) Yap›n›n hafif kuzeybat›ya
dönük konumu daha rahat an-
lat›ls›n diye kuzey olarak
tan›mlanm›fl ve di¤er yönler de
ayn› biçimde kullan›lm›flt›r.

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

yerlefltirilmifltir(18). Bat›dan do¤uya

ve güneyden kuzeye do¤ru alçalan,

iki yönde meyilli bir araziye oturmufl-

tur; bat›-do¤u yönündeki meyil daha

fazlad›r. 

Ortas›nda, öne taflan portal eyva-

n›n›n yerald›¤› do¤u cephenin önün-

de uzanan Yüksek Kald›r›m Sokak üs-

tünde, ufak bir aç›k alan vard›r. Cep-

henin moloz taflla örülmüfl güney ka-

nad›n›n do¤u köflesi (fiekil 3, Resim

8,9) 1970 den sonraki bir tarihte y›-

k›lm›flt›r. Duvar›n kalan k›sm›n›n ör-

güsü s›ral› molozdur.  Tafl aralar› sil-

me derzlidir; baz› k›s›mlarda bunun

üstüne kal›n bir s›va uyguland›¤› gö-

rülmektedir. Cephenin kuzey k›sm›

ise önüne infla edilen iki katl› dükkân-

lar›n arkas›nda kalm›flt›r (Resim 10).

Dükkânlar›n gerisinde ve üstünde, ku-

zey köflede, duvar›n kesme tafl oldu¤u

görülmektedir.

Han’›n kuzeyindeki Demirciler So-

kak bat›ya do¤ru yükselmektedir. So-

kak kotunun zaman içinde yükselmifl

oldu¤u izlenmektedir. Han›n kuzey

duvar›n›n önünde, soka¤›n güney ta-

raf›n› oluflturan bir dizi dükkan vard›r

(fiekil 15, 18, Resim 11). Kuzeydo¤u

köflede derinli¤i az olan dükkânlar›n

derinli¤i bat›ya do¤ru gittikçe artmak-

tad›r, yani dükkânlar uzun ve dar aç›l›

üçgen bir alana oturmaktad›r. Bu dük-

kânlardan do¤u uçtaki iki tanesi te-

mizlik s›ras›nda kald›r›lm›fl ve arkas›n-

dan, zemin kotunda yar›m daire pro-

filli beflik tonozu olan, eyvan gibi d›-

flar›ya aç›lan, üç mekândan biri ç›k-

m›flt›r. Buras› yap›n›n en alt kottaki

köflesi oldu¤u için bu mekânlarla yap›

üç kat olmaktad›r. Duvar do¤u cephe-

den kuzeye kesme tafl olarak dönmek-

te, yaklafl›k 2 m. sonra düzensiz bir

geçiflle, s›ral› ve s›vama derzli moloz

tafl olarak devam etmektedir. Bu k›-

s›mda, içten zemin kat, d›fltan birinci

kat seviyesinde, do¤uda küçültülmüfl

bir pencere, onun biraz bat›s›nda da

bir büyük pencere-küçük kap› niteli-

¤inde bir aç›kl›k bulunmaktad›r. Her

ikisinin tafl lentosunun üstünde tek

merkezli te¤et profilli bir kemerle s›-

n›rlanan birer tu¤la al›nl›k vard›r. Bu

pencerelerin üstündeki duvar moloz-

dur. Do¤udaki pencerenin üstünde,

içte birinci kat seviyesinde, bir pence-

re daha vard›r. Bu aç›kl›¤›n üstü sade-

ce lento ile örtülmüfltür. Pencerenin

alt›nda duvar parças› moloz tafl, di¤er

taraflar›ndakiler ise kesme taflt›r. Du-

var›n bu k›sm›nda, iki üstüste pence-

renin de içinden geçen kal›n bir dikey

çatlak ve yak›n›nda baz› daha k›sa

çatlaklar gözlenmektedir.

Güneyde, birinci kat seviyesinde,

cephe duvar›na bitiflik ve koflut olarak

Sulu Han Sokak uzanmaktad›r (Resim

12, 3). Yolun güney kenar›nda, 19.

yüzy›l sonlar› ile 20. yüzy›l bafllar›

özelliklerini tafl›yan bir dizi konut bu-

Resim 14. Avlunun kuzey ve

do¤u k›s›mlar›, kaz› sonras› 

(M‹MOD)
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fiekil 1. Zemin kat rölövesi

(ODTÜ)

fiekil 2. Do¤u cephe rölövesi

(ODTÜ)
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lunmaktad›r. Bu k›s›mda arazi güney-

deki H›d›rl›k Tepe’sine do¤ru yüksel-

di¤i için Han’›n yap›ld›¤› dönemde de

yolun, duvar›n arkas›ndaki odalar›n

zemininden daha yüksek bir kotta

bafllad›¤› düflünülmektedir. Yolun se-

viyesi zaman içinde biriken toprakla

yükselmifl ve gitgide cepheye daha

fazla yaslanm›flt›r. Yukar›da kaydedil-

di¤i gibi, Sulu Han Sokak 1998 Aral›k

ay›nda Suluhan’›n içine kaym›fl ve

cephe duvar›n›n yolun üstünde kalan

k›sm›n› y›km›flt›r. 1970 çizim ve fo-

to¤raflar›nda cephenin bat› yar›s›n›n

yolun ve bat›daki dükkânlar›n alt›nda

kald›¤› görülmektedir. O tarihte cep-

henin do¤u parças›, birinci kattaki

odalar›n kubbe bafllang›c›na kadar

ayaktayd› (fiekil 4, Resim 12). K›smen

s›ras›z k›smen s›ral› moloz tafl örgülü,

silme derzli duvar›n ortalar›na do¤ru

bir gedik, baz› yerlerde küçük delikler

ve birkaç çatlak vard›.

Han›n bat› k›sm›n›n üstü, y›k›nt›la-

r›n üstüne infla edilmifl, dükkânlarla

örtülüydü. Kaz› sonras› bu k›s›mdan

yaklafl›k dört metre toprak kald›r›lm›fl

ama bar›na¤›n d›fl duvar› yani Han’›n

bat› cephesinin önünde halâ toprak

dolgu vard›r. Bu nedenle cephenin ör-

güsünün niteli¤i belli de¤ildir (Resim

32). Arazinin yükselmesi nedeniyle

belki de bu cephe duvar› zaten gömük-

tü. 

PPllaann  vvee  ÖÖggeelleerr

Beypazar› Suluhan’›n kare bir avlu

etraf›nda iki katta odalar› ve portalin

karfl›s›ndaki bir eyvandan ulafl›lan bir

bar›nak k›sm› vard›r (fiekil 15, 16).

fiekil 14te baz› mekânlar›n alt›nda

bodrum oldu¤u görülmekle birlikte

kaz› sonucu bütün odalar›n alt›nda bi-

rer bodrum mekân› oldu¤u anlafl›l-

maktad›r. Yukar›da kaydedildi¤i gibi,

bu mekânlardan en düflük kotta olan

üç tanesinin üstündeki odalarla ba¤-

lant›s› yoktur. Yaln›zca d›flar›dan giri-

lebilmektedir.

Han’a do¤u cephenin ortas›ndan,

s›rt s›rta iki eyvan›n ortas›ndaki bas›k

kemerli kap› aç›kl›¤›ndan girilmekte-

dir. Kap›n›n dö¤me demir fleritli kap›-

s›n›n bir kanad› hâlen avlunun içinde

durmaktad›r (Resim 25). Kemerin
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fiekil 4. Güney cephe rölövesi

(ODTÜ)
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üzerinde yap›n›n (H 1332) 1918 tari-

hinde Kaymakam Hurflit Bey taraf›n-

dan onar›ld›¤›n› gösteren kitabe bu-

lunmaktad›r. Portal eyvan›n›n kesme

tafl duvarlar› s›ral› örgülüdür, üst s›ra-

lardaki baz› tafllar›n aras›nda dikleme-

sine yerlefltirilmifl bir veya iki tu¤la

vard›r. Üzengi hizas›ndaki profilli bir

silmenin üstünde iki merkezli sivri bir

tonoz yükselmektedir. Tonoz moloz

taflla örülmüfltür; kabar›k derzli moloz

tafllar›n üstünde s›va vard›r. Eyvan›n

do¤u kenar› k›smen y›k›kt›r. Kaz›da

güney ve kuzey duvarlar boyunca

uzanan iki sekinin kal›nt›lar› bulun-

mufltur. 

Portal eyvan›n› arkas›ndaki, avluya

taflarak aç›lan girifl eyvan›, portal ey-

van›ndan biraz daha dar ve k›sad›r. Bu

eyvan›n da duvarlar› k›smen kesme,

k›smen moloz taflt›r; tonoz da moloz

taflt›r. Portal eyvan›ndaki gibi, kabar›k

derzli yüzeyin üstüne s›va yap›ld›¤›

kalan baz› parçalardan anlafl›lmakta-

d›r. Tonozun avluya bakan k›sm›nda

moloz tafl düzensiz bir flekilde tu¤la

ile kar›flmakta ve a¤z›na kadar sadece

tu¤la olarak devam etmektedir. Moloz

tafl k›s›mda iki merkezli sivri olan to-

noz profili tu¤la k›s›mda yar›m daireli

bir profile dönüflmektedir. Bu tu¤la

k›sm›n bir onar›m oldu¤una iflaret et-

mektedir. Eyvan›n avluya aç›lan a¤z›

üstüste, biri çift tu¤la di¤eri yar›m

tu¤la, iki kemerle s›n›rlanm›flt›r.  Ke-

merin üzengisi iki yanda ayn› seviye-

de ve muntazam de¤ildir. Avluya ta-

flan duvar yüzleri ve tonozun köflelik-

leri kesme taflt›r. Duvar örgüsünün

içinde yer yer diklemesine tu¤la kulla-

n›lm›flt›r.  ‹ki yanda, evyan tonozunun

kilit noktas›n›n alt›nda kalan bir sevi-

yede, duvar örgüsü s›ras›z moloza dö-

nüflmektedir. Bu seviyenin üstü y›k›k-

t›r. Tonozun kuzey kenardaki üzengi-

sinin alt›nda, kal›p ve kirifl tafl›yabile-

cek nitelikte bir delik vard›r. Fakat

güney tarafta bu delik yoktur. 

Avlunun do¤u kanad› Han’›n en

sa¤lam kalm›fl k›sm›d›r. Portal ve girifl

eyvanlar›n›n üstündeki mekânlar›n y›-

k›lmas›na karfl›n 1970de birinci kat

odalar›n›n önemli bir k›sm› ayaktayd›.

Kuzey köfleye yak›n üç odan›n arala-

r›ndaki ve bat›daki duvarlar› k›smen

y›k›kt›. Girifl eyvan›n›n kuzeyindeki

bir ve güneyinde iki odan›n kubbeleri

sa¤lamd›. Yukar›da belirtildi¤i gibi,

güneydo¤udaki iki odan›n, güney kat-

taki odalarla birlikte, 1970den sonra

bir tarihte göçtü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Do¤u cephedeki göçük, cephe çizim-

lerde görülen derin bir çatlaktan itiba-

rendir (fiekil 3).

Do¤u kanatta, portalin iki yan›nda,

her iki katta, dörder mekân vard›r.

Genel niteliklerinden giderek "oda"

olarak tan›mlanabilecek bu mekânla-

r›n, köfledekiler hariç, herbiri bir kap›

ve bir pencere ile reva¤a aç›lmaktad›r.
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fiekil 5. Kuzey-güney yönün-

de avlunun do¤u cephesini gös-

teren rölöve (ODTÜ)

fiekil 6. Do¤u-bat› yönünde

avlunun güney cephesini gös-

teren rölöve kesiti (ODTÜ)
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Bu düzen zemin katta, eyvan›n iki ya-

n›nda kuzeyde kap›, güneyde pencere

olarak devam etmektedir (fiekil 5,

19). Kuzey k›sm›n birinci kat›nda yal-

n›zca eyvana en yak›n olan pencere

kald›¤› için aç›kl›klar›n düzeni için

birfley söylemek olas› de¤ildir. Gü-

neydeki parçan›n güneyindeki iki

odan›n pencere ile kap›lar› yer de¤ifl-

tirmifltir; kuzeyde pencere ve güneyde

kap› vard›r. Üçüncü odada ise kap›

kuzeyde, pencere güneydedir. Böyle-

ce ikinci ve üçüncü odalar›n kap›lar›

yanyanad›r. 

Odalar›n revak cepheleri, afla¤› yu-

kar› aç›kl›klar›n lentolar› seviyesine

kadar kesme taflla örülmüfltür. Fakat

bu muntazam bir seviye de¤ildir, de-

¤iflmektedir. Ayn› seviyedeki lentola-

r›n üstünde, etraf› tek merkezli teyet

(fiekil 12) veya yüksekçe iki merkezli

sivri profilli, yar›m tu¤la kemerlerle

çevrelenmifl al›nl›klar yer almaktad›r.

Al›nl›klar›n aras›ndaki duvar parçalar›-

n›n s›ras›z moloz tafl oldu¤u ve baz›

k›s›mlarda çok iri, koyu renkli dereta-

fl› kullan›ld›¤› izlenmektedir. Al›nl›k-

lar›n üstünde, yaklafl›k  40 cm. yük-

sekli¤inde yatay olarak devam eden

bir girinti burada duvara koflut uzanan

bir beflik tonozun duvar üzerindeki

üzengi tafllar›na iflaret edebilir (Resim

24).

Üstte ayn› seviyede olan pencere

ve kap› aç›kl›klar›n›n lentolar› yekpare

tafltan, efliklerin önemli bir k›sm› par-

çal›, söveleri ise üstüste s›ralanm›fl

kesme tafllandand›r. Baz› sövelerde

daha uzun birtak›m tafllar›n diklemesi-

ne kullan›ld›¤› da görülmektedir, girifl

eyvan›n›n güneyindeki birinci kat

odas›n›n kuzey sövesinde oldu¤u gibi.

Lentolar›n hepsi ayn› uzunlukta de¤il-

dir; bir k›sm› daha k›sad›r. Bu revak

cephesinde dört lentonun üst k›sm›

düz de¤il, üçgendir. Bunlar eyvan›n

kuzeyindeki ikinci odan›n penceresi,

üçüncü odan›n kap›s›, eyvan›n güne-

yindeki birinci odan›n penceresi ve

üçüncü odan›n kap›s›n› örtmektedir.

Görüldü¤ü gibi düzenli bir kullan›m›

yoktur. 

Birinci katta, aç›kl›klar›n çerçevesi

d›fl›nda, kesmetafl çok  az ve düzensiz

bir biçimde kullan›lm›flt›r. Duvar ge-

nelde s›ras›z moloztafl örgülüdür. Baz›

k›s›mlarda s›vama derz kal›nt›lar› kal-

m›flt›r.

Bu kanad›n zemin kattaki köfle

odalar›na girifl kuzeydo¤u ve güney-

do¤u köflede farkl› biçimde çözülmüfl-

tür. Kuzeydo¤u köfledeki odaya güne-

yindeki odan›n kuzey duvar›ndaki ka-

p›dan girilmektedir (fiekil 1). 1970 rö-

lövesi birinci kattaki köfle odas›na an-

cak bir köfle giriflle girilebilece¤ini
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fiekil 7. Portal eyvan›n›n

tonozunun profili (ODTÜ)

fiekil 8. Girifl eyvan›

tonozunun profili (ODTÜ)

fiekil 9. Avlunun do¤u kana-

d›nda, girifl eyvan›n güneyinde

1. kattaki odan›n kesiti 

(ODTÜ)
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göstermektedir (fiekil 2). Avluya pen-

ceresi olmayan bu iki odan›n pencere-

leri cepheye aç›lm›fl olup kuzey cep-

hede anlat›lan üstüste yerlefltirilmifl iki

penceredir (Resim 11, 29).  Do¤u ke-

nar›n güneydo¤u köflesindeki oda ise

bat›ya do¤ru büyütülmüfl, girifli güney

kenar›n do¤u köflesine yerlefltirilmifl

ve böylece bu oda güney kanad›n par-

ças› haline gelmifltir.

Odalar›n nitelikleri genelde ayn›-

d›r, her iki kattaki odalar kare veya

kareye yak›n dikdörtgen planl›d›r.

Zemin kattakilerin döfleme ve tavan-

lar› ahflap kirifllerle, birinci kattakiler

ise küresel üçgen bingiler üzerinde

yükselen kubbeler ile örtülüdür. Her

odan›n avluya bakan bir pencere ve

kap›s› vard›r. Kap›lar iki oda aras›nda-

ki duvar›n hemen yan›nda yer almak-

tad›r.  Her odada d›fl duvarda yaflmak-

l› bir bacal›-nifl, onun iki yan›nda da

birer daha küçük nifl vard›r. Baz› oda-

larda yan duvarlarda da nifller bulun-

maktad›r.  Yerden yaklafl›k 30 cm.

yükseklikteki, dikdörtgen planl› niflle-

rin kenarlar›ndaki tafl konsollar›n üs-

tünde, konsollardan duvara do¤ru yat-

m›fl tu¤la bir yaflmak vard›r. Yaflma¤›n

ortas›na bir delik aç›lm›flt›r. Sadece

fiekil 10. Portalin girifl kemeri

(ODTÜ)

fiekil 11.  Avlunun do¤u

kanad›nda girifl eyvan›n

kuzeyindeki odan›n kap› ve

pencere al›nl›klar›n›n profilleri

(ODTÜ)

fiekil 12. Portal eyvan›n›n

silme profili (ODTÜ)

fiekil 13. Mihrab›n plan ve

cephesi (ODTÜ)

Resim 15. Avlunun bat›

kanad›, kaz› sonras› 

(M‹MOD)
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fiekil 14. Bodrum kat plan›

(MIMOD)
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birinci katta, eyvan›n güneyindeki ilk

odan›n bacal›-niflinin atefl yakmak için

kullan›ld›¤› görülmektedir. Çok yük-

sek oldu¤u için atefl yakmaya elveriflli

olmayan niflin yüksekli¤i ve plan› kü-

çültülerek içinde atefl yakmaya uygun

boyutlara getirilmifltir (fiekil 7, Resim

28).

Pencelerde içe aç›lan, iki kanatl›,

kepenklerin yuvalar› ve sövelerde de

demir parmakl›k delikleri izlenmekte-

dir. 

Do¤u kanad›n, kuzeydeki dört bi-

rinci kat odas›n›n kubbeleri yeniden

örülmüfltür. Bu kubbelerin hepsi birbi-

rinden farkl› yüksekliktedir, çünkü

kubbe çap› olarak mekân›n en büyük

ölçüsü al›nm›fl ve yar›m daire kubbe-

nin çap› ona göre çizildi¤i için bu

farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Bu yanl›fl›n

iki nedeninden biri mevcut kubbenin

kesit ölçülerinin al›nmam›fl olmas›d›r.

E¤er al›nm›fl olsayd› kubbe profilinin

yar›m daire de¤il, bas›k oldu¤u görü-

lecekti (fiekil 7). ‹kinci neden ise Os-

manl› mimarisinde, yak›n aç›kl›k ölçü-

leri olan kubbelerin hepsinin ayn›

yükseklikte tutuldu¤unu ve aradaki

fark›n profili bas›klaflt›rarak veya

üzengi seviyesini düflünerek çözüldü-

¤ünün bilinmemesidir. 

Girifl eyvan›n›n üstündeki mescidin
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fiekil 15. Zemin kat plan›

(MIMOD)
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kuzey ve güney duvarlar› k›smen

ayaktad›r, do¤u ve bat› duvarlar› y›k›l-

m›flt›r. Güney duvardaki plan› befl ke-

narl› ve yar›m küre kavsaral› mihrap

nifli hafif bat›ya do¤ru çevrilmifl ola-

rak yerlefltirilmifltir (fiekil 13, Resim

31). Bu mekân›n do¤usunda portal ey-

van›n›n üstünde yeralan mekân›n

mescidin parças› m› yoksa mescitten

geçilen bir baflka mekân m› oldu¤unu

belirleyecek iz belki mescit zeminin-

dedir; toprak temizlenince ortaya ç›-

kabilir. Avlu eyvan›n üstünde olmas›

gereken mekân için de hiç bilgi yok-

tur. Sadece birinci kattaki mekânlar›n

kubbeli oldu¤undan giderek eyvanla-

r›n üstünde yeralan mekânlar›n da

kubbe ile örtülü oldu¤u söylenebilir.

Tarihi kesin bilinmeyen ancak bir

Cumhuriyet kutlamas› s›ras›nda çekil-

di¤i anlafl›lan belge foto¤rafta (Resim

34) bu k›sm›n üstünde ahflap iskeletli

bir mekân görülmektedir; önünde bir

balkon, üstünde de bir saat kulesi var-

d›r.  

Avlunun güney kanad›na, do¤u ka-

nad›n güneye aç›lan odas› da eklenin-

ce, dokuz oda dizilmifltir (fiekil 15,

Resim 20, 22). Güneybat› köfledeki

odaya, önünde, do¤u-bat› yönünde

uzanan bir koridorla ulafl›lmaktad›r

(Resim 18), odan›n hem kap›s› hem

penceresi bu koridora aç›lmaktad›r.

Bu kanad›n flimdi y›k›k do¤u ucu
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1970 çal›flmalar›ndan bilinmektedir

(fiekil 1, 6); bat› ucu ise kaz› sonucu

ortaya ç›km›flt›r (Resim 20). Do¤udan

birinci, ikinci, üçüncü ve beflinci oda-

lar, küresel bingiler hatta kubbe ete¤i-

ne kadar, ayaktayd›.

Revak cephesinde her iki kattaki

aç›kl›klar do¤uda pencede, bat›da ka-

p› olarak dizilmifltir. Cephenin ögeleri

ve durumu do¤udakine çok benze-

mektedir. Bu k›s›mda, zemin kattaki

kesme tafllar ve aç›kl›klar› s›n›rlayan

tafl ve tu¤la al›nl›klar ile söveler sökül-

müfltür, ancak sökük k›s›mlar›n kesme

tafl oldu¤unu varsaymak mümkündür.

Bunlar›n üstünde bafll›yan s›ras›z mo-

loz örgü birinci katta da devam et-

mektedir. Birinci kattaki lentolar yine

farkl› boyutlardad›r. Fakat bu k›s›mda

yekpare söve tafllar› da oldu¤u gibi

diklemesine yerleflmifl iki tane veya

üstüste s›ral› tafllardan oluflan söveler

de görülmektedir. Baz› kal›nt›lardan

bu cephedeki moloz örgünün de önce

derzlendi¤i ve sonra s›vand›¤› anlafl›l-

maktad›r. Kaz›dan ç›kan güneybat›

köfledeki odada ise duvar, lentolar›n

üstüne kadar muntazam kesme taflla

örülmüfltür, moloz tafl bu seviyenin

üstünde bafllamaktad›r. 

Bu kanattaki odalarda da d›fl duva-

r›n iç yüzündeki niflli düzen ayn› ol-

makla birlikte duvar›n üst k›sm› y›k›k

oldu¤u için nifllerin nas›l bitti¤i anla-
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fiekil 16. Birinci kat plan›

(MIMOD)
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fl›lmamaktad›r; fakat güneydo¤u köfle-

deki odan›n bacal›-niflinde tu¤la kulla-

n›lmad›¤› bellidir.

Avlunun bat› kanad›ndaki bütün

zemin kat mekânlar› toprak alt›ndan

ç›km›flt›r (Resim 16, 17). Fakat birinci

kata iliflkin bilgi yoktur. Bu kanad›n

ortas›nda bar›nak eyvan› vard›r. An-

cak bu eyvan portal ve girifl eyvanlar›

ile ayn› aksta olmay›p kuzeye kaym›fl-

t›r. Eyvan di¤erlerinden daha dard›r.

Kaz›da, zeminde do¤u-bat› yönünde

avluya do¤ru uzanan iki su hatt›n›n

toprak künkleri ç›km›flt›r (fiekil 15).

Güney duvar›na koflut bir sekinin de

kal›nt›lar› vard›r. Bat› kanad›n güney

k›sm›nda, koridor ile eyvan aras›na üç

oda s›ralanm›flt›r. Güneydeki iki oda-

n›n kap› ve pencereleri, güneyde pen-

cere, kuzeyde kap› olmak üzere revak

cephesine dizilmifltir. Eyvan›n yan›n-

daki odan›n penceresi bu cephede,

kap›s› ise eyvan›n güney duvar›ndad›r.

Evyan›n kuzey duvar›nda bu kap›n›n

karfl›s›nda bir kap› daha vard›r.

Bu cephenin aç›kl›klar›n› s›n›rlayan

ögeler mevcut de¤ildir.  Fakat kalan

k›s›mlardan cephenin bu k›sm›n›n

kesme taflla örüldü¤ü görülmektedir.

Odalar›n bar›nak ile ortak duvar› ve

ara duvarlar› ise kesme taflt›r. Bu taraf-

taki odalar›n cepheleri kesme taflla ta-

mamen yenilenmifltir. Bu k›s›mda dik-

kati çeken bir husus kaz›dan ç›kan du-

var yüksekliklerinin di¤er cephelerden

fazla olmas›na karfl›n içte kirifl yuvala-

r› izlenmemektedir. Yani bu mekânlar

daha yüksektir.

Eyvan›n kuzeyindeki mekânlar›n

›slak mekânlar oldu¤u anlafl›lmaktad›r

(Resim 23); eyvana bitiflik alanda bir

kanalizasyon kanal›n›n kal›nt›lar› var-

d›r ve zemin yüksektir ki bu da altta

bir toplama çukurunun varl›¤›na iflaret

fiekil 17. Do¤u cephe

(MIMOD)

fiekil 18. Kuzey cephe

(MIMOD)

fiekil 19. Enlemesine A-A kesiti

(MIMOD)
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edebilir. Üçüncü mekân›n içine ise

nereden ç›kt›¤› belli olmayan temiz su

pöhrenkleri konmufltur. Bu k›s›mda,

kaz›dan baflka mekân ve duvarlar›n da

ç›kt›¤› fakat bunlar›n çizimleri ifllen-

meden kald›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r

(Resim 15, 17, fiekil 15).  Birinci me-

kân›n kuzey duvar›ndaki inflaat derzi

ve bu duvar›n revak duvar› ile köfle

yapmamas›, mevcut mekânlar›n elden

geçti¤ine iflaret etmektedir.

Birinci katta ›slak mekânlar›n üze-

rinde yine ›slak mekânlar›n oldu¤unu,

Edirne Rüstem Pafla kervansaray› gibi

bilinen örneklerden giderek, varsay-

mak yanl›fl olmaz. Eyvan›n üstünde de

bir mekân›n olmas› gerekir. Elimizde

bu kanad›n birinci kat mekânlar›na

iliflkin hiç bir bilgi yoktur, ancak ka-

natlar›n benzerli¤inden hareketle

odalar›n da benzer d›fl ve iç cephe dü-

zenlerine sahip oldu¤u ve kubbe ile

örtüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. 

1970 çal›flmalar› s›ras›nda avlunun

kuzeydo¤u köflesinde, odalar›n önün-

de, moloz taflla örülmüfl kuru bir du-

var vard› (Resim 24). Bu köfledeki ze-

min kat mekânlar› bu duvar›n arkas›n-

fiekil 20. Enlemesine B-B kesiti

(MIMOD)

fiekil 21. Enlemesine E-E kesiti

(MIMOD)

Resim 16. Avlunun kuzey

kanad›, kaz› sonras› 

(M‹MOD)
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fiekil 22. Boylamas›na C-C

kesiti (MIMOD)

fiekil 23. Boylamas›na D-D

kesiti (MIMOD)

Resim 17. Avlunun kuzeybat›

köflesi, kaz› sonras› 

(M‹MOD)
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da ve alt›nda kal›yordu (fiekil 5). Ku-

zey kanad›n do¤udan iki odas›n›n ze-

min kat ve birinci kat duvarlar› duru-

yordu (Resim 2). Kubbeleri çökmüfl

fakat döfleme kirifllerinin bir k›sm› ye-

rindeydi. ‹kinci odadan sonra, kuzey

d›fl duvara yaslanm›fl bir depo binas›

infla edilmiflti. Bu k›s›mda zemin kat

bütünüyle toprak alt›ndayd›, depodan

sonra ise, kuzey duvar›n önündeki bi-

rinci kat odalar›n›n kuzey yüzü görü-

nüyordu.  Kaz› öncesinde Han’›n için-

deki yap›lar kald›r›ld›ktan sonra kuzey

duvar›n iç yüzü, birinci kat seviyesin-

de, bütünüyle görülmektedir (Resim

13). Yedi tane bacal› niflin alt k›sm›,

baz›lar›nda yanlardaki küçük nifller,

baz› k›s›mlarda birinci kat›n döfleme

kirifllerinin yuvalar› ve odalar aras›n-

daki bölme duvarlar›n›n izleri okun-

maktad›r. Resim 16 ve 17 kaz› sonras›

nelerin ortaya ç›kt›¤›n› belgelemekte-

dir: Kuzey köfleden itibaren üç bölme

duvar›n›n kal›nlaflt›r›lm›fl oldu¤u aç›k-

ça bellidir, ayr›ca ayn› hizadan itiba-

ren d›fl duvar›n zemin kata tekâbül

eden k›sm› da kal›nlaflt›r›lm›flt›r. Ku-

zey kanad›n bat›dan ikinci odas›n›n

bat› duvar› önce güneye do¤ru uzat›l-

m›fl, sonra do¤uya do¤ru döndürül-

müfltür. Buradan bat› d›fl duvara kadar

olan k›s›m üç bölme duvar› ile üçü

büyük biri çok dar dört mekâna bö-

lünmüfltür. Bu mekânlar odalardan da-

ha derindir ve güney duvar›, do¤uya

do¤ru aç›lmaktad›r. Yani mekânlar

do¤uya do¤ru daha da derinleflmekte-

dir. Ortadaki mekân›n içinde kesme-

tafl birkaç duvar aya¤›n›n dört s›ras›

durmaktad›r. En bat›daki mekân›n

içinde ocak bacas›na benzer kare

prizma bir öge vard›r. Son dört mekâ-

na nereden girildi¤i belli de¤ildir.

Aç›l› duvar›n güneyine eklenen birkaç
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küçük mekân, bat› kanad›n kuzey kö-

flesindeki ›slak mekânlarla birleflmek-

tedir. 

Bu buluntular›n rölöve (fiekil 15,

22) ve imalâta nas›l yans›d›¤›na bak-

makta yarar var: ‹kinci odan›n uzat›l-

m›fl bölme duvar› çizilmemifltir. Aç›l›

güney duvar› düz çizilmifltir, bölme

duvarlar›ndan biri eksiktir. Güneye

eklenen mekânlar hiç ifllenmemifltir.

Rölövede, iki büyük mekân›n içine di-

zilmifl, temel gibi görünen dört daire-

nin ne oldu¤u ise belli de¤ildir, çünkü

hiçbir foto¤rafta bunlar görülmemek-

tedir. Bu mekânlar›n üzerine "ah›r" di-

ye tan›mlanan tek bir mekân infla

edilmifltir (Resim 4’te sol köflede). Bu

mekân kuzey kanad›n yedi odas›n›n

üzerine oturmaktad›r. Resim 16da iz-

lenen duvar ayaklar› atk› kemeri ola-

rak yorumlanm›fl ve herhalde bunlar›n

ancak bir ah›rda yer alaca¤› düflünüle-

rek buraya beflik tonozlu bir ah›r yer-

lefltirilmifltir. Bu yanl›fl›n temel neden-

lerinden biri rölöveye mevcut izlerin

ifllenmemifl olmas›d›r. Kaz› sonras› fo-

to¤raflar›nda, han›n kuzey duvar›nda,

birinci kattaki odalar›n iç cepheleri

aç›kça okunmaktad›r (Resim 15,16).

Birinci kat odalar›n›n aras›ndaki y›k›l-

m›fl duvarlar›n ç›k›nt›lar› da görülmek-

tedir. Üst kattaki duvar izleri afla¤›ya

do¤ru devam ettirildi¤i zaman atk›

kemeri tafl›d›¤› san›lan duvar ayaklar›

ile çak›flmaktad›r. Yani bunlar zemin

katta odalar›n aras›ndaki duvarlar›n

kal›nt›lar›d›r. Kaz›dan ç›kan mekânlar

bu kanattaki odalar ve revak y›k›ld›k-

tan sonra yap›lm›flt›r, çünkü güney

duvar› reva¤›n dolafl›m alan›n›n üstün-

dedir. Kaz› s›ras›nda ortaya ç›kan, av-

lunun kuzeybat› köflesinde bulunan,

avluya ve reva¤a taflan eklerin bir k›s-

m› belgelenmeden kald›r›lm›fl, bir k›s-

m› ise özgün kabul edilerek, sadece

plan bilgilerine dayanarak  yeniden

infla edilmifltir. Kuzey duvarda iki kat

aras›ndaki ahflap kirifllerin yuvalar›n›n

bulunmas›na karfl›n, yine atk› kemer-

lerinden ilhamla, bir beflik tonoz örül-

müfltür. Bu tonoz gere¤inden fazla

yüksek olup üst kat odalar›n döfleme

seviyesinin yaklafl›k 40 cm. üstünde-

dir. 
Osmanl› hanlar›n›n hiçbirinde av-

lunun yan kanad›na yerlefltirilmifl bir
ah›r yoktur. Kald› ki Suluhan’›n yolcu,
yük ve hayvanlar›n birarada kald›¤›,
bar›nak diye tan›mlad›¤›m bir mekân›
vard›r(19); baflka bir ah›ra gereksinme
yoktur.
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Resim 18. Avlunun güney-

bat›s›ndaki koridor

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

Resim 19. Avlu, revak aya¤›,

kaz› sonras› 

(M‹MOD)

Resim 20. Güney revak,

zeminde seviye fark› izi

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

19) Selçuklu hanlar› araflt›r-

mas› çerçevesinde gelifltirilmifl

bu tan›m için bkz. Ayfl›l Tükel

Yavuz, "Anadolu Selçuklu

Kervansaraylar›nda Mekân-

‹fllev ‹liflkisi ‹çinde Savunma

ve Bar›nma", IX. Vak›f Haf-

tas› Kitab›,  Vak›flar Genel

Müdürlü¤ü yay›n›, Ankara,

1972, s.253-284 ve Ayfl›l

Tükel Yavuz, "Anadolu Sel-

çuklu Dönemi Kervansaray-

lar›n›n Tipolojisi", IV. Milli

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti

Semineri Bildirileri, Selçuk

Üniversitesi, Selçuklu Araflt›r-

malar› Merkezi, Konya, 1995,

s.183-198
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Suluhan’da avlunun etraf›nda flimdi

mevcut olmayan bir revak vard›. Bel-

ge foto¤rafta (Resim 21) kal›nt›lar›

görülen reva¤›n ayaklar› kaz›da bu-

lunmufltur. Ancak reva¤› tart›flmadan

önce odalarda gözlenen ve reva¤a

yans›yan bir özelli¤i tart›flmakta yarar

var. 

Kuzey ve güney kenarlardaki oda-

lar›n seviyesi bat›dan do¤uya do¤ru

birkaç kademede yükselmektedir. Bu

kademelenme döfleme kirifllerinin yu-

valar›n›n yan›s›ra bacal›-nifllerin ta-

banlar›nda da izlenmektedir (fiekil 19,

Resim 14, 16). Kuzey duvardaki izler-

den, do¤udan bafll›yarak, dört yanya-

na odan›n döflemesi ayn› seviyede git-

mekte, bir sonraki odadan itibaren

yaklafl›k 45 cm. yükselmektedir. Bat›-

ya do¤ru bir kademe daha olmas› ge-

rekir, ancak bu bilgi okunamamakta-

d›r. Güney kanad›n, 1970de sa¤lam

olan, do¤udaki odalar›n›n kap› ve

pencere aç›kl›klar›nda da benzer bir

kademelenme vard›r (fiekil 6, Resim
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Resim 21. Avlunun güney-

do¤u köflesi, tarihi belirsiz

foto¤raf 

(M‹MOD)

Resim 22. Avlunun güney

kanad›, do¤u k›sm›

A.T.Y. saydam arflivi, Ekim

1970

Resim 23. Avlunun bat›

kanad›ndaki ›slak mekanlar

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998
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22). Do¤u kenarda, her iki katta, ey-

van›n iki taraf›ndaki oda dizilerinden

güneydekilerin kap› ve pencere aç›k-

l›klar›, kuzeydekilerden daha yüksek-

tedir. Do¤u kanattaki kademelenme-

nin bat›da da oldu¤u bat› kanat me-

kânlar›ndan geçen kesitte bellidir (fie-

kil 21). Do¤u-bat› yöndeki meyil, av-

ludan girifl eyvan›na inen birkaç basa-

makla tamamlanmaktad›r. Bu sapta-

malarla, yukar›da yap›n›n konumu an-

lat›l›rken belirtilen, iki yöndeki mey-

lin yap›n›n tasar›m›na nas›l yans›d›¤›

anlafl›lmaktad›r. Yap›n›n mekânlar› en

yüksek köfle olan güneybat›dan en

düflük köfle olan kuzeydo¤uya do¤ru,

do¤u ve bat› kenarlarda eyvanlar›n

kuzeyindeki basamaklarla, kuzey ve

güney kenarlarda ise ortadaki revak

aç›kl›¤›n›n iki yan›nda birkaç basa-

makla inerek alçalmaktad›r. Bu durum

her iki kattaki mekânlar için de geçer-

lidir. Farkl› mekânlar›n zeminlerinde

izlenen kademelenme, onlara girifli ve

önündeki dolafl›m› sa¤layan revaklar

için de geçerlidir. Nitekim güney re-
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Resim 24. Girifl eyvan› ve avlunun

kuzeydo¤u k›sm›. A.T.Y. saydam

arflivi, Ekim 1998

Resim 25. Portalin kap› kanad›

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k 1998

Resim 26. Bacal› nifl yaflma¤›, do¤u

kanat. A.T.Y. saydam arflivi,

Aral›k 1998

Resim 27. Bacal› nifl yaflmak izleri,

güney kanat. A.T.Y. saydam ar-

flivi, Aral›k 1998

Resim 28. Girifl eyvan›n bat›s›n-

daki, birinci kat odas›, bacal›-nifl.

A.T.Y. saydam arflivi, Ekim 1970
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vakta, kaz›dan ç›kan bir kademelenme

burada olmas› gereken basamaklara

iflaret etmektedir (Resim 20). Yap›n›n

en sorunlu ögesi olan revak bu bilgi

›fl›¤›nda incelenecektir. 

Avlunun dört kenar›n› çevreleyen

1970lerde bile mevcut olmayan reva-

¤›n ayaklar› kaz›da ortaya ç›km›flt›r.

Her kenarda, birer tanesi köflelerde,

dördü arada olmak üzere alt› tane

ayak ve befl aç›kl›k bulunmaktad›r.

Ortadaki aç›kl›k di¤erlerinden fazla-

d›r. Kesme taflla örülmüfl ve baz› tafl-

lar›n aras›nda diklemesine tu¤lalar

kullan›lm›fl ayaklar, iri dere tafllar›n-

dan yap›lm›fl papuçlara oturmaktad›r.

Ortaya ç›kan en yüksek ayak yaklafl›k

40 cm. yüksekli¤indedir. Belge foto¤-

rafta (Resim 21) reva¤›n avlu cephesi-

nin kesme taflla örüldü¤ü ve kemer

profillerinin yar›m daire oldu¤u izlen-

mektedir.  

Odalara girebilmek için, odalarda

kaydedilen kademelenmenin revakta

da ayn› yerlerde olmas› gerekir.  Do-

¤u ve bat› kenarlarda zemin seviyesi

eyvanlar›n iki yan›nda de¤iflti¤ine gö-

re revak koridorundaki basamaklar›n

da buralarda bulunmas› gerekir. Nite-

kim girifl eyvan›n güney kenar›ndaki

izler bu varsay›m›n do¤ru oldu¤unu

göstermektedir (Resim 21). Avlu kare

oldu¤una göre ayn› düzen kuzey ve

güney kenarlarda da, ortadaki büyük

kemerin iki yan›nda tekrarlan›yor ol-

mal›d›r. Ortadaki kemerin zemin kotu

alt kenardaki kemerlerle ayn›, üzengi-

si de üst kenardaki kemerlerle ayn›

olacak demektir. Revaklara ortadan

girilebilmesi için zemin katta büyük

kemerin önünde herhalde korkuluk

yoktu. Ayn› düzen, korkulu¤u devam-

l› olarak, birinci katta da tekrarlan›-

yordu. 

Han›n aks›na yerleflmifl girifl ve ba-

r›nak eyvanlar› zemin kat mekânlar›n-

dan daha yüksektir. Bu nedenle bu k›-

s›mlar›n üst örtüsünün yan k›s›mlar-

dan daha farkl› olmas› gerekir. En ola-

s› çözüm eyvan tonozlar›n revak de-

rinli¤ince devam etmesi ve daha alçak

olan yan k›s›mlara birer kemerle aç›l-

mas›d›r. fiimdiki durumda girifl eyva-

n›n›n reva¤a taflan duvar›nda bu ke-

merlerin kal›nt›s› veya izi yoktur. Bu

durum eyvanlar›n önünde revak olma-

ma olas›l›¤›n› da akla getirmektedir. 

Revak örtüsüne iliflkin tek veri her-

halde avlunun do¤u ve güney kenarla-

r›ndaki odalar›n revak cephelerindeki,

tonoz topu¤u olarak yorumlanabile-

cek girintilerdir. Bu varsay›ma göre

revak koridoruna koflut uzanan beflik

tonozlar eyvanlar›n iki yan›nda kade-

melenerek devam eder. Bu dönemde

birçok yap›da revak kemerlerinin dik

giden beflik tonoza üçgen biçiminde

sapland›¤› bilinmektedir. Ancak Sulu-

han’da durum böyle de¤ildir. Resim

21de kemerlerin geriye do¤ru üçgen-

leflmedi¤i aç›kça bellidir. Bütün di¤er

varsay›mlar› geçersiz k›lan veri yine

bu foto¤raftad›r. Kemerlerin kilit nok-

talar› revak duvarlar›ndaki kap›lar›n

efli¤inden çok yüksektir. Avluyu çev-

releyen odalar›n yüksekli¤i revaktan

daha azd›r. Bu aç›kça flunu göstermek-
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Resim 29. Güneydo¤u

köfledeki odalar›n pencereleri,

içten 

(M‹MOD)

Resim 30. fiad›rvana su

getiren künkler

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998
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tedir: resimdeki revak kemerleri ile

oda cepheleri ayn› döneme ait de¤il-

dir. Belki yaln›z bat› kenardaki daha

yüksek tavanl› odalarla revaklar ayn›

dönemdendir. Bu bilginin ›fl›¤›nda, re-

vak duvarlar›ndan okunmaya çal›fl›lan

hiçbir iz bu kemerlerle bütünleflemez.

Odalarla revak kemerlerinin uyumlu

yükseklikte oldu¤u dönemde, kade-

meli bir revak için herhalde en uygun

örtü ahflap kiriflleme idi. Böyle bir ör-

tünün avluya do¤ru meyilli ve kiremit

örtülü oldu¤u düflünülebilir. Resim

21de görülen ahflap dikmeli ve kiriflli

revak y›k›lan reva¤›n yerini alm›fl ola-

bilir. Bu nedenle de revak kal›nt›s›

kullan›lmadan kalm›fl olabilir. 

Revak örtüsü ne olursa olsun, üst

kata ç›kan merdivenlerin yerlerinin

sorgulanmas› gerekir. Karfl›l›kl› yük-

sek eyvanlar birinci kattaki dolafl›m›

kesti¤i için, büyük bir olas›l›kla, iki

ayr› k›s›mda, iki kanatta birer tane ol-

mak üzere dört merdiven vard›. Os-

manl› hanlar›ndaki yayg›n uygulama-

dan gidilirse, ilk çiftin girifl eyvan›n›n

iki yan›nda yer almas› ve revak ke-

merlerine yak›n yerlefltirilerek oda ka-

p›lar›na geçifli engellememesi uygun-

dur. ‹kinci çift ise, ayn› nedenlerle ve

ayn› biçimde, bar›nak eyvan›n›n iki

yan›na yerleflebilir. Bar›nak eyvan›n›n

iki taraf›ndaki mekânlara giriflin ey-

vandan olmas› trafi¤i kolaylaflt›rmak

için olabilir. Eyvanlar üstündeki mes-

cit ve di¤er mekânlara da yine benzer

noktalardan daha az say›da basamakla

ulafl›lm›fl olmal›d›r. Ancak yap› bu-

günkü haliyle bu varsay›mlar› destek-

leyecek izleri tafl›mamaktad›r. 

Büyük bir bilgi eksikli¤ine karfl›n

s›f›rdan yap›lan revak kemerleri yuka-

r›da aç›klanan kademelenmeye hiç

uymamaktad›r. Kuzey cephede, her-

halde arkas›ndaki "ah›r"a girifl sa¤l›ya-

bilmek için zemin düz kabul edilmifl

ve bütün kemerler ayn› yükseklikte

yap›lm›flt›r. Bat› cephede, kuzeydeki

kemerin niye daha alçak, onun güne-

yindekinin daha yüksek oldu¤unu yo-

rumlamak mümkün de¤ildir. Bu ke-

merlerin hepsi üst kattaki odalar›n

efliklerinden yüksektir.

Avlunun ortas›nda, Han’a ismini

veren su ögesi için yap›lan kaz› en ye-

ni tarihli oland›r. Suyun kuzeybat›

yönden geldi¤ini gösteren iki künk

ç›km›flt›r. Ancak kaz› tam yap›lmad›¤›

ve belgelenmedi¤i için ögenin biçimi-

ni anlamak mümkün de¤ildir.

Avlunun kaz›s› yap›l›rken bar›nak

k›sm›nda baz› sondajlar, avlunun kaz›-

s› bittikten ve üstündeki dükkânlar

kald›r›ld›ktan sonra da kaz›s›  yap›l-

m›flt›r. Mekân›n bütün duvarlar› s›ral›

kabayonu ve moloztaflt›r. 1998de Su-

lu Han Sokak kayd›¤› zaman bar›na-

¤›n güney duvar› da y›k›lm›flt›r.
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Resim 31. Mescit, mihrap nifli

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

Resim 32.  Bar›nak, güneyden

kuzeye bak›fl

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998
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Eyvandan girilen mekân›n do¤u,

güney ve bat› duvarlar›nda çepeçevre

seki ve onun üstünde bacal› nifller var-

d›r. Kuzeyde, mekân›n dar duvar›na

iliflkin, bir sondaj yap›lmam›flt›r. Bu

k›s›mdaki duvarlar tamamen y›k›kt›r.

Mekân›n ortas›nda   boylamas›na, re-

vak ayaklar› gibi dairesel papuçlara

oturan, kare planl› bir ayak dizisi var-

d›r. Bu ayaklar›n birbirine çok yak›n

olmas› haç tonozlu bir örtü olas›l›¤›n›

ortadan kald›rmaktad›r. Mekân›n bir-

birine koflut iki beflik tonozla örtüldü-

¤ü ve iki tonoz aras›ndaki duvar›n ke-

merler ve ayaklara indirgendi¤i anla-

fl›lmaktad›r.

Bar›na¤›n görünen ögelerinin hiç-

birinde tu¤la kullan›lmam›flt›r. ‹çinden

kald›r›lan moloz içinde de tu¤la ol-

mad›¤›na göre beflik tonozlar moloz

taflla örülmüfl demektir. 

SONUÇ

Suluhan’da birden fazla depremin

ve/veya zemin suyuna(20) ba¤l› hare-

ketin sebep oldu¤u yap›sal sorunlar

vard›r. Cephe duvarlar›nda, özellikle

köflelerde, pencere aç›kl›klar› ve baca-

l› nifller boyunca uzanan çok say›da

büyük çatlak bulunmaktad›r. Zaman

içinde duvarlar bu çatlaklardan y›k›l-

maktad›r.

Suluhan son yar›m as›rda çok hoy-

ratça kullan›lm›flt›r. Yap›y› çevreleyen

yollar devaml› yükseltildi¤i için içeri

su dolmufltur. Bar›nak k›sm›ndaki ka-

z›da ortaya ç›kan bir pis su kanal›n›n

suyunu bu mekâna ak›tm›fl oldu¤u

gözlenmektedir. Yap›n›n güneyindeki

yol-su iliflkisi 1970de zemin ve üst

katta ço¤unlu¤un mevcut olan güney

kanat odalar›n›n çökmesine neden ol-

mufltur. 1998 Aral›k ay›nda yine ayn›

cephede bar›na¤›n duvar› çökmüfltür.

Kaz›lan bar›nak duvarlar›n›n nemli,

zemininin çamur olmas› da buraya

hala su geldi¤ine iflaret etmektedir.

Han›n odalar›n›n alt›nda bulunan

bodrum mekânlar› da suyun toplan-

mas›na yard›mc› olmaktad›r. Yap›n›n

birçok k›sm›n›n bu nedenlerle y›k›l›p

yeniden yap›ld›¤›n›n kan›tlar›ndan bi-

ri de farkl› duvar kal›nl›klar›d›r. Yoksa

hiç bir Osmanl› yap›s›nda ayn› nite-

likleri tafl›yan veya benzer mekânlar›n

duvarlar› bu kadar çok çeflitlilik gös-

termez: Do¤u cephe duvar›n›n güney

parças› kuzeydekinden daha incedir.

Güney d›fl duvar bat›dan do¤uya do¤-

ru incelmektedir. Birçok odan›n ara-

s›ndaki duvarlar birbirinden farkl› ka-

l›nl›ktad›r.
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Resim 33. Bar›nak, bat› k›sm›

A.T.Y. saydam arflivi, Aral›k

1998

20. fiimdi görünmese de bir

akarsu geçti¤i vakfiyede kay-

dedilmifltir. Beypazar› Belediye

Baflkan Vekili ‹smail T›fl›k

derenin Han’›n yaklafl›m 80

m. kuzeyinden geçti¤ini söy-

ledi. Derenin suyu kurumufl ve

sonralar› üstü kapat›lm›flt›r.
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Farkl› duvar kal›nl›klar›, duvar ör-

güleri, malzeme, ögelerin kendi için-

de çeflitlenmesinin yan›s›ra izlenen ve

kaydedilen uyumsuzluk ve tutars›zl›k-

lar Suluhan’›n çok dönemli bir yap›

oldu¤unu göstermektedir. Kaz› so-

nuçlar›n›n belgelenmesinden çok ya-

rarl› bilgiler gelece¤i bilinmekle bir-

likte, onlar olmadan da Sulu Han’›n

geçirdi¤i dönemleri irdelemek müm-

kündür.

Beypazar›’ndaki Nasuh Pafla Han›

vakfiyesine göre "büyük han›n içinde

yirmi alt› oda ve bir mescit ve kervan

han› ile elli dört dükkân ve aras›nda

baç pazar› ve akarsu…" var diye ta-

n›mlanmaktad›r. Han flimdi kentin ti-

cari merkezinin güneyindedir ve gü-

ney kenar›nda bir akarsu ve bir pazar-

yeri için yer yoktur. Bu nedenlerle pa-

zar ve akarsu Han’›n kuzeyinde olma-

l›d›r. Akarsuyun tam nereden geçti¤i

belli de¤ilse de ortaya ç›kan künkler

hep kuzeybat› yönünde uzanmakta-

d›r. Bu nedenle suyun kuzeyde d›flar-

daki dükkânlarla pazaryeri aras›nda

veya pazar yerinden sonra, bat›-do¤u

do¤rultusunda akmas› gerekir.

Suluhan’›n iki kat›nda da "oda" ni-

teli¤i tafl›yan çok say›da mekân var-

d›r. Bu odalar küçük boyutlu ve nifl ve

bacal›-niflleri olan mekânlard›r(21).

Osmanl› dönemi yolüstü ve flehir

hanlar›n›n hepsinde birbirine çok

benzer nitelikli odalar vard›r ve bun-

lar›n odalar›n gecelemek için oda m›,

imâlat için ifllik mi yoksa dükkân m›

olduklar›n› belirlemeye yar›yacak bafl-

ka hiçbir öge yoktur. Suluhan’da ze-

min kattaki odalar›n kendilerine ba¤l›

bodrumlar› olmas› bu yönde önemli

bir ipucudur, çünkü yaflam mekân›

olarak kullan›lmas› amaçlanan mekân-

lar›n depo hacmine ihtiyac› yoktur.

Demek ki Suluhan’›n zemin kat odala-

r› gecelemek için de¤ildir, dükkân

olarak kullan›lmak içindir. Zemin kat-

taki mekânlar›n ifllevi böyle belirle-

nince, portalin iki yan›nda olmas› ve

kuzeydeki üçgen alanda yeralmas› ge-

reken dükkânlar›n say›s› elli alt›ya va-

rabilir. Zemin katta yirmisekiz birim

vard›r; bunlardan kuzeydo¤u köflede-

kine güneyindekinden girildi¤i için

ikisi bir mekân say›labilir. Ayr›ca bar›-

nak eyvan›n›n kuzey duvar›ndan giri-

len, flimdi ›slak mekân niteli¤i tafl›yan

mekân›n da, karfl›s›ndaki gibi, dükkân

olmas› mümkündür. Han›n do¤u cep-

hesinde varoldu¤u düflünülen dükkân-

lar da hesaba kat›l›nca, içtekiler yir-

misekiz, do¤u cephedekiler beflerden
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Resim 34. Do¤u cephe ve 

üstündeki saat kulesi

Beypazar› Belediyesi

21. Yaln›z bar›nak hanlarda,

tek tek odalar›n bu ögeleri, seki

üzerinde yanyana dizilerek

yeralmaktad›r.
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on, kuzey cephedekiler üç tonozlu

mekân›n önündekilerle birlikte onalt›

diye hesaplan›rsa bu say› ellidörde

ulaflmaktad›r. Mevcut dükkânlar kal-

d›r›l›p kaz› yap›l›nca dükkânlar›n cep-

helere da¤›l›m› kesin olarak ortaya ç›-

kacakt›r(22).

Birinci kattaki oda say›s›n›n yirmial-

t› olmas› için iki ayr› köflede iki mekâ-

n›n birbirine ba¤l› olmas› gerekir ki,

zemin katta birbirinden farkl› köfle çi-

zimleri aras›nda ikili ba¤lant›n›n da bu-

lunmas›, bu olas›l›¤› artt›rmaktad›r. Ay-

r›ca baz› odalar yönetimin kullan›m›na

ayr›ld›¤› için odalar aras›nda say›lma-

m›fl olabilir. Yap›daki mevcut mekân-

lar, ufak varsay›mlarla vakfiyede veri-

len dükkân ve oda say›lar›n› karfl›la-

maktad›r.

Beypazar› Suluhan bir menzil ve bir

flehir han›n› bünyesinde birlefltirmesi

planlanm›fl bir yap›d›r. Vakfiye Han’›n

bar›nak k›sm›n› "kervan han›" diye ta-

n›mlayarak buran›n bir flehir han›n›n

ah›r k›sm› olmad›¤›n› kesinlikle belirt-

mektedir. Han’›n bu k›sm› ‹stanbul-An-

kara yolunun menzillerinden biri ola-

rak yap›lm›flt›r; bu nedenle "kervan ha-

n›" denmektedir. Menzilde geceleyen

hayvan-yük-insan üçlüsünden yük seki-

nin üstüne indiriliyor, hayvanlar›n ba-

k›c›lar› ve yolcular sekinin üstünde ge-

celiyorlard›. Belki baz› önemli kifliler

birinci kattaki odalar› kullan›yorlard›.

Avlunun  kenar›ndaki servisleri iki han

da paylafl›yordu.

Suluhan’›n yap›ld›¤› dönemde içer-

de zemin katta ve bodrumlar› olan, d›-

flarda do¤u ve kuzey cephelerinin

önünde dükkânlar› vard›. Birinci katta

odalar ve mescit bulunuyordu. Her iki

katta ayn› konumda ›slak mekânlar›

vard›. ‹ki katta da revakl› olan avlunun

ortas›nda bir flad›rvan yeral›yordu. Bu

dönemde pencere ve kap› aç›kl›klar›

yekpare tafllarla çevriliydi. Lentolar›n

üstünde al›nl›k yoktu. Odalardaki ba-

cal›-nifllerde sadece tafl kullan›lm›flt›.

‹flçilik ve örgü aç›s›ndan tafl iki flekilde

kullan›lm›flt›. Travertene benzer nite-

likte yerel tafl, görülen ve önemli yer-

lerde, s›ral› olarak örülmüfltü ve s›ralar-

da ara ara diklemesine tu¤la kullan›l-

m›flt›. Ön cephe, kuzey cephe, güney

cephenin görünen k›s›mlar›, odalar›n

revak cepheleri, revak ve bar›na¤›n

ayaklar› kesme taflla örülmüfltü. Yap›-

n›n di¤er k›s›mlar› ise s›ral› ve s›vama

derzli moloz taflt›. Revak ve zemin kat-

taki odalar›n döfleme ve tavanlar› ah-

flap kiriflleme idi. Birinci kattaki odalar

kubbeli olabilece¤i gibi, kiriflleme de

olabilir.

Revak kemerlerin yar›m daire pro-

filli, portal ve girifl eyvanlar›n profille-

rinin ise iki merkezli sivridir. Osmanl›

dönemi eserlerinde bu iki profilin bira-

rada kullan›lmas› yad›rganacak bir

özellik de¤ildir  Ancak burada eyvan-

lar›n duvarlar›nda yukar›da kaydedilen

tu¤lal› örgünün zeminden de¤li de

yaklafl›k 1 m. yükseklikten bafllamas›

ile ba¤lant› kurulunca burada belki da-

ha eski bir yap›n›n kal›nt›lar› olabilece-

¤i akla gelmektedir. Mevcut y›k›k bir

yap›n›n ihya edilerek vakfedildi¤i bir-

çok örnek vard›r. Örne¤in Do¤u Ana-

dolu’da Hüsrev Pafla Han› denen, vak-

fiyesi olan bir çok yap›da Selçuklu dö-

nemi izleri okunmaktad›r.

Suluhan’›n ilk döneminden kalan k›-

s›mlar, portal ve girifl eyvanlar›, do¤u

cephe ve kuzey cephenin do¤u köflesi

ve avlunun bat› kanad›ndaki tavanlar›

daha yüksek olan dört oda ve güney

kanad›n bat› köflesindeki odad›r.

Suluhan belirlenemeyen bir tarihte

ciddi bir flekilde y›k›lm›flt›r(23). Sadece

Birinci Dönem olarak belirlenen k›s›m-

lar ayakta kalm›flt›r ki bunlar yukar›da

kaydedilen odalar, mescit ve reva¤›n

baz› kemerleridir. Bar›na¤›n y›k›lmad›-

¤›n› varsaymak mümkündür çünkü ya-

p›n›n içindeki dolgu ve döküntü içinde

‹kinci Dönemin üstörtü malzemesi

olan tu¤la bulunmam›flt›r.
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22. Dükkânlarda kaz› yap›l-

madan nas›l olduklar› ve

dönemleri hakk›nda fikir öne

sürülmesi mümkün de¤ildir.

23. N. N. Amraseys, C. F.

Finkel, the Seismicity of

Turkey and Adjacent Areas,

Eren, ‹stanbul, 1995.

Türkiye’deki depremleri dönem

kay›tlar›ndan saptayan bu

kaynakta, 17 A¤ustos 1668

depreminde ciddi zarar gören

yerler aras›nda Beypazar›’n›n

da ad› geçmektedir (s. 76, 79).

Belki de yap›n›n ilk y›k›l›fl› bu

tarihtedir. Bolu ve Beypazar›

civar›n› da etkilemifl olabilecek

di¤er depremler 1754 (s. 200)

ve 1776 (s. 200) y›llar›ndaki

depremler olabilir.
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Yap›, y›k›lmas›ndan k›sa bir zaman

sonra, ayn› plan flemas›nda tekrar aya-

¤a kald›r›lm›flt›r. Yap›n›n kendi malze-

mesinin bolca kullan›lmas›, kaybolacak

veya baflka yap›larda kullanmak üzere

devflirilecek kadar zaman geçmedi¤ini

göstermektedir. Birinci Dönem’e ait

olarak belirlenen k›s›mlar d›fl›ndaki

mekânlar, özellikle do¤u ve kuzey ka-

nattaki odalar›n hepsi bu döneme ait-

tir. Zemin kat odalar›n tavanlar›n›n da-

ha alçak olmas› revak ile bir ba¤lant›

kurma endiflesi olmad›¤›na, bu da öz-

gün reva¤›n yeniden yap›lmad›¤›na

iflaret etmektedir. Yaflmaklar› tu¤ladan

örülmüfl bacal›-nifller, aç›kl›klar›n len-

tolar› üstündeki al›nl›klar, küresel üç-

gen bingiler ve bas›k profilli kubbeler

hep bu dönemin parças›d›r. S›ras›z

moloz örgü de bu döneme aittir.

Yap›n›n kuzey kanad› ikinci bir y›-

k›lman›n izlerini tafl›maktad›r. Üçüncü

Dönem’de, emniyet tedbiri olarak baz›

odalar›n bölme duvarlar› ve kuzey du-

var›n alt k›sm› kal›nlaflt›r›lm›fl ve bu k›-

s›mdaki zemin kat odalar› yeniden ya-

p›lmam›flt›r. Zemin katta kaz›dan ç›kan

mekânlar ve avlunun içine taflan ekler

bu döneme aittir. Zaten bunlar›n yap›-

labilmesi için reva¤›n tamamen y›k›l-

m›fl olmas› ve yeniden yap›lmam›fl ol-

mas› gerekir. Belki de zemin kat›n av-

luya taflan mekânlar›n›n güney k›sm›,

üstte odalar›n dolafl›m alan› görevini

görüyordu. Büyük bir olas›l›kla kuzey

cephedeki kap› nitelikli aç›kl›k bu dö-

neme aittir. Zaten kullan›lmayan me-

kânlar d›flardaki dükkânlar›n parças›

olarak kullan›lm›flt›r.

1907 Ankara Salnamesi’nden bu ta-

rihlerde Han’›n y›k›k oldu¤unu biliyo-

ruz. Yap›n›n Dördüncü Dönemi Kay-

makam Hüsrev Pafla’n›n, portaldeki ki-

tabe ile belgelenen, 1918 tarihli onar›-

m›d›r. Bu dönem için, yap›daki izleri

yorumlamaya yard›mc› olan iki foto¤-

raf (Resim 21, 34) kan›mca bu onar›m-

dan sonraya aittir. Resim 21 yap›n›n

içini, Resim 34 d›fl›n› göstermektedir.

Her iki foto¤rafta da yap› s›val› ve ba-

danal›d›r. Bu, yap›da izlenen, derzli

tafllar›n üstündeki s›va tabakas› ile ör-

tüflmektedir. S›va izleri daha çok do¤u

kanatta ve cephededir, bu da yap›lan

müdahalenin bütün yap›y› kapsamad›-

¤›na iflaret etmektedir. Bu görüflü des-

tekleyen bir baflka fley de yap›n›n gü-

neybat› kanad›ndaki odalar›n ve ah›r›n

içindeki dolgunun di¤er k›s›mlardan

daha fazla olmas›d›r; bu k›s›mlar›n da-

ha uzun zamanda y›k›k oldu¤unu ve

kullan›lmad›¤›n› göstermektedir. Ku-

zey kanat için durum böyle de¤ildir;

zemin kattaki eklerin kullan›m› devam

etmifl olabilir.

Bu onar›mda avlunun do¤u kana-

d›ndaki her iki kattaki odalar›n elden

geçti¤i anlafl›lmaktad›r. Birinci kat oda-

lar›na ç›k›fl› sa¤layan ahflap direk ve ki-

rifllemeli bir revak yap›lm›flt›r. Revak

baflka bir merdivenle de mescit kotuna

ba¤lanm›flt›r çünkü mescidin do¤usun-

daki y›k›k mekân›n yerine ahflap iske-

letli bir yap› yerlefltirilmifltir. Bu yap›-

n›n do¤u cephesinde (Resim 34) iki

yanda üçer pencere, ortada öndeki bal-

kona aç›lan bir kap› vard›r. Çat›s›na da

bir saat kulesi oturtulmufltur. Han’›n

konumu, balkon ve saat kulesi birlikte

düflünülünce, bu mekân›n halka hitap

etmek için kullan›lan resmi bir loca

olarak yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Yap›da saptanan dört dönemin bil-

gileri yap›n›n bütününe de¤il, baz› k›-

s›mlar›na iliflkindir. Bu nedenle her dö-

nem için tamam bir restitüsyon dene-

mesi mümkün de¤ildir. Ancak bilinen-

lerin flafl›rt›c› bir çeflitlilik gösterdi¤i,

bilinmezlerin ise bilinenden kat be kat

çok oldu¤u bir kültür varl›¤›ndan tek

onar›m ölçütü yap›n›n tamamlanmas›

de¤il, belge niteli¤inin olabildi¤inde

korunmas› olmal›d›r.
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‹STANBUL’UN 
TAR‹H‹ 

TOPOGRAFYASI

PROF. DR. GÖNÜL CANTAY

Z

‹stanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesi. Prof. Dr. Gönül

Çantay, Türk Sanat›n›n geneli içinde Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›n›n tayin etti¤i alanda,

menzil yollar› üzerindeki kervansaraylar, külliyeler ve bu yap›lar›n çekirdek oluflturdu¤u flehirler

(yerleflmeler) konusunda yapt›¤› araflt›rma, uygulama ve çal›flmalar bulunmaktad›r. Ayr›ca

Anadolu Türk Mimarisi içinde t›p medrese ve darüflflifalar› ile ilgili araflt›rma, inceleme ve

yay›nlar›yla tan›nmaktad›r.  Günümüzde bu çal›flmalar›n› yo¤un biçimde, sürdüren 

Gönül Cantay, Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun da üyesi olup,

Trakya ve Çanakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rma ve yönlendirmeler yapmaktad›r.

Yazar›n bilimsel bildiri, makale, araflma yaz›lar› ve yay›nm›fl kitaplar bulunmaktad›r. 
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‹stanbul'un tarihi topografyas›n› tek

bafl›na bir sanat tarihçinin çal›flma ce-

saretini göstermesi, zor olana baflla-

maktan baflka bir fley de¤ildir. ‹flte ‹s-

tanbul gibi çok katmanl› bir flehrin ta-

rihi verilerinin neler oldu¤unu, bura-

dan bafllayarak iskân›n›n nerelerde, na-

s›l bafllad›¤›, yani ilk kuruluflu, ilgili

öyküleri; sonra ‹stanbul'un bilinen ‹s-

tanbul olarak, kültür varl›klar›n›n kat-

manlar›n›n çak›flan ve çak›flmayan, do-

lay›s›yla ‹stanbul'un büyümesi ile ilgili

durumunun belirlenmesi, günümüze

gelinceye kadar bu flekillenme zinciri-

nin halkalar›n› tespit etmek gerekti¤i

ortadad›r.

Kifli olarak, böyle iddial› bir konu-

da tek bafl›na bir çal›flman›n mümkün

ve yap›labilse bile yeterli olamayaca¤›

aç›kt›r. Mutlaka alanlar (dönemler)

aras› ihtisaslaflm›fl kiflilerin kollektif ça-

l›flmas› gerekir. 

‹stanbul için böyle bir grup olufltu-

rulmas› güçlü kayna¤a ve alanlar›nda

yo¤un bilgi birikimi olan uzmanlara

ihtiyaç göstermektedir. Adlar›n›n ba-

fl›nda unvan bulunan herkesin yapaca¤›

bir ifl, çal›flma de¤ildir. Böyle bir çal›fl-

man›n tabii ki, çal›flma yöntemi-meto-

du da enstitüsyonel yöntem olacakt›r.

Bütün bunlar›n bilincinde olarak,

mesle¤imin daha çok üzerinde dura-

rak, yay›nlar yapma¤a çal›flt›¤›m Os-

manl› dönemi için, bu tür bir çal›flmam

"Osmanl› Külliyelerinin flehirlerin tari-

hî topografyas›n› belirlemesi" bafll›¤›y-

la yay›nland› ve gene iki büyük çal›fl-

ma; "Osmanl› Dönemi Kervansarayla-

r›" ile "Osmanl› Külliyeleri" ad›yla iki

yay›n haz›rlad›m. (Bask›da) Ancak ha-

berli, habersiz sürekli istifade edilen

kaynaklar oldu. Hatta de¤iflik yay›nlar-

da kaynak gösterilmeden malzemem

kullan›ld›, ço¤alt›l›p, arzu edenlere ve-

rildi. Ancak, art›k bilimsel toplant›lara

sunmak üzere, sentez ürünü makale öl-

çe¤inde çal›flmalara yöneldim. ‹flte bu

çal›flma bu düflüncenin ürünü. Sizinle

paylaflmak istedi¤im konu, sözünü etti-

¤im zincirin sadece halkalar›ndan biri.

‹lk bir buçuk as›rl›k süreçte Osman-

l›'n›n ‹stanbul'a kazand›rd›¤›, hâlâ de-

vam eden durumu.

‹stanbul'un ilk yerleflme noktalar›n›

mitolojik bilgilerle u¤raflanlara, önce

Roma yönetimindeki Bizantium'u, son-

ra Do¤u Roma yönetiminden ayr›larak

Bizans Devleti'ne ad›n› veren Konstan-

tinopolis'i Bizantolojistlere b›rakarak,

29 May›s 1453 tarihinden itibaren, Fa-

tih'le bafllayan de¤iflime iflaret etmek

istiyorum.

Söylendi¤i gibi Fetih'le birlikte Bi-

zans'›n zenginli¤i Osmanl› Devleti'ne

geçmemifltir. Çünkü Bizans yüksek

enflasyon içinde, ‹stanbul'un surlar›

içine s›k›flm›fl durumdayd›. 

Osmanl›'n›n ald›¤› miras harap du-

rumdaki Bizans yap›lar› oldu. Ve ilk

ihtiyaca cevap verecek yap›lar derle-

nip-toparlanm›fl, fonksiyon verilmiflti.

Daha sona Osmanl›'n›n Türklefltirme

ve flenlendirme politikas›na uygun ola-

rak oluflturulan, flehir halk›n›n ihtiyaç-

lar›na cevap verecek yap›laflmalar bafl-

lam›flt›r. ‹stanbul'un 15. yüzy›l›n ikinci

yar›s›ndaki yap›laflmas› iki koldan yü-

rütülmüfltür.

1. Bizans yap›lar›n›n onar›mla kaza-

n›lmas› ve fonksiyonland›r›lmas›

2. Yeni yap›laflmalar

16. yüzy›lda, ‹stanbul'da özellikle

Mimar Sinan'›n infla etti¤i külliyelerin

flehrin dokusuna katk›s›n› ortaya koya-

bilmek için, 15. yüzy›l sonunda ‹stan-

bul flehir dokusunda yer alan külliyele-

re bakmak gerekir. ‹stanbul'da zaman

için önemli yollar ve kavflaklar üzerin-

de yer alan bir kaç külliye görüyoruz.

Bu külliyelerin en önemlisi, Atmeyda-

n›'ndan bafllay›p, Edirnekap›s›'na uza-

nan yolun kuzey kenar›nda Fatih'in

MMiimmaarr  SSiinnaanneeddddiinn  YYuussuuff'a (Atik Si-

nan) plânlat›p, infla ettirdi¤i FFaattiihh  KKüüll--

lliiyyeessii  (1462-1470)'dir. Bu külliye ‹s-

tanbul'da site-üniversiter anlamda ku-

rulmufl ilk külliyedir. 15. yüzy›l›n di¤er

külliyeleri, ticaret merkezi durumunda
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1) Meriç, R.Melül: Mimar Si-

nan, Hayat›-Eseri. Ankara

1965, s.58; Kuran, Abdullah:

Mimar Sinan.‹stanbul 1986,

s.22-25; Ça¤man, Filiz: "Mi-

mar Sinan Döneminde Sa-

ray'›n Ehl-i Hiref Teflkilât›",

Mimar Sinan Dönemi Türk

Mimarl›¤› ve Sanat›. ‹stanbul

1988, s.73-77.

2) 16. yüzy›la ait kaynaklar

bu yüzy›lda bir Hassa Mi-

marlar Oca¤›'n›n varl›¤›n› or-

taya koymaktad›r. Bu ocakta

yetiflmifl, askerlik, neccarl›k

(marangozluk), mühendislik ve

mimarl›k bilgi ve mesleklerine

vâk›f kifli, Mimar Sinan'd›r.

16. yüzy›la eserleriyle kazan-

d›rd›¤› "Klasik Dönem" ifade-

sinin yarat›c›s› olan ve bir de-

vir üslubunu gerçeklefltiren Mi-

mar Sinan'› 1539 y›l›nda

Hassa Mimarlar Oca¤›'n›n

bafl›, mimarbafl› olarak görü-

yoruz.

Mimar Sinan'›n as›l amac›n›n

mimarl›k oldu¤unu ve bu konu-

da kal›c› eserler vermek istedi¤i-

ni de nakkafl-flair Sa'i Mustafa

Çelebi (öl.h.1004/m.1595)'nin

kaleme ald›¤› Tezkiret ül-Ebni-

ye'den ö¤reniyoruz. 

O zamana kadar yorumlanan

çeflitli yap›lar› yerlerinde görme

ve inceleme imkân›n› da bulan

Mimar Sinan, 1539 y›l›ndan

önce vermeye bafllad›¤› mimar-

l›k eserlerine, bu tarihten sonra

mimarbafl› olarak, önemli külli-

ye yap›lar›n› katm›flt›r. 16.

yüzy›lda infla edilen külliyele-

rin önemli say›da topland›¤›

yer ise ‹stanbul'dur.

3) Bu çal›flma bütünlü¤ü için-

de, Mimar Sinan'›n flehir ve

menzil külliyeleri genel özellik-

leri ve flehir dokusundaki yeri

ile çok s›n›rl› olarak de¤erlendi-

rilmifl, münferit yap›lar› konu

d›fl› b›rak›lm›flt›r. 

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

olan Kapal›çarfl› yöresinde MMaahhmmuutt

PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii  (1462) ile Bayrampafla

deresinin döküldü¤ü alana yak›n, bir

yol a¤z›nda, infla edilmifl olan MMuurraatt

PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii (1471)'dir. Fatih döne-

minde Vefa'da fifieeyyhh  MMuusslliihhiiddddiinn  EEbbuull

VVeeffaa  KKüülllliiyyeessii  (h.881/m.1476) flehrin

sur içi dokusunda yer al›rken, Fatih

döneminin en erken tarihli eseri EEyyüüpp

SSuullttaann  KKüülllliiyyeessii (h.863/m.1459)'de sur

d›fl› dokusunda yer alm›flt›r.

Ancak Mimar Sinan dönemine ka-

dar, aradaki 35-40 y›ll›k sürenin ilk ya-

r›s›nda, Atmeydan›-Edirnekap› yolu

üzerinde baflka külliyelerin de infla

edildi¤ini görüyoruz. Sultan Ahmet'te

FFiirruuzz  AA¤¤aa  KKüülllliiyyeessii  (h.896/m.1491) ile

Çemberlitafl'ta AAttiikk  AAllii  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii

(h.902/m.1496-7), bu önemli yolun iki

taraf›nda yer alm›flt›r. ‹stanbul'un gü-

neyindeki eski doku içinde ise, bu iki

külliyeden önce infla edilmifl olan DDaa--

vvuutt  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii (h.890/m.1485) bu-

lunur. Bu külliyeler baflta cami olmak

üzere medrese, türbe, imaret vs. gibi

fonksiyonel yap›lardan oluflmaktayd›-

lar. 

‹flte 16. yüzy›l bafl›nda, ‹stanbul'un

do¤a dokusu içinde yer alan bu yap›

topluluklar›na iki külliye kat›l›yor.

Bunlardan ilki, Eski Saray'›n bahçe ala-

n› üzerine ve anayolun kuzeyine infla

edilen SSuullttaann  IIII..  BBeeyyaazz››dd  KKüülllliiyyeessii

(h.906-911/m.1501-1505), zaman› için

Fatih Külliyesi'nden sonra ortaya ko-

nulan ikinci önemli yap› toplulu¤udur.

16. Yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ayn› dere-

cede önemli olan di¤er bir külliye ise

Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan ta-

mamlat›lan ve Haliç'e hakim bir tepe-

nin düzlü¤üne konumlanan, YYaavvuuzz

SSuullttaann  SSeelliimm  KKüülllliiyyeessii,, (1522)'dir. Her

iki külliyenin de 16. yüzy›l bafl›nda

hem külliye yap›lar›n›n konumlanmas›,

hem de külliyeyi meydana getiren ya-

p›lar›n (cami, medrese vs.) kendi türle-

rinin plan flemalar› aç›s›ndan yenilikle-

re sahip olduklar›n› görüyoruz. Yavuz

Sultan Selim Külliyesi, güney Haliç k›-

y›s›nda kendinden önce ve sonra infla

edilen külliyelerle, ‹stanbul'un Haliç

taraf›ndaki siluetini oluflturur.

Mimar Sinan öncesi, ‹stanbul flehir

dokusunda yer alan bu yap› toplulukla-

r›, Mimar Sinan döneminde ve daha

sonralar› da önemini koruyan külliye-

ler olmufltur.(1)

16. yüzy›l›n büyük bir zaman dili-

minde, Mimar Sinan'›n % 70-80'ini ‹s-

tanbul ve yak›n çevresinde gerçeklefl-

tirdi¤i eserlerine tek tek bak›ld›¤›nda,

çok çeflitli fonksiyonel yap›lar infla et-

ti¤ini ve bunlar›n büyük ölçüde tamir-

lerle de olsa zaman›m›za ulaflt›¤›n›

görmekteyiz.(2)

Mimar Sinan ve ekolünün ortaya

koydu¤u eserleri, genel anlamda ve

Osmanl› Türk Mimarisi içinde, önemli

olan özellikleriyle, flehir dokusu için-

deki konumlar› ve sosyo-ekonomik et-

kileriyle ele alacak olursak, üç grupta

toplamak mümkün olmaktad›r.(3)

- fiehir Külliyeleri

- Menzil Külliyeleri

- Münferit yap›lar (Bunlar: camiler,

mescitler, ticaretle ilgili yap›lar; ker-

vansaraylar-hanlar, çarfl› ve arastalar,

su ve yol ile ilgili yap›lar; çeflmeler, su

yollar›, su kemerleri, köprüler vs.)

Mimar Sinan'›n planlay›p infla etti¤i

önemli flehir külliyelerini iki büyük fle-

hirde buluyoruz; ‹stanbul ve Edirne.

Ayr›ca hayat›n›n son günlerinde Mani-

sa'da da Sultan III. Murad için bir kül-

liye planland›¤›n›, ancak inflaat›n ha-

lefleri taraf›ndan tamamland›¤›n› da

ö¤reniyoruz.

Mimar Sinan'›n ‹stanbul'da planla-

y›p infla ettirdi¤i Haseki Külliyesi

(1539)'nden bafllayarak, Üsküdar'daki

Atik Valide Külliyesi (1582-83)'ne ka-

dar ortaya konulan eserleri içinde,

kendisinin de önemli sayd›¤› üç külli-

yenin inflaat› süresince meydana getir-

di¤i di¤er külliyelerin flehir dokusunda

nerelerde ve nas›l yer ald›klar›na, fleh-

rin önemli yollar› ile ticaret merkezleri

ve limanlar aras›ndaki iliflkilerine bak-
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maya çal›fl›rsak; Mimar Sinan'›n ‹stan-

bul'da infla ettirdi¤i ilk külliye olan

HHaasseekkii  KKüülllliiyyeessii (tek kubbeli camiye

1612'de ikinci kubbeli mekân ilave

edilmifl) flehrin eski dokusu içinde yer

almakta, bir yolun iki taraf›na ve par-

selasyona sad›k kalarak, yap›lar›n plan-

lanm›fl olmas›yla da önemli olmakta-

d›r.

Kanunî Sultan Süleyman, o¤lu fieh-

zade Mehmed'in Manisa'da ölümü

üzerine, Mimar Sinan'a o¤lunun hat›-

ras›na bir külliye yapmas›n› ister. Bu-

nun üzerine Sinan cami, medrese tab-

hane (misafirhane), kervansaray, ima-

ret, mektep, muvakkithane, çeflme ve

türbe gibi fonksiyonel yap› birimleri

ile fifieehhzzaaddee  KKüülllliiyyeessii (1544-48)'ni ya-

rat›r. Bu külliyede Sinan, merkezi bir

büyük kubbe etraf›nda dört yar›m kub-

beyi kullanarak, cami plan›nda yenilik-

leri ortaya koyarken, fonksiyonel yap›-

lardan tabhane ve kervansaray› bitiflik

olarak ve imareti de yol afl›r› planla-

m›flt›r. 16. Yüzy›l›n bafl›nda, bu düzen-

lemeye yak›n bir külliye planlamas›n›n

‹stanbul'da Sultan II.Beyaz›d Külliye-

si'nde görüyoruz.

‹stanbul'da fiehzade Külliyesi'nin

inflas› ile Vefa ve çevresinin önemi art-

m›fl, külliyenin arkas›nda infla etti¤i sa-

raylar ve kervansaraylarla (Pertev Pafla

ve Ali Pafla Saraylar›) bu mahallin öne-

mi daha da vurgulanm›flt›r.

Sinan'›n daha sonra ‹stanbul'da infla

etti¤i SSüülleeyymmaanniiyyee  KKüülllliiyyeessii  (1550-

1559)'nde camiye uzun ekseni boyun-

ca merkezî kubbeye iki yar›m kubbe

ilavesi ve yanlarda, orta ve köflelerdeki

büyük, aradakiler daha küçük olmak

üzere kubbe ile yorumlayarak, buna

paralel iki eksen üzerinde ise s›byan

mektebi, iki medrese, t›p medresesi ve

ecza deposunu (dâr ül-âkâkir), deniz

taraf›nda ise cami d›fl duvar› alt›na

dükkânlar, bu dükkânlar karfl›s›nda bir

s›ra dükkân, gerisinde de gene iki

medrese infla ederek, hamam› ve k›ble

yönünde dâr ül-hadis medresesinin,

Kanuni ve Hürrem Sultan türbelerini

planlam›flt›r. 

Mimar Sinan bu külliyede sosyal

içerikli tabhane, imaret ve darüflflifa

yap›lar›n› ise cami uzun eksenine dik

bir eksen üzerinde konumlam›flt›r.

‹mareti tabhanenin yan›na alm›fl, alt›na

ise kervansaray› L fleklinde, topografik

flartlardan istifade ederek yerlefltirmifl-

tir. Bu külliyede Sinan, bat›daki med-

reseler s›ras›nda yer alan t›p medresesi,

dâr ül âkâkir ve paralel iki eksen üzeri-

ne çif avlulu olarak konumlad›¤› darüfl-

flifa ile, e¤itim yap›lar› ekseni üzerinde

bir t›p kompleksi de oluflturmufltur.

Kay›tlarda çarfl› olarak zikredilen

ve külliyede ticarî hayat› devam ettire-

cek olan dükkânlar ise medreseler

önünde bir s›ra dükkânlar, Tiryakiler

Çarfl›s› olarak yer alm›fl, gene bir aras-

ta da deniz taraf›ndan topografik flart-

lara uygun bir flekilde yukar›da belirtil-

di¤i gibi planlanm›flt›r.

fiehzade Külliyesinin inflaas›yla

önemi artan Vefa ve Saray› Atik ara-

s›nda kalan yerler, Süleymaniye Külli-

yesi'nin inflaas›n›n tamamlanmas›yla

daha da önemsenmifl, külliyenin do¤u

medreseleri önündeki yerlerde de Ka-

nunî döneminin kubbe vezirlerinden

Siyavufl Pafla'n›n saray› infla edilmifltir.

Mimar Sinan'›n fiehzade ve Süley-

maniye Külliyelerinden sonra flehrin
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4) ‹stanbul'da Yavuz Sultan

Selim ad›na infla edilen külliye-

nin de medresesi, külliyenin in-

fla edildi¤i alanda uygun yer

olmad›¤›ndan, sonradan Yeni-

bahçe'de (flimdi Vatan Cadde-

si) infla edilmifltir. 

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

Haliç-Eminönü yönündeki ticarî mer-

kezle ba¤lant›s›n› sa¤layan ve geliflme-

sini etkileyen külliye, Rüstem Pafla ad›-

na infla etti¤i fevkâni cami ile yak›n›n-

daki büyük ve küçük Rüstem Pafla han-

lar›n›n oluflturdu¤u yap›lar toplulu¤u

olmufltur. RRüüsstteemm  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii (vakfi-

yesi 1561)'nde daha önce fiehzade ve

Süleymaniye külliyelerinde gördü¤ü-

müz gibi yap›lar aras›nda organik bir

ba¤ yoktur. Ancak Sinan, topografik

flartlar› burada da çok iyi de¤erlendir-

mifl, topra¤›n önemli ve pahal› oldu¤u

bir ticarî alanda, birbirine çok yak›n

iki han ile alt›nda dükkânlar›n yer ald›-

¤› sekiz destekli camiyi planlay›p infla

etmifl ve bu külliyeyi tamamlayan

medreseyi de Yeflildirek'te (bugün Ca-

¤alo¤lu) infla etmifltir.(4)

Rüstem Pafla, iskele ve gümrüklerin

bulundu¤u bu ticaret merkezinde, kül-

liyesini infla ettirerek âdeta ticarî haya-

ta yatk›nl›¤›n›, Mimar Sinan'›n eserle-

riyle ifadelendirmifltir.

Di¤er taraftan Mimar Sinan,

1550'lerde bafllad›¤› Süleymaniye Kül-

liyesi'ndeki inflaat›n ilerlemeye bafllad›-

¤› y›llarda HHaadd››mm  ‹‹bbrraahhiimm  PPaaflflaa ad›na

Silivrikap›'da bir külliye planlayarak,

1551'de hemen sur kap›s›na ba¤layan

yolun iki taraf›nda, infla etmiflti.

1554'de de Topkap›'da kale içindeki

düzlükte KKaarraa  AAhhmmeett  PPaaflflaa''n›n cami,

medrese ve türbeden meydana gelen

külliyesini infla etmifltir.

Mimar Sinan Süleymaniye Külliye-

si'nin tamamlanmas›ndan sonra da bu

defa da Edirnekap›'da oldukça yüksek

ve her yerde farkl› kotlar› olan, surla-

r›n önünde, Mihrimah Sultan ad›na,

Kanuni Sultan Süleyman'›n emriyle

1558'de tamamlanan külliyeyi plânla-

y›p infla etmifltir. Bu külliyede cami av-

lusunu çeviren revaklar ve gerisindeki

mekânlar ile bu mekânlarla ayn› duvar›

paylaflan dükkânlar (bugün yok) bir

arada, bir bütünlük içinde plânlan›p

infla edilmifllerdir. 

Görüldü¤ü gibi Mimar Sinan, bir

taraftan flehrin eski dokusu içinde Ha-

seki Külliyesi ile bafllad›¤› imar hare-

ketini sürdürürken, Atmeydan›-Edirne-

kap›s› yolu üzerinde ve bu yolun kuze-

yinde infla etti¤i fiehzade Külliyesi,

Haliç k›y›s›ndaki ticaret merkezine

ulaflmak için att›¤› ilk ad›m olmufl ve

sonra Saray› Atik'in bir k›s›m arsas›

üzerine infla etti¤i Süleymaniye Külli-

yesi ile bu ba¤› gelifltirmifl ve Rüstem

Pafla Külliyesi ile de liman ticaretine

ulaflm›fl, di¤er taraftan ise flehrin

önemli yollar› üzerinde, önce Silivrika-

p›'da HHaadd››mm  ‹‹bbrraahhiimm  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii'ni,

Topkap›'da KKaarraa  AAhhmmeett  PPaaflflaa  KKüülllliiyyee--

ssii'ni infla ederek, Edirnekap›'da MMiihhrrii--

mmaahh  SSuullttaann  KKüülllliiyyeessii ile hemen flehrin

girifllerinde, flehrin Osmanl›-Türk ka-

rakterini vurgulayan eserler meydana

getirmifltir.

Mimar Sinan flehrin Marmara'ya ha-

kim bir yeri olan Kad›rga'da topograf-

yas› oldukça sarp bir yerde SSookkuulllluu

MMeehhmmeett  PPaaflflaa ad›na bir KKüülllliiyyee  (1571-

72) planlam›fl ve infla etmifltir. Bu yap›-

lar toplulu¤unda da Edirnekap› Mihri-

mah Sultan Külliyesi'nde gördü¤ümüz

yap›lar aras› organik ba¤ ile ayn› güçte

hissedilmektedir. Mimar Sinan, Sokullu

için infla etti¤i külliye ile Kad›rga Lima-

n›'na ulaflan bir alanda, Marmara'dan

bak›ld›¤›nda flehrin görünüflünü belirle-

yen bir an›t külliye oluflturmufltur.
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Risalet ül-Ebniye'den Mimar Si-

nan'›n Kad›rga Liman› ile Topkap› Sa-

ray› aras›nda kalan yerlerde de saraylar

infla etti¤ini ö¤reniyoruz. Atmeyda-

n›'nda bir saray yapt›¤› gibi, ayr›ca

Makbul ‹brahim Pafla'n›n saray›n› ye-

nilemifl (öl.1536), Sinan Pafla için de

bir saray yapm›flt›r. Kad›rga liman›nda

da 1561'de ölen Rüstem Pafla için bir

saray infla etmifl böylece Marmara'ya

hakim yerlerde bir saraylar zinciri

oluflturmufltur.

16. yüzy›lda ‹stanbul flehrinin sur

d›fl› dokusunda farkl› önemi olan yer

ise, Eyüp semtidir. Eyüp semti bilin-

di¤i gibi Fetih'ten sonra önemi vur-

gulanan ve ilk Eyüp Sultan Külliye-

si'nin infla edildi¤i bir yerdi. ‹flte bir

yüzy›l sonra, Mimar Sinan bu dokuya

gene topografik flartlar› en güç bir

yerde, planlay›p infla etti¤i ZZaall  MMaahh--

mmuutt  PPaaflflaa Külliyesi (1566-68) ile ka-

t›lm›flt›r.

Haliç surlar›n›n ‹stanbul kara surlar›

ile bulufltu¤u yerde, sur kulesini de

katt›¤› bir külliye daha infla etmifltir ki,

E¤rikap› ‹‹vvaazz  EEeennddii  KKüülllliiyyeessii (1585)

olup, sadece cami yap›s›yla tan›nmak-

tad›r. Oysa bir hamam ve meydan or-

tas›nda su maksemi de günümüze ulafl-

m›fl külliye yap›s›d›r. Burada Sinan sur

kulesinin ikinci kat› ile topografyan›n

bütünleflti¤i alana camii yerlefltirmifltir.

Böylece Külliye Haliç'e hakim bir ko-

num kazan›rken flehrin siluetinde de

yer alm›flt›r. 

Mimar Sinan bir taraftan ‹stanbul'u

külliyeleri ile mamur hale getirirken,

bir taraftan da Galata ve Üsküdar'da

külliyeler ve saraylar infla ederek, 16.

yüzy›l›n imar hareketini sürdürmektey-

di.

Sinan'›n Galata'da Rüstem Pafla için

han infla etti¤ini (1554-60) ve bir saray

yap›s› meydana getirdi¤ini biliyoruz.

Bo¤az'a aç›lan k›y›larda ise önemli bir

liman olan Befliktafl'ta 1555'de tamam-

lanan Kaptan› Derya Sinan Pafla için

bir kküülllliiyyee infla etmifltir. SSiinnaann  PPaaflflaa

KKüülllliiyyeessii'nde de cami ile medrese or-

ganik bir bütün oluflturmufltur. Bu k›y›-

da F›nd›kl›'da Molla Çelebi ad›yla ta-

n›d›¤›m›z Kazasker Mehmet Efendi

için 1560 y›llar›na tarihlenebilen, alt›

destekli plan flemas›nda bir cami ile

1561 tarihli bir hamamdan meydana

gelen bir külliye infla etmifltir. (Ha-

mam yol yap›m›nda ortadan kalkm›fl-

t›r.)

Mimar Sinan F›nd›kl›'dan sonra KKaa--

ss››mmppaaflflaa''ddaa  KKaappttaann››  DDeerryyaa  PPiiyyaallee  PPaaflflaa

ad›na, bir vadide büyük bir külliye

(1573) infla etmifl, camiyi üç taraftan

çeviren revaklarla, cephenin ortas›nda

yükselen minare ile ve 24 sütunlu re-

vakla sar›lm›fl sekizgen türbe yap›s›n-

da, bâninin arzusunu belirleyen özel-

likleri yans›tm›flt›r. 

Mimar Sinan, Haliç k›y›s›nda

Azapkap›'da SSookkuulllluu  MMeehhmmeett  PPaaflflaa

KKüülllliiyyeessii''ni (1577) Kad›rga'dan sonra

ikinci bir külliye olarak, infla etmifltir.

Haliç'in Bo¤az'a do¤ru devam eden k›-

y›s›nda ise devrinde önemli bir askerî

liman olan Tophane'de KKaappttaann››  DDeerryyaa

KK››ll››çç  AAllii  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii  (1580)'ni plan-

lay›p infla etmifltir.

Böylece Mimar Sinan Haliç ve ta-

kip eden k›y›larda günümüze ulaflan

yap› topluluklar›yla, bu k›y›lardan ‹s-
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5) Kuruyaz›c›, Hasan: "Edirne

Selimiye Külliyesi'ndeki

arastan›n bir bölümünün

Mimar Sinan'›n yap›t› oldu¤u

konusunda kan›tlar",

IIII..UUlluussllaarraarraass››  TTüürrkk--‹‹ssllââmm

BBiilliimm  vvee  TTeekknnoolloojjii  TTaarriihhii

KKoonnggrreessii,, c.2, ‹stanbul 1986,

s. 155-156.

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

tanbul'un görünüflü gibi, ‹stanbul'dan

da bu k›y›lar›n görünüflünü ifadelendi-

ren, külliyeler meydana getirmifltir.

Fakat ‹stanbul ve Haliç'in Bo¤az'a

uzanan k›y›lar›ndan baflka ça¤› için

Üsküdar da önemlidir. ‹stanbul'un sur

içi dokusunda, Sinan fiehzade Külliye-

si'ni infla ederken, Üsküdar'da da MMiihh--

rriimmaahh  SSuullttaann  KKüülllliiyyeessii  (1547)'ni inflaat

alan›na ba¤l› olarak, farkl› bir uygula-

ma ile meydana getirmifltir.

Gene kaynaklardan Mimar Sinan'›n

Üsküdar'da Rüstem Pafla, Sokullu

Mehmet Pafla için birer ve Siyavufl Pa-

fla için iki saray infla etti¤ini ö¤reniyo-

ruz. Ancak Mimar Sinan'›n meslek ha-

yat›n›n sonlar›na do¤ru Üsküdar'da bir

küçük  bir de büyük olmak üzere iki

külliye daha infla etti¤ini görüyoruz.

Bunlardan ilki hemen k›y›daki düzlük-

te fifieemmssii  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii  (1580), di¤eri

ise yukar›da, kademeli teraslar›n düzlü-

¤ünden istifade ederek planlay›p, infla

etti¤i AAttîîkk  VVaalliiddee  KKüülllliiyyeessii  (1582-

83)'dir. Bu külliyede cami ekseni üze-

rinde yer alan medrese soka¤a uyduru-

larak, Kad›rga Sokullu Medresesi'nde

gördü¤ümüz gibi fevkâni olarak infla

edilmifltir. Sosyal fonksiyonlu yap›lar

toplulu¤u organik bir bütün olufltura-

cak flekilde planlanm›flt›r.

Mimar Sinan'›n iki flehirde önemli

flehir külliyeleri infla etti¤ini belirtmifl-

tim. ‹flte ‹stanbul'da meydana getirdi¤i

iki önemli kurulufltan sonra, Edirne'de

Sultan II.Selim ad›na SSeelliimmiiyyee  KKüülllliiyyee--

ssii (1575)'ni planlay›p infla etmifltir. Bu

külliyede sekiz dayan›kl› merkezi kub-

benin statik problemini, mekân bütün-

lü¤ünü, ›fl›kland›rmay› ve d›fl görünüflü

ile piramidal silüeti sa¤layan Sinan, ‹s-

tanbul'da gördü¤ümüz külliyelerden

farkl› olarak, bu külliyede sadece si-

metrik flekilde konumlanm›fl iki medre-

seye yer vermifl ve külliyenin flehir

merkezine bakan cephesinde bir s›ra

dükkânlar infla etmifltir.(5) Ancak Sul-

tan III. Murat zaman›nda Mimar Davut

A¤a, külliye bünyesinde arasta ile çifte

kervansaray ve s›byan mektebini de

külliye bütünlü¤üne katm›flt›r. Mimar

Sinan ‹stanbul'daki külliyelerini de

flehrin belli tepeleri üzerine infla etmifl-

tir. Selimiye Külliyesi farkl› olarak,

kubbe düzenlemesi ve dört minaresi

ile Edirne flehrini taçland›ran bir eser

olmufltur. 

MENZ‹L KÜLL‹YELER‹
Mimar Sinan ve ekolü ‹stanbul ve

Edirne'de önemli külliyeleri infla ettik-

leri y›llarda, ‹stanbul'dan Balkan'lara

ve güneyde s›n›rlar›m›z d›fl›nda kalan,

flehir ve menzillerde de külliyeler infla

etmifllerdi. Bu külliyelerin infla ediliflle-

rinin nedenini anlayabilmek için, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u'nda önemli olan

ddeerrbbeenndd  tteeflflkkiillaatt››na bakmak gerekir. 

Yollar üzerinde derbendlerin, geçit-

lerin, belenlerin bulundu¤u yerlerde,

menzillerde, yayalar›n, postan›n, ordu-

nun, tüccarlar›n ve dolay›s›yla kervan-

lar›n geçti¤i önemli mevkilerde gerek-

ti¤inde külliyeler infla edilmifltir. Men-

zil külliyeleri daha 15. yüzy›l'dan bafl-

layarak Anadolu ve Rumeli'de önemli

yollar üzerinde infla edilmeye baflla-

m›flt›r. Ancak 16. yüzy›lda Mimar Si-

nan'›n yorumlad›¤› menzil külliyeleri,

bu yüzy›l›n bafl›ndan infla edilmifl olan-
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6) Juannin, M.Z..Mie-Van

Gaver, M.Jules: Caravanserail

Turquie a Bourghas, Paris

1847, Tablo 74. 

Güreflsever (Cantay), Gönül:

Anadolu'da Osmanl› Devri

Kervansaraylar›n›n Geliflmesi.

‹stanbul 1975.

(‹.Ü.E.F. Sanat Tarihi

Bölümü Yay›nlanmam›fl Dok-

tora Tezi).

Cantay, Tanju: XVI.- XVII.

Yüzy›llarda Süleymaniye

Camii ve Ba¤l› Yap›lar›. ‹s-

tanbul 1989.

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

larla beraber, bir zincirin halkalar›n›

meydana getirmektedirler. 

16. yüzy›lda Mimar Sinan'›n men-

zillerde planlad›¤› külliyelerden günü-

müze ulaflabilenlere bakacak olursak;

Karap›nar'da SSuullttaann  IIII..SSeelliimm  KKüülllliiyyeessii

(1569-70), Payas'ta  SSuullttaann  IIII..SSeelliimm

KKüülllliiyyeessii  (1574), Ilg›n'da LLaallaa  MMuussttaaffaa

PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii  (1583-84) ve Trakya'da

LLüülleebbuurrggaazz  SSookkuulllluu  KKüülllliiyyeessii (1569)

ile Havsa'da KKaass››mm  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii

(1569-70) gibi, önemli menzil külliye-

lerinin, genel hatlar›yla hemen ayn›

plan flemas›nda konumland›¤› ve külli-

yenin eksenini oluflturan, arasta yap›s›-

n›n da menzil yolu ile çak›fl›k olarak

planland›¤›, anlafl›lmaktad›r.(6)

Menzil külliyelerinde ticaretle ilgili

yap› birimlerinin birinci derecede

önemli oldu¤u da adeta vurgulanm›fl-

t›r. Menzil yolu, külliyenin ekseni olan

arastan›n içinden kervansaraya ulaflm›fl,

yolcular burada konaklam›fl, belli ticarî

kurallara göre mal ve para de¤iflimi ya-

p›lm›fl ve kaynaklarda, özellikle EEvvlliiyyaa

ÇÇeelleebbii  SSeeyyaahhaattnnaammeessii'nde anlat›ld›¤›

gibi u¤urlanm›flt›r. 

‹flte Mimar Sinan, menzillerde

planlay›p infla etti¤i külliyelerinin yol

ile organik bütünleflmesine verdi¤i

önemi, flehirlerde özellikle ‹stanbul'un

sur içi dokusunda meydana getirdi¤i

külliyeleri konumlarken de, daima

önemli bir özellik olarak, ortaya koy-

mufltur. Mimar Sinan, gerek flehir ge-

rekse menzil külliyelerini konumlar-

ken, topografik flartlar› en iyi de¤er-

lendiren bir mimar olarak, eserleri ile

yaflamaktad›r.

16. yüzy›lda Mimar Sinan ve ekolü,

bir taraftan menzillerde infla edilen

külliyelerle, günümüz yerleflim birim-

leri olan ilçe ve flehirlerin çekirde¤ini

olufltururken; bu yüzy›l sur içi ‹stan-

bul'una da iki önemli kara parças› üze-

rinde Haliç'in kuzeyinde Kas›mpafla-

Galata-Befliktafl k›y›lar›na ve Üsküdar

yakas›nda k›y›ya, k›y›dan içeriye uza-

nan yol üzerinde önemli külliyeler infla

ederek, ‹stanbul flehrini surlar›n d›fl›na

tafl›m›flt›r. Diyebiliriz ki, Mimar Sinan

ve ekolü bugünkü ‹stanbul flehrinin s›-

n›rlar›n›, hayat› boyunca meydana ge-

tirdi¤i eserleriyle daha 16. yüzy›lda

çizmifltir. 

Güreflsever (Cantay), Gönül: AAnnaaddoolluu''ddaa  OOssmmaannll››

DDeevvrrii  KKeerrvvaannssaarraayyllaarr››nn››nn  GGeelliiflflmmeessii.. ‹stanbul

1975. (‹.Ü.E.F. Sanat Tarihi Bölümü Yay›nlan-

mam›fl Doktora Tezi).

Cantay, Gönül: "The Fatih Complex The first

educational s›te in ‹stanbul", EEccoonnoommiicc  aanndd  TToo--

uurriissttiicc  BBaazzaaaarr  IInntteerrnnaattiioonnaall.. August 1983, ‹stan-

bul, s.43-46.

Cantay, Gönül: "16.yüzy›l külliyelerinin flehirlerin

tarihî topografyas›n› belirlemesi", PPrrooff..  DDrr..YY››llmmaazz

ÖÖnnggee  AArrmmaa¤¤aann››.. Konya 1993,s.75-78.

Cantay, Gönül: OOssmmaannll››  KKüülllliiyyeelleerriinniinn  KKuurruulluuflfluu..

(Bask›da).

Cantay, Tanju: XXVVII..--  XXVVIIII..  YYüüzzyy››llllaarrddaa  SSüülleeyy--

mmaanniiyyee  CCaammiiii  vvee  BBaa¤¤ll››  YYaapp››llaarr››.. ‹stanbul 1989.

Ça¤man, Filiz: "Mimar Sinan Döneminde Sa-

ray'›n Ehl-i Hiref Teflkilât›", MMiimmaarr  SSiinnaann  DDöönnee--

mmii  TTüürrkk  MMiimmaarrll››¤¤››  vvee  SSaannaatt››.. ‹stanbul 1988, s.73-

77.

Juannin, M.Z..Mie-Van Gaver, M.Jules: CCaarraa--

vvaannsseerraaiill  TTuurrqquuiiee  aa  BBoouurrgghhaass,, Paris 1847, Tablo

74. 

Kuran, Abdullah: MMiimmaarr  SSiinnaann..  ‹stanbul 1986.

Kuruyaz›c›, Hasan: "Edirne Selimiye Kül-

liyesi'ndeki arastan›n bir bölümünün Mimar

Sinan'›n yap›t› oldu¤u konusunda kan›tlar",

IIII..UUlluussllaarraarraass››  TTüürrkk--‹‹ssllââmm  BBiilliimm  vvee  TTeekknnoolloojjii

TTaarriihhii  KKoonnggrreessii,, c.2, ‹stanbul 1986, s. 155-156.

Meriç, R.Melül: MMiimmaarr  SSiinnaann,,  HHaayyaatt››--EEsseerrii.. An-
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Verdi¤i

‹mtiyazlar
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GÜNDEGÜL PARLAR

Z

Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun.

Sanatsal Mozaik Dergisinin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ni ve Yaz› ‹flleri

Müdürlü¤ünü yapm›flt›r. Halen Sanat Tarihi alan›nda 40’›n üzerinde

araflt›rma ve bilimsel, magazin makalesi mevcut olan Parlar, çeflitli

sempozyumlara kat›lm›flt›r. Yüksek Lisans düzeyinde çal›flmalar›n›

sürdürmektedir.



1) Dan›flman, Zuhuri, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u Tarihi,

Cilt 4, s.96

2) Dan›flman, Zuhuri, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u Tarihi,

Cilt 4 ,s.98

3) Eyice, Semavi, ‹stanbul Ar-

ma¤an›, Fetih ve Fatih, Cilt

11, s.33.

4) Dan›flman, Zuhuri, Os-

manl› ‹mparatorlu¤u Tarihi,

Cilt 4, s.261.

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

Tarih 29 May›s 1453, günlerden

sal›d›r. Bin y›ll›k Bizans'› fethetmifl

olan Fatih, Türk Bayraklar›n›n dalga-

lar› alt›nda, sokaklar› dolduran binler-

ce erkekli kad›nl› halk›n büyük takdir-

leriyle ilerledi. Maflaallah sesleri ara-

s›nda beflbin kadar silahl›, güzide as-

kerle muhteflem bir flekilde Ayasof-

ya'ya gitti. Fatih'in geldi¤ini gören

yüksek rütbeli papazlar ve halk, Fa-

tih'in ayaklar› önünde a¤l›yarak yere

kapand›. Ancak Fatih " Kalk›n›z ben

Sultan Mehmed hepinize söylüyorum

ki, bu andan itibaren ne hayat›n›za,

nede hürriyetinize gazab-› flahanem-

den bir zarar gelmez" dedi.(1) Bura-

dan sonra ‹mparatorun ikamet etti¤i

saraya giderek tebrikleri kabul etti.

Fatih ‹stanbul'u hükümet merkezi

yapt›, ancak Edirne bir müddet daha

fiili olarak, merkez kald›. 

Fatih hemen icraatlara bafllad›. Ver-

gilerini vermek kayd› ile ekaliyetin, din

ve ticaret serbestiyetine müsade edildi.

‹badet ve inançlar›na kar›fl›lmad›, ancak

tarihçi Hammer'in ifadesine göre, çan

çalmak yasakland›.(2)

Fethin yap›lmas›ndan bir gün sonra,

Fatih ‹stanbul Rumlar›na, Avrupal›lar›n

dahi inanamad›klar› bir ferman buyur-

du. Ferman flöyle idi, "Saklananlar›n hiç

bir fleyden korkmadan ortaya ç›kmalar›,

kaçanlar›n geri gelmeleri, mal, ›rz, din

ve mezhep hürriyetleri Türk Kanunlar›

teminat› alt›ndad›r " buyuruluyordu.

Fetihten önce ve sonra pek çok Rum

ailesi flehri terketmifllerdi. Fatih'in ise

kafas›nda ‹stanbul'u dünyan›n bir nolu

flehri yapmak yat›yordu. Bunun içinde

önce göçleri durdurup, yeniden kalaba-

l›k bir nüfus yaratmak azim ve karar›n-

dayd›.

Daha sonra iskân konusu ele al›nd›.

‹stanbul fethi gerçekleflmeden önce,

son y›llarda iktisadi çöküntü içinde

olan Bizans mimari eserleri ve top gül-

leleri alt›nda harap olan surlar›, flehri

imara bafllad›. Bu vazife ilk kad› olan

H›z›r Bey'e verildi. ‹skân konusu önce-

likle ele al›narak, Anadolu'dan ve Ru-

meli'den gruplar halinde aileler getirti-

lerek ‹stanbul'a yerlefltirildi. Fatih'in

göç ettirdi¤i aileler aras›nda h›ristiyan-

larda vard›. Yedikule civar›nda ‹ç Ana-

dolu'dan gelen ve dilleri Türkçe olan

Karamanl›lar› yerlefltirdi. Karamanl›lar

Ortadoks mezhebindeydiler.(3) Fatih

bu nüfus naklinde insanlar›n gönül r›-

zas›yla gelmelerini arzu etmifl ve onlara

baz› öncelikli imtiyazlarda tan›m›fl, za-

man zaman gitmek isteyenlere tazyikte

uygulanm›flt›r. Halen ‹stanbul'da baz›

semtler bu ailelerin yerlefltirildi¤i isim-

lerle an›lmaktad›r. Tarihçi Hammer'e

göre(4) Fatih, flehrin nüfusunu art›rmak

için Trabzon, Sinop, Kastamonu valile-

rine haber göndermifl ve beflbine yak›n

aile getirtilerek ‹stanbul'a yerlefltirilmifl-

tir.

Bizanstan kalan su yollar›n›n, tamir

›slah› ile yeniden inflaas›  flehrin su ih-

tiyac›n›n karfl›lanma çal›flmalar›na bafl-

lan›lm›fl ve hatta K›rkçeflme sular›n›n

ilk tesis tarihinin Fatih devrinde yap›l-

d›¤› söylenmektedir. Ayr›ca Fatih, Bi-

zans eserlerinin tamirinede önem ver-

mifl, hatta bunlar›n tamiri için han, ha-

mam, cami, hastane gibi müesseselerin

vak›f olarak gelirlerini tahsis ettirmifl-

tir.

Fetihle beraber ‹stanbul yabanc› ül-

kelerden gelen alimlerin, sanatkârlar›n

topland›¤› bir flehir olmaya bafllam›fl-

t›r. ‹lk Türk Üniversiteside bu devirde

kurulmufl, 1462-1470 y›llar› aras›nda

en mükemmel ilim müessesesi haline

gelmifltir. Profesörleri, doçentleri, asis-

tanlar› ile yeterli e¤itim merkezi ol-

mufltur. Ayr›ca da okuyacak olan tale-

belere yatacak yer, harçl›k teminiyle-

de imrendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Fatih

kendi ad›na yapt›rd›¤› caminin etraf›-

n›, açm›fl oldu¤u bu üniversite ile bir-

likte, camiler, medreseler, kütüphane-
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ler, darüflifalar, kervansaraylar, misafir-

haneler ile donatm›flt›r. 

Fatih Sultan Mehmed, teflkilatç›,

imarc›, enerjik, inan›lmaz derecede ileri

bir akl› selime sahipti. Müsamahal›, çok

ince zekal›, tam bir diplomatt›. Bütün

bu meziyetleri tafl›yan Fatih'in niyeti

pek tabi olarak Türk Milletinin Anado-

lu'da birlik ve beraberli¤ini kurmak, ‹s-

tanbul'u ise muhteflem bir flehir haline

getirmekti. Çok hoflgörülü ve yüksek

bir dirayetle düflüncelerini tahakkuk et-

tirmeye bafllam›fl, fethetti¤i bu flehirde

Rumlar'a çok müsamahal› davranm›flt›r.

Halbuki o dönemlerde Avrupa'da bir

flehir al›nd›¤› zaman, flehir halk›na zu-

lüm edilirdi. Fatih'in vicdan hürriyetine

verdi¤i büyük k›ymet ve Rum Patri¤ine

karfl› gösterdi¤i cömertli¤i dolay›s›yla

müslüman olmayan halk›n dini inanç

özgürlü¤ünü tan›mas› ona Cihan Fatihi

ünvan›n› hakettirmifltir. 

Gayrimüslim halka verdi¤i de¤eri

gösteren ve tarihe "Gennadios ‹tikad-

namesi" ad› ile geçen, imtiyazlar hofl-

görünün ve ince diplomasisinin netice-

leri olarak ortaya ç›kar.

Fetihten bir kaç y›l sonra 1456 tari-

hinde Fatih Sultan Mehmed saraydan

ulemas› ile birlikte Rum Ortadoks Pat-

ri¤i olan Gennadios Scholarios'u ziya-

ret etmifltir. Patri¤e dini inançlar› hak-

k›nda detayl› bilgi almak istedi¤ini ilet-

mifl, Patrikte bütün Hristiyan dini ile il-

gili sorular›n cevaplar›n›, uzun bir risale

ile Sultan'a bildirmifltir. Ancak Sultan

bu uzun risaleyi flüphe ile karfl›lam›fl ve

daha k›sa bir özet halinde bildirilmesini

istemifltir. 

Grekçe yaz›lan bu risale; Katip

Mahmut Çelebi'nin babas› Karaferyeli

Kad› Ahmet taraf›ndan Türkçe'ye çev-

rilmifl, daha sonra her ne sebepten ise

yeniden Grekçe yaz›larak Sultan'a tak-

dim edilmifltir. Türkçe tercümesi bilin-

memekle beraber, grekçe kopyas› za-

man›m›za kadar ulaflm›flt›r. Fatih Sultan

Mehmed'in bu itikadnameyi yazd›rma-

s›n›n nedeni, merak›ndanm› yoksa tabi-

yetinde yafl›yan Hristiyanlar›n dini

inançlar›n› tan›may› amaçlanmaktan m›

kaynakland›¤› bilinmemektedir. Türk-

çe'den Grek harflerine çevrilen bu vesi-

ka Türk Dilini göstermesi bak›m›ndan

da önemli bir belgedir. 

Sultan'›n bu beratla tan›d›¤› haklara

"‹mtiyazlar" denilmifltir. Rumlar'a yasal

bir statü haz›rlayan bu berat, Orta-

dokslar›n toplum içindeki yerlerini be-

lirlemifl ve onlara sayg›nl›k kazand›r-

m›flt›r. Güçlenen ‹stanbul Ortadoks ki-

lisesi Bat› Katolik kilisesine karfl› bir

kalkan görevi görmüfltür. Devletle elele

çal›flan kilise, ‹slâm olmaya karfl› ç›ka-

mamakla birlikte, kiliselerin birleflmele-

rine, Katolikleflmeye engel olmufltur. 

Zaman zaman yabanc› yazarlar›n il-

gi gösterdi¤i itikadnamenin anlat›m›n›

yapan kitaplar ve makaleler neflredil-

mifltir. Bu neflriyatlarda o devirdeki

Grekçe'nin tercümelerinin fonetik yo-

rumunun nedenli s›hhatli oldu¤u bili-

nememektedir. 1938 y›llar›nda Macar

as›ll› Halasl› Kun Tibor bu konuda çok

detayl› bir çal›flma yapm›fl ve bunu bir

kitap halinde sunmufltur.(6)

‹tikadname Avrupa'da o kadar bü-

yük ilgi uyand›rm›flt›r ki, XVI.as›rda

Tübingen akademisinde Grekçe ve La-

tince profesörü Kartinus Crusius, "

Turko-gracia" adl› eserinde bu madde-

leri detayl› olarak neflretmifltir. Daha

sonra, bu konudaki çal›flmalar bu esere

dayand›r›lm›flt›r. J. Hammer ile N.‹l-

minski' de bunlar aras›ndad›r. Hammer

itikadnameyi arapça harflerle neflretmifl

ancak okuma bozukluklar› mevcut ol-

du¤u, ‹lminskinin çal›flmas›n›n daha

do¤ru okumaya dayand›¤› söylenmek-

tedir.(7) Her iki yazar›n çal›flmalar›nda

metnin tercümesi verilmifl olmas›na

ra¤men okumadaki vurgulamalar s›h-

hatli olarak de¤erlendirilmemektedir.

Ayr›ca ‹tikadname hakk›nda M›s›rl›
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Yannaki'nin de neflri mevcuttur. Fakat,

Macaristan Havasföld voyvodas› Mati

Bey taraf›ndan haz›rlatt›r›lan bu esere

yanl› olabilece¤i gerekçesiyle pek ra¤-

bet edilmemifltir. Yeni Grekçe'nin ses

k›ymetleri bak›m›ndan A.Thumb'›n ki-

tab› (Handbuch der neugriechischen

Volsaprache, Strassburg, 1910.) menba

kitap olarak gösterilmektedir.(8) 

‹tikadnamenin metinleri, Vati-

kan'da, Paris'de, Atina'da, Mila-

no'da 16. as›rdan 18. as›ra kadar

muhtelif numaral› yazmalar da mev-

cuttur. 

Bundan baflka 1940 y›l›nda Arapça

metninden A.Decai, faksimilesiyle bir-

likte itikadnameyi neflredenler aras›nda

bulunmaktad›r.
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Yirmi maddeden oluflan itikadname-

de yer alan metinler 

GENNAD‹OS’UN 
‹T‹KATNAMES‹

I. (I)

"‹tikadumuz bunun üzerindedür kim

Allah vardur, hâliki cümle mevcudattu

kim yoktan var eyledi. Ne cisimdür ne

cismanîdür; haydur, ak›l gibi ve hem

ak›ldur; akla benzemez; kâmil ve mü-

kemmil. Alîm, bâs›t, kadim, bilânihaye.

Alem içündür, d›fl›ndadur, lâmekândur;

her yerde haz›rdur. ‹flbu zikrolunan s›-

fatlar Allah'a mahsustur. Bunlarla mah-

lûkattan mümtaz olur, dahi neki bunla-

ra benzer varsa.

(2)

Yâni alîmdür ve halîmdür, gerçek-

tür; Ve gerçek kendidür. Ne kadar has-

let varsa mahlûkda taksim olunmufl,

mecmuu âli mertebe ile kendini de

mevcuddur. ‹flte bu zikrolunan haslet-

ler mahlûkunda da vard›r. Zira kim

mahlûkuna dahi virür. Görmezmisün,

kendi halîm oldu¤u içün mahlûkunda

dahi hilim vardur; alîmdür, mahlûkun-

da ilim vardur, sad›ktur mahlûkunda s›-

d›k vardur. Dahi nekim bunlara benzer

varsa. ‹llâ bu kadar vardur kim barîde

ol hasletler zatîdür, mahlûkuna andan-

dur.

II. (3)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim barîde üç s›fat vardur. Gayr s›fatla-

run mebdei ve madeni gibidür. Ve bu

üç s›fatla haydur, hayat› gayri mer'î ile.

Alemi yaratmazdan öndün dahi. Ve

âlemi dahi bu üçi ile yaratd›. Ve âlem

içinde harekât ve sekenât bu üçüyledür.

Eyle olsa, bu üç s›fata ümahiyet (buras›

çizilmifltir) ve üç suret diyü tesmiye

iderüz. fiunun için kim iflbu s›fat ay›r-

maz ol bir hakikat›n› barînün. Bunun

için iflbu üç s›fatla bir Allahtur, üç de-

¤ül.

III. (4)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim, barîden zahir olur nutuk ve iradet,

nitekim otdan hararet ve flule; e¤erçi-

kim otun hararet müteharrir ve flulesi

vardur. Hem de mevcudiyle hararet ve

flule gönderür. Biaynihi kâinat yo¤iken

dahi nutk› ve iradesi barinün kadim,

evvel idi. (Burada bir iki cümle eksikler

vard›r). Ol üç kim dirüz: ak›l ve nutuk

ve iradet. Bu üçe biz Tanr› dirüz. Nite-

kim Ademün can›nda akl› ve nutuk akl›

ve iradet akl› vardur. Eyle olsa, ol üçü,

canun hakikat›na nazaran bir candur ve

hem giru barinün nutkuna ‹lmullah ve

Kudretullah ve ‹bnullah diyü ve hem

giru barinün nutkuna ‹lmullah ve Kud-

retullah ve ‹bnullah Netekim Ademden

do¤ana ‹bni Adem dirüz ve netekim

Ademün fikrine ruhdan mütevellit oldu

(deriz); ve dahi nur› ‹radetullah ve Ru-

hü Kudsî ve Muhabbetullah deyü tes-

miye iderüz ve dahi akla Eb dirüz; zira-

kim ak›l kimseden do¤mad›. Nutuk ve

iradet bundan do¤ar ve dahi eytürüz

kim barinün marifeti heman mahlûku-

nun hakikat›n› bilmek içün de¤üldür,

belki kendünün hakikat›n› dahi yigrek

bilür ve anlar, niteliksüz kendünün ha-

kikatun taakkul itti¤i içün. An›n içün

nutku vardur ve ilmi vardur. Ol ilmi ile

ebedi hakikatini anlar ve bilür. Zira he-

man (bu edat›n burada yeri anlafl›lm›-

yor) dahi dirüz kim heman mahlûkat›n›

sever ve diler de¤üldür, belki kendüni

dahi yigrek sever ve diler. Onun içün

nutku ve ruhi kudsi daim haktan gelir

ve ebedî kendiyledür. O sebepten barî-

ye bir Allah derüz.

IV. (5)

‹tikadumuz flunun üzerinedür: barî

nutkiyle ve ilmiyle ve kudretiyle âlemi

yaratt› ve hem ruhu kudsiyle kim kendü-
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nü ahseni ihtiyari ve muhabbetidür,

anunla tahiyye ider ve hem kadirdür ve

tahrik eder âlem içinde. Herfleyi Al-

lah'tan ve kendi hassas›na göre ve dahi

an›n içün (?). ‹nan›ruz kim ol vakt›n kim

Allah tebâreke ve taâla diledi kendünün

kemali flefkatinden, döndürmek içün

Ademleri fieytan itma›ndan ve putperest-

likden. Zirakim Benî ‹sraîl, kavmi barînün

birli¤üne ve Musâ'nun kitab›na itikat

ederler inan›rlard›. Anlardan gayri âdem-

ler kim yer yüzündeki var idi, Allah'a iti-

kat itmezlerdi, belki mahlûk›na taparlar-

d›. Put bigi, ay bigi, gün bigi. Çok Tanr›-

ya taparlard›. Bir gerçek Tanr›ya tapmaz-

lard›. fieytan ma¤latas›na, nefisleri hava-

s›na uyarlard›. Allah emrine imtisal idüb

Musâ Kitab›na inanmazlard›. 

VI. (6)

Anun içün Adem suretinde nutula

ve ruhi kudsi ile bunlar› irflad eyledi.

Bundan ötürü nutku barî Adem suretini

kisveledi, Adem gibi; âdemlerle müsa-

habet etti; nutukla, ilimle âlemde irflad

idüb fasid itikadlarm› ibtal eyleye, Alla-

hun vahdaniyetine itikat ederler. ‹sa

gösterdi¤i bilgi. Ve hem Adem gibi

âlemde amel idüb ilim ile irflad›n› tek-

mil eyleye deyü ve islâh ide kendi ihti-

yar› üzre. Zira mümkün de¤üldür kim

bir kifli cemii âlemi hakt›n yana döndü-

re. Öyle oldu¤u içün ol padiflah› âlemi

ezel, kadiri kayyum nutku ile, gerçe¤i

kudsî mübarekde and› ve hem ol ruhü

kudsi ile Havariyyunu münevver eyledi

ve kuvvetlendirdi. Ol gerçe¤i cemi'i

âleme anmak içün. Ve hem ölümünden

korkmay›p gerçe¤in muhabbeti ve âmi-

rün emri muhabbetinden ötürü ve âle-

mi dalâletten kurtarmakdan ötürü. Ve

dahi ‹sa gibi kendi ihtiyariyle, âdemlik

suretiyle, öldü¤ü gibi ölmek içün; mah-

lûkat› Hazreti Bâriye yetifldirmek içün.

Öyle itikad iderüz biz, ol bir Allah bu

üçiyle hep ‹biz, Ruh, Kudüs ile irflad

eyledi (Burada bir cümle eksiktir). Rab-

bümüz ‹sa kendü gerçek oldu¤u içün,

itikad ederiz kim irflad› dahi gerçekdür.

fiakirtleri dahi anunla irflad eylediler.

Dahi ahseni re'yile (?) anlaruz. Biz dahi

ilim kuvvetiyle. 

V. (7)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim, Allah sözü ve âdemlik, an›n gibi

âdemlik ki nutku varm›fl (ve) Allah sö-

zü an› kisveldi: ‹sâdur. ‹sânun hayati

cismânisi âdem hayat›, veliler hayat›

gibidür. Dahi Allah evin(anlafl›lam›yor,

asl›nda aynamis var) ilmi küllî ve muci-

zeleri kuvveti ilâhidür. 

VI. (8)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim, Allah sözü ve âdemlik, an›n bir

flahsa nazîr bir âdem oldu. Biaynihi ba-

rînun nutku tahlîsi bir taraftan ve bir

taraftan ruh ile cismi, ‹sa ibni Meryem

sureti ‹sâ oldu ve nitekim cismi daim

âdemde iki hakikat idi, her bir Allah

idi, hakikatli hakikatiyle birbirinden

ayr› idi, ne hod ol nutku ilâhî cesedi

‹sa oldu, anas› gibi ve ne hod can oldu

ve ne hod ‹san›n kan› ve can› nutku ilâ-

hî oldu Evet daim (burada bir iki yar›m

cümle eksik) hemçün nutk› ilâh nutk›

ilâhî ve âdemlik, âdemlik (burada iki

cümle eksik) ve dahi her nesne kim ba-

rîdedür ve andandur, hakikati barîdür.

Zirakim barîde arizî de¤üldür; zatîdür.

Anun içün barînün nutk› tahlisine bârî

der ve inan›ruz; zira bu nutk› barî

‹sâ'da oldu¤u içün, ‹sâ'ya tanr› ve âdem

dirüz. Adem tesmiye olundu ruh ile ce-

sede nazar; ‹smi Barîye tesmiye olundu,

barîün nutk› tahlisine nazar.

VII. (9)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim nutk› barî idi ve dünyada idi ve gökte

idi ve yerde idi ve barîde idi ve barî ata-

s›nda idi. Zira nutk› barî lâmekândur. Ni-

tekim bunu do¤uran barî lâmekândur,
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kudreti dahi lâmekândur. ‹llâ bu kadar

vardur kim barîde ayr›ks› cihetledür ve

‹sâ'da ayr›ks› ve âlemde ayr›ks› cihetledür:

VIII. (10)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim, flu vakit ki barî kemali hilminden

ve bahflâyiflinden mahlûkat›ndan birine

atâ ide, bu atâdan kendü içün noksan

gelmez, belki dahi kemal bulur. Zira

kim mahlûkundaki kemalden kendi

azameti zahir olur. (bir cümle eksik) ol

mikdar Allah'›n ilmi ve kemâli zâhir

olur. Ve dahi bunun içün kim Allahun

flefkatini ve merhameti barî cem'i ke-

maliyle ‹sâ'ya geldi¤i içün, bundan ön-

dün gelen peygamberlere alâkaderi

merâtib geldü¤ünde has›l olandan.

‹sâ'ya gelicek, mahlûkundan flefkatul-

lah ve merhametullah dahi ziyade ol-

du. 

IX. (11)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür.

‹sâ çarm›h oldu ve öldü, kendi ihtiya-

riyle; çok türlü faidelerden ötürü (bir

yar›m cümle eksik). ‹fl bunlar âdemli¤e

nazardur. Yani bârinün sözü'(ne) cür-

miyle ölür ve ne ölür ve ne girü hayat

bulur. Evet, kendi ihyayi mevat itti,

hem kendi kisveledi¤i cismi ihya itti¤i

gibi. 

X.

[Burada as›l metinde = pistevome=

itikadumuz budur ki] ve hem nur› ha-

yat bulduktan sonra, gö¤e su'ud eyle-

di. Geri yere enüp hâkim olsa gerek. 

XI. (12)

Yâni itikadumuz bunun üzerinedür

kim âdemlerin ruh› ölmez. Zira anla-

run tenleri geri hayat bulacaktur; haya-

t› ebedi ile zahmetsüz, münevver, ha-

fif, yimeden içmeden beri olalar, ve

kisveden, filcümle nefsanî arzulardan

beri olalar. fiol ervah kim hayriameller

k›lm›fllar idi ve itikatlar›nda halel ol-

mam›fld›, anlar Cennete gireler. fiunlar

kim günah iflledi ve günahlar›nda mu-

sir oldular, israr› üzre geldiler, anlar

madeni olacakdur. Cennet gökte ve

Cehennem yerde. Ve velîler oldur kim

bundan taklit ile bildikleri esrarullah›

anda muayene (ile) göreler. 

XII. (13)

Yâni nutk› barî cesedi ‹sâ'y› kisvele-

di¤ine hikmet nedür diyü istifsar olur-

sa muhkem cevaba kadiriz. Ol cevab-

lardan gayri yedi türlü hüccetimiz var-

dur kim bu dinün hakikat›na flahittür: 

(14)

Yâni evvelki hüccet oldur ki, Benî

‹srail kavmi peygamberleri kim, biz de

anlar› tasdiklerüz, ‹sâ içün her ne kim

iflledi ve kendiyle vak›' oldu cemisi'ni

didiler ve flakirdleri kim Havariyyun-

dur, anlarun iflledi¤ini ve onlara vak›'

olan›n (burada iki cümle eksik) âli tâ-

zimat ile ‹sâ'nun menak›b›na didü¤ü-

müz gibi flahadet k›ld›lar, flahadetleri

gerçek idi¤in istifsâr olunursa cevaba

kadiriz:

(15)

Yâni ikinci hüccet oldur kim, ne

kadar dinümize müteallik kitaplarumuz

varsa biribine muhalif de¤ül. Zira kim

me'hazleri bir idi kim barî idi. E¤er

öyle olmaya idi birbirine muhalif ola

idi:

(16)

Yâni üçüncü hüccet oldur kim, iflbu

din yeni ve aceb din idi. Rahmet ve

mehabbet birle ol putperestler ve atefl-

perestler heryerde kabul eylediler.

Çok zahmet ve çok meflekkat çekiben;

hemen cahilleri bu dine iman getirme-

di, belki âlimleri ve ak›ll›lar› dahi yeg-

rek itikat eylediler. Bununla ol bat›l

din fasid oldu: 
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(17)

Dördüncü hüccet oldur. Bu din

içinde, vecihden muhalif nesne yoktur,

mübteda'› de¤üldür, mübteda'› ruhâni-

dür, bir tariki müstakimdür kim ruhla-

r›m›z› merhametullah ve hayat› ebedi-

ye iletür:

(18)

Yâni beflinci hüccet oldur kim, flun-

lar kim iflbu dini kabul k›ld›lar, bunun

üzerine sabit oldular ve hayriamel iflle-

diler, mertebe has›l k›ld›lar, hem çok

mucize ifller ifllediler, ‹sa ad›yle. Bu

böyle olmazd›, e¤er bu din hak olma-

yayd›:

(19)

Yâni alt›nc› hüccet oldur, her kimse

kim iflbu dinin aleyhisine mastuh (an-

lafl›lm›yor) ola, cevaba kadiriz:

(20)

Yâni yedinci hüccet oldur. Üçyüz

onsekiz y›l iflbu dinin iptaline mukate-

le ile, muharebe ile, mücadele ile ol

zamanun padiflahlar› kim, çok tanr›ya

ve putlara taparlard›, mastuh(?) olup

iptal idemediler, belki kuvvet buldu

âlemde, ta flimdiye de¤in. E¤er Alla-

hun rizâs› eyle olmayayd›, böyle ol-

mazd› (bir sat›r eksik). Yâni öyle diriz

biz dinimüz bab›nda, ihtisar idiben

(bir sat›r eksik) temmet tamam oldu. 

Avrupal›lar›n k›skançl›kla ç›kard›k-

lar›, gayrimüslimlere zulüm söylentile-

rine ra¤men, Fatih'in adaleti, icraatlar›-

n›n mükemmelli¤i, o devirdeki bütün

araflt›rmac›lar ve tarihçilerce de hak-

k›yla anlat›lm›flt›r. Hatta Türk düflman-

l›¤› ile tan›nan Güstav Schulumber-

ger'in "‹stanbul'un Muhasaras› ve Zap-

t›" eserinde yazd›¤› methiyede  flöyle

demektedir. " ‹stanbul'un muhasaras›,

ancak 22 yafl›ndaki Sultan Mehmed'in

dehas›n› ve flanl› askerlerinin flecaat›n›

büsbütün ayan k›ld›." Güstav bu söz-

lerle takdirlerini belirtmifltir. 

Fatih'e bu itikadname dolay›s›yla it-

hamlar yöneltilmifl hatta, Hristiyanl›¤a

meyli gibi söylentiler ç›kar›lm›flt›r (9).

Ancak Fatih ilim ve hakikat afl›¤› ola-

rak herfleyi ö¤renmek isteyen bir kiflili-

¤e sahiptir. Dolay›s›yla da çok samimi

bir Müslüman olan Fatih'in " Fatih

Külliyesi Vakfiyesi bile onun dinine ne

kadar ba¤l› oldu¤unun delilidir. Fa-

tih'in ‹stanbul'u ald›¤› zaman ekaliyete

hoflgörülü davranmas›, can mal emni-

yetini korumas›, tarihin iftiharla bahse-

dece¤i bir olay ve Fatih'in parlak dip-

lomasisinin bir neticesidir.(10) 
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B‹R DÜNYA KENT‹
‹STANBUL VE ‹LK 

TÜRK (OSMANLI)-‹SLAM
YERLEfiMES‹ 

EYÜP ÜZER‹NE

DR. HAT‹CE FAHRÜNN‹SA KARA

Z

‹stanbul Büyükflehir fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nden emekli. ‹stanbul Üniversitesi Fen

Fakültesi Matematik (Fizik) mezunu, ‹.D.G.S.A. Mimarl›k Y. O. mezunu, ‹.T.Ü. Mimarl›k

Fakültesi mezunu, ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Ana Bilim Dal›, Mimarl›k Tarihi

Program›nda doktora yapm›fl, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Büyük ‹stanbul Naz›m Plan

Bürosu’nda araflt›rmac›, planc›, teknik yönetici, ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi Bo¤aziçi ‹mar

Müdürlü¤ü’nde planc›, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›, müdür yard›mc›s›,

müdür olarak çal›flm›fl, ayn› müdürlükten 1997 y›l›nda emekli olmufl, yay›nlanm›fl yaz›lar›

bulunmakta olup, çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.



Ayasofya, Sultanahmet Camii

ve Haliç genel görünüfl.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Fetihle birlikte kurulan ve ilk Türk-

‹slâm sur d›fl› yerleflmesi olan Eyüp'ün

Osmanl› Yönetim dönemi içinde fizik-

sel, sosyal, kültürel yap›s›n› anlayabil-

mek için; geçmiflte de, bugün de bir

dünya kenti olma özelli¤ini yakalam›fl

olan ‹stanbul'un; politik, ekonomik, fi-

ziksel, sosyal ve kültürel yap›s›n›n, Ta-

rihsel süreç içinde geliflimi ve de¤iflimi-

ne k›saca bir göz atmak gerekir.

‹stanbul’un Geçmiflte 

ve Bugün bir Dünya 

Kenti Olma Özelli¤i
‹stanbul yaklafl›k 2600 y›ll›k geçmifli

ile, tarihsel süreç içinde üç ayr› dünya

görüflü (Pagan, Hristiyan, Müslüman) ve

üç ayr› ‹mparatorlu¤un (Do¤u Roma, Bi-

zans, Osmanl›) baflkenti olmufl, bu süreç

içinde, geliflimi ve kazand›¤› statü para-

lelinde politik, ekonomik ve kültürel ya-

p›s› ile dünyay› etkilemifl bir kenttir.

Pagan dünyan›n Hristiyan dünyas›-

na dönüflümü bu merkezden idare edil-

mifl (1, s. 26,28; 2, s. 11; 3, s. 1154-

1155) ve flehir ilk büyük Hristiyan ‹m-

paratorluk olan Bizans ‹mparatorlu-

¤u'nun da yönetimsel ve kültürel mer-

kezi olmufltur (3. s. 1155). Konstanti-

nopolis, Ortaça¤da ise büyük bir eko-

nomik ve kültür merkezi olarak prestiji-

ni devam ettiren bir Geç Antik Kenti-

dir (2, s. 14;3, s. 1154). Varl›¤› ile, ‹s-

lâm ve Bat› dünyalar› ile yeni biçimlen-

meye bafllayan Slav dünyas›n›n düflün-

ce ve sanat›n› etkileyen bir kültür orta-

m› yaratmay› sürdürmüfltür (4, s. 173;

3, s. 1157;1165; 5, s. 46).

Ancak nüfusun 7. yüzy›ldan itibaren

azalmaya bafllad›¤›; Lâtin istilas›ndan

sonra ise kentin hemen hemen boflald›-

¤› bilinmektedir (2, s. 14-15;3, s. 1165-

1167-1169; 5, s. 46).

Yeniça¤'›n bafllang›c› kabul edilen

(5, s. 46), Konstantinopolis'in bir ‹slâm

‹mparatorlu¤u kurmufl olan Osmanl›lar

taraf›ndan fethedilmesinin akabinde; is-

minin ‹stanbul olarak de¤ifltirilmesi ve

fetihden dört sene sonra, 1457'de Os-

manl› Devleti'nin baflkentinin Edir-

ne'den buraya tafl›nmas› ile kent (3, s.

1201;6,S:115); Do¤u Akdeniz ve Avru-

pa topraklar›n› egemenli¤i alt›na alm›fl

güçlü bir Türk (Osmanl›)- ‹slâm ‹mpa-

ratorlu¤unun merkezi olarak jeopolitik

konumu ve kültürel yap›s› ile dünyay›

etkilemekte devam etmifl ve ‹slâm dün-

yas›n›n en büyük flehirlerinden biri ola-

rak da günümüze ulaflm›flt›r.

Konstantinopolis fethedildi¤inde

kent, nüfusu boflalm›fl harab bir flehirdi

(3, s. 1157; 5, s. 46). Fetihden sonra

Fatih Sultan Mehmet'in yapt›¤› ilk ifl
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Takvim onlar için Heziod'un Tanr›lar

kitab› gibi bir fleydi. Mevsimleri ve günleri,

renk ve kokusunu yaflad›¤› flehirin semtlerinden

alan bir y›¤›n hayal halinde görürdü.

Befl fiehir- Ahmet Hamdi Tanp›nar
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güdümlü bir imar ve iskân politikas›

uygulayarak kenti yeniden ekonomik,

kültürel ve sosyal aç›dan canland›rmak

oldu. (3, s. 1201; 5, s. 47), (1)

Fetihden hemen sonra ‹stanbul en

afla¤› bir yüzy›l boyunca büyük bir flan-

tiye halinde devaml› imar ve infla edil-

mifl; bafllang›çta liman ticareti nedeni

ile Haliç k›y›lar›ndan bafllayan, birinci,

ikinci, üçüncü tepelere ve nihayet Mar-

mara sahiline do¤ru giderek yay›lan

kubbe ve minarelerin hakim oldu¤u ye-

ni çehresi ile flehire bir Osmanl›-Türk-

‹slâm kimli¤i kazand›r›lm›flt›r. (7, s.

XI). Fetihden önce nüfusun 40-

50.000'e düfltü¤ü tahmin edilmektedir.

Sultan II. Beyaz›t döneminde 16. yüz-

y›l›n bafllar›nda ise nüfus 200.000'e

yaklaflm›flt›r. (1, s. 30-31). 

Kentin hiçbir zaman organik parça-

lar› olmayan sur d›fl›ndaki bir iki yerlefl-

menin d›fl›nda, Konstantinopolis bir sur

içi yerleflmesidir. Istanbul ise Osmanl›

döneminde sur d›fl›na yay›lan bir kent

olarak geliflmifltir.

16. yüzy›lda ‹stanbul, Avrupal› gez-

ginler taraf›ndan da; kentin sa¤lam sur-

lar›, Yedikule, surd›fl›nda ayr› bir yer-

leflme olan Galata, büyük liman ve ken-

tin silüetine hakim kubbe ve minarele-

rin verdi¤i imaj ile dünyan›n en an›tsal

kentlerinden biri olarak anlat›lmakta,

Avrupa ve Akdeniz ülkelerindeki en ka-

labal›k kent oldu¤u tahmin edilmekte-

dir. (6, s. 149). Kanuni dönemi ve bu-

nu takip eden y›llarda 16. yüzy›l içinde

sur içinin ana çizgileri art›k ortaya ç›k-

m›fl ve 19. yüzy›la kadar de¤iflmemifltir

(1, s. 33-35) 

Lale devri ile Bat›'dan etkilenme dö-

nemine girilmifl, kendine özgü yorumuy-

la oluflan fiziksel çevre, ‹stanbul'u dünya-

n›n en ilgi çeken kentlerinden biri yap-

m›flt›r. 18. yüzy›l ayn› zamanda eski sa-

raylar›n ve hasbahçelerin yerine getirilen

k›flla yap›lar› ile 19. yüzy›l›n kozmopolit

mimari yap›lanmas›n›n bafllad›¤› dönem-

dir. Sultan III. Selim döneminde Bat›

strüktürünün oluflmas›nda bilinçli ve yo-

¤un bir çaba gösterilmifltir. (1, s. 38-39)

19. yüzy›lda ise Tanzimatla birlikte

bat›dan getirilen yeni fikir ve uygula-

malar ile köklü de¤iflimler meydana ge-

tiren bir yeniden yap›lanma sürecine

girilmifl ve bunun sonucunda Osmanl›

‹mparatorlu¤u ile birlikte Osmanl› dö-

neminden kalan Istanbul'un fiziksel,

kültürel, sosyal yap›s› da yavafl yavafl

tahrip ve yok olmaya bafllam›flt›r. (1, s.

40-47).

Ayr›ca ‹stanbul'un tarihsel süreç

içinde kazand›¤› özelliklerinin d›fl›nda,

bir su kenti olmas›n›n yaratt›¤› bilinç;

deniz ile bütünleflen bir yerleflme biçi-

mi, özgün bir kent dokusu, konut ve

yaflam biçimi ortaya koymufltur.

Sonuçta ‹stanbul, kuruluflundan bu-

güne kadar yaklafl›k 2600 y›ll›k tarihsel

süreç içinde, politik, ekonomik, kültü-

rel iliflkileri, fiziksel yap›s› ve boyutlar›

ile dünyay› etkilemifl bir kenttir. Tarih-

sel koflullar›n de¤iflkenli¤i içinde za-

man zaman en etkin dönemlerini yafla-

m›fl, hinterland› genifllemifl; zaman za-

man k›smen etkinli¤i azalm›fl, hinter-

land› küçülmüfl; Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u'nun son dönemlerinde bafllat›lan,

Cumhuriyet döneminde devam eden

Bat›l›laflma hareketleri, bunu takip eden

dönemlerdeki h›zl› kentleflme olgusu

ve beraberinde gelen sorunlarla birlikte

kültürel, do¤al, fiziksel yap›s›ndan çok

fley kaybetmifltir. Ancak herfleye ra¤-

men tarihselli¤inden gelen özgün ve

evrensel nesnel kültürel de¤erlerinin

varl›¤› ve süreklili¤i ile (4, s. 172), (2)

dünya tarihinin genel geliflmesine kat-

k›s› olan bir fiziksel ve sosyal ortam

olarak (4, s. 177-179), geçmiflinde sa-

hip oldu¤u dünya kenti olma özelli¤ini

bugün de devam ettirmektedir.

Eyüp’ün ‹stanbul 

‹çindeki Yeri, Önemi 

ve Tarihsel Süreç 

‹çindeki Geliflimi
‹stanbul tarihsel süreç içinde gerek

jeopolitik konumu, gerek bir büyük

Hristiyan ‹mparatorluk olan Bizans ‹m-
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paratorlu¤u'nun baflkenti ve Hristiyan

dünyas›n›n merkezi olmas›, gerekse

güçlü politik, ekonomik, kültürel yap›s›

gibi dünyay› etkileyen varl›¤›ndan kay-

naklanan nedenlerle; Araplar, Türkler

(Hunlar, Avarlar, Peçenekler, Osmanl›-

lar), Bulgarlar taraf›ndan defalarca ku-

flatmalara maruz kalm›flt›r. (3, s. 1173-

1199).

‹slâm›n geliflmekte ve yay›lmakta

oldu¤u dönemlerde de Bizans ‹mpara-

torlu¤u Müslümanlar›n ilerlemesine en-

gel olabilecek kuvvetli bir dini ve siyasi

rakip olarak görülmekte idi. O dönem-

de Bizans ‹mparatorlu¤u'nun y›k›lmas›

ile beraber; ‹mparatorlu¤un baflkenti ve

Do¤u Hristiyan dünyas›n›n merkezi

olan; Do¤u ile Bat› aras›nda önemli bir

jeopolitik noktada bulanan; ekonomik,

politik, kültürel aç›dan Avrupa ve Ak-

deniz'i etkisi alt›nda bulunduran ‹stan-

bul'un da fethedilerek ‹slâm dünyas›na

kazand›r›lmas›, ‹slâmiyet'e yap›lacak

büyük ve önemli bir hizmet olarak gö-

rülmekteydi. Bu amaç ‹slâm Peygambe-

ri Hz. Muhammed'in bir hadisi ile dile

getirilmifltir. (3, s. 1173), (3).

Bu nedenle ‹stanbul ‹slâm dünyas›-

n›n temsilcisi Araplar taraf›ndan befl

kez kuflat›lm›flt›r. Neticesiz kalan bu

kuflatmalarda flehit düflerek sur dibinde

kalan sahabelere ait mezarlar içinde 2.

kuflatmada flehit olan Halid Bin Zeyd

ebu Eyyub el- Ensari'ye ait kabir,

Hz.Peygamber'e olan yak›nl›¤› ve ‹s-

lâm dünyas›ndaki yeri ve itibar› nede-

niyle ayr›ca önem kazanm›flt›r (3, s.

1173-1174).

Fatih'in fetihden hemen sonra,

Hristiyan dünyas›n›n bu önemli merke-

zini ‹slâm dünyas›na katmak üzere

Müslüman Arap ordular› ile birlikte ge-

lerek sur d›fl›nda flehit olup kalan ‹slâm

dünyas›n›n bu ünlü kiflisinin mezar› ol-

du¤u rivayet edilen yerde (4), türbesini

yapt›rmas› ve 1458/1459'da bu türbe-

nin yan›na flehrin ilk selâtin camiini in-

fla ettirmesi; dünya tarihinde Ortaça¤

ile Yeniça¤ aras›nda bir geçit olarak ka-

bul edilen “ eski dünyan›n bu en gözde

ve büyük kentinin, Türk öncesi ‹slâm

dünyas›n›n gücüne kafa tutmufl bu güç

ve kültür oda¤›n›n el de¤ifltirmesi”nin

(10, s. 54), politik oldu¤u kadar dini ve

sembolik bir anlam tafl›d›¤›n› da gös-

termekte ve simgesel biçimini bu yap›t-

larda bulmaktad›r. (1, s. 30) (5)

Yine ayn› y›llarda bu yap›lara ekle-

nen medrese, kütüphane (medresenin

içinde) (6), imaret, çifte hamam ile sur

d›fl›n›n ilk Türk-‹slâm külliyesi teflkil

edilmifltir. Yine Padiflah taraf›ndan ku-

rulan bir vak›f ile bu hizmet yap›lar›n›n

yaflamas› temin edilmifltir. Bilindi¤i gibi

türbe, camii ve hamam günümüze ula-

flan yap›lard›r. ‹stanbul'un fethinin he-

men arkas›ndan teflkil edilen bu külliye

Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini teflkil

etmifl, Bizans döneminde iskân edilme-

mifl olan flehrin d›fl›nda kalan bu bölge,

fetihden hemen sonra teflekkül eden se-

kiz mahalle ile iskâna aç›lm›flt›r. (8, s.

3-10, 53-54).

Böylece Fatih kenti al›r almaz sur

içini Türk-‹slâm kimli¤i ile imar ve is-

kân ettirirken, yerleflmeyi surun d›fl›na

tafl›rarak geniflletmifl ve Bizans döne-

minden çok farkl› bir ‹stanbul kurmaya

bafllam›flt›r. Bu arada Eyüp semti de ‹s-

tanbul bütününden ayr› düflünülmemifl-

tir. E. H. Ayverdi, burada daha fethin

alt›nc› senesi olan 863 (1459)'da ‹stan-

bul (suriçi) ve Bilad-› Selase yani Eyüp,

Galata, Üsküdar Kad›l›klar›n›, ‹stanbul

(suriçi) Kad›s› H›z›r Bey'in vefat›ndan

sonra yerine geçen Molla Hüsrev'in

flahs›nda birlefltirmek suretiyle önemli

bir ad›m at›ld›¤›n›, bundan sonra da bir

flahs›n üzerinde olsun veya olmas›n bu

dört kazan›n kaderinin bir arada yürü-

tüldü¤ünü söylemektedir (8, s. 5).

Fatih, esasen Latin istilâs›ndan sonra

toparlanamayan ve fetih sonras› hayli

boflalan ‹stanbul'u Türklefltirerek ve ‹s-

lâmlaflt›rarak yeniden imar ve iskân

ederken, fetihe kat›larak gelenlerin d›-

fl›nda (7), Bursa'dan gelen varl›kl› bir

kesimi de Eyüp'e yerlefltirmifltir. Eyüp'e

verdi¤i önem ve bu semti seçkin bir

zümrenin oturdu¤u bir yerleflme haline
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getirmek istemesi, hocas› Akflemsed-

din'e burada oturmas›n› önermesi ile de

anlafl›lmaktad›r (13, s. 82), (8). Böylece

sur d›fl›n›n bu ilk Türk yerleflmesi

Eyüp'ün nüvesi, fetihle birlikte, Fatih

taraf›ndan kurulmufl ve Sultanlar ve

devlet ricali taraf›ndan önem verilen

bir semt olmas› yolunda ilk ad›mlar

at›lm›flt›r.

Fatihden sonra gelen Osmanl› Sul-

tanlar› da Hz. Peygamber'e yak›n bulu-

nan bu kutsal zâta olan derin sayg› ve

sevgilerini gerek manevi gerekse maddi

anlamda göstermekte kusur etmemifl-

lerdir. 

Osmanl› sultanlar›n›n; Hz. Halid'in

manevi varl›¤›nda Hz. Muhammed'e

duyduklar› sayg›; devletin bafl›na geç-

tiklerinde tahta geçtikten sonra, Top-

kap› saray›nda Emanet-i Mukaddese

aras›nda saklanan ve Hz. Peygamber'in

sahabelerine ait k›l›çlardan birini, ‹slâ-

miyetin bu ulu kiflisinin kutsal bedeni-

nin yatt›¤› bu türbede, merasimle ku-

flanmalar› ile ifade edilmifltir. 

Taklid-i seyf merasimi denilen bu

k›l›ç kuflanma törenlerine, cüluslar›n-

dan sonra kara veya deniz yolu ile gi-

derler, ya gittikleri veya de¤iflik yoldan

dönerlerdi. Deniz yolu ile geldiklerin-

de Bostan ‹skelesi'nden karaya ç›karlar-

d›. K›l›ç kuflanma merasimlerine gidifl-

lerinde veya dönüfllerinde Fatih'in ve

di¤er baz› büyüklerin türbelerini ziya-

ret eden Padiflah, eski odalara u¤ray›p

burada “Birinci Yeniçeri Oca¤›”n›n yüz-

bafl›s›n›n alt›n kupa ile verdi¤i flerbeti

içerdi. ‹stanbul'un fethinden sonra k›l›ç

kuflanma törenleri Hz. Halid'in Türbe-

si'nde gerçeklefltirilmeye bafllanm›fl-

t›r.(9)

Osmanl› Sultanlar›n›n; bu semte

maddi anlamda gösterdikleri sayg› ve

sevgiyi ise R.E. Kocu: “...Ondan sonra

gelen Osmanl› Padiflahlar› da, her birisi

teberrüken Eyüp civar›nda bir güzel

eser bina ederek oralar›n› cennet gibi

bir makam yapm›fllard›r... “ diye anlat-

maktad›r(14, s. 5465).

Onlar› takip eden devlet ricali ve

varl›kl› kesimden kifliler de Eyüp'e ver-

dikleri önemi, burada kurduklar› vak›f-

lar, mimarl›k ve kültür tarihinde önemli

yer tutan hay›r yap›lar›, özel konut ya-

p›lar› ile ortaya koymufllard›r. Böylece

Eyüp seçkin bir semt ve kültür ortam›

olarak geliflmifltir. 

Fatih devrinde bafllayan imar hamle-

leri, Sultan II. Beyaz›t ve özellikle Ka-

nunî Sultan Süleyman taraf›ndan infla

ettirilen cami, imaret, K›rkçeflme su

yollar›n›n yap›lmas› gibi büyük imar fa-

aliyetleri ile devam ettirilmifltir.

D. Kuban, Arnold Von Harff'›n

1496/1497'de ‹stanbul'u büyük bir fle-

hir olarak tan›mlad›¤›n› söyleyerek,

Sultan II. Beyaz›t'›n saltanat›n›n ortala-

r›nda nüfusunun 200.000'e yaklaflm›fl

oldu¤u tahminini yapmakta ve bu nüfu-

sun %10'una yak›n bir k›sm›n›n Haliç

k›y›lar›na ve özellikle Eyüp ve Balat'a

yerleflmifl oldu¤unu ifade etmektedir.

Kanunî 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.

Osmanl› Klasik Dönemi diyebilece-

¤imiz 16. yüzy›lda Haliç sahilleri ve

Eyüp büyük bir geliflme göstermifltir.

Özellikle Kanunî döneminde Eyüp'e

imaret sistemi ile kurulan vak›f yolu ile

yaflat›lan cami, mescid, medrese, s›byan

mektebi, çeflme, sebil, hamam, imaret,

türbe yap›lar› gibi dinî, kültürel, sosyal,

ticari fonksiyonlar tafl›yan yap›lar; bun-

lar›n birkaç›n›n bir arada bulundu¤u

külliye niteli¤inde yap› kompleksleri;

tekke yap›lar› infla edilmifl, sahiller Ba-

hariye k›y›lar› boyunca saray ve yal›lar

ile dolmaya bafllam›flt›r. Cami, külliye,

tekkeler ile birlikte hazireler, namaz-

gâh, mesire alanlar› gibi aç›k kullan›m

alanlar› oluflmufltur. D. Kuban, Kâ¤›t-

hane'nin muhtemelen bu dönemde me-

sire yeri oldu¤una de¤inmektedir (1, s.

33).

Dolay›s›yla bu dönemde, Eyüp'ün
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yerleflme dokusu, Osmanl› ilk dönemi-

ne göre fazla yay›lmamakla birlikte

mevcut doku içinde önemli imar hare-

ketleri olmufltur. Mimarî yap›, malzeme

ve süslemelerde yans›yan uslûbu ile

Osmanl› klasik döneminin en güzel ör-

neklerinin sergilendi¤i bu yap›lar, bura-

da geliflen kültürel ve sosyal ortam›n da

bir göstergesi olmufltur.

17. ve 18. yüzy›llarda ise yerleflme

dokusu fazla genifllememekle birlikte

surlara iyice yaklaflm›flt›r. Fatih döne-

minde oluflan dokunun içinde yeni kül-

liye, camii, tekkeler kurulmufltur. “Lâle

devri” ' ni de kapsayan bu dönem, ‹s-

tanbul 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 mimarî,

tafl, hat ustal›¤› ve bezeme örneklerini

sergilemektedir. Kuruldu¤u tarihten

günümüze yaklafl›k ikiyüz senedir iflle-

vini sürdürmekte olan Mihriflah Sultan

‹mareti, Sultan III. Selim'in annesi

Mihriflah Valide Sultan taraf›ndan o

dönemde kurulmufltur.

Osmanl› Klasik Dönem uslubunun

mimarî yap› ve süslemelerde yavafl ya-

vafl terkedildi¤i, bat› uslûbunun karak-

teristik biçimlerinin yans›maya bafllad›-

¤› uslûp farkl›laflmas›n›n ortaya ç›kt›¤›

bu dönemde, fieyh Murad Tekkesi yap›

kompleksi gibi çok güzel yap›lar infla

edilmifltir.

Ka¤›thane'de Sadabat kompleksinin

yap›ld›¤› bu dönemde Eyüp sahilleri

Bahariye k›y›lar›na kadar sultan sarayla-

r›, devlet büyüklerinin yapt›¤› yal›lar ve

köflklerle dolmufltur (10). Ayvansaray

civar›nda Sultan IV. Mehmet'in k›z›

Hatice Sultan'a ait saray (ölümü

1743/1744); Sultan III. Mustafa'n›n k›z›

ve Sultan I. Abdülhamit'in ye¤eni Bey-

han Sultan (1766-1824) taraf›ndan

yapt›r›lan, 1802-1814 y›llar›nda el de-

¤ifltirerek I. Abdülhamit'in k›z› Hibe-

tullah Sultan'a geçen Beyhan Sul-

tan/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 ablas› Esma Sultan'a geçen

Fatma Sultan/Esma Sultan Saray›; Sul-

tan III. Mustafa'n›n k›z›, Sultan III. Se-

lim'in k›zkardefli Hatice Sultan'a ait Sa-

ray Sultan III. Selim taraf›ndan yapt›r›-
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lan Bahariye Kasr›,(11) bu dönemde bir

sayfiye yeri olarak ra¤bet gören Haliç

sahillerinde infla edilen ve döneminin

mimarî uslûp ve süsleme örneklerini ta-

fl›yan zarif yap›lard›r.(12)

D. Kuban, Sultan II. Mahmut zama-

n›nda yap›lan bir nüfus tahririne daya-

narak, bu kesitte nüfusun 400.000 civa-

r›nda oldu¤unu kabul etmekte ve 17.

ve18. yüzy›llarda flehir nüfusunun de-

vaml› olarak artmad›¤›n› söylemektedir

(1, s. 40).

Ancak bu dönemde kurulan çeflme-

lerin nüfus yo¤unlu¤unda artmaya te-

kâbül edebilece¤i gibi bir yorum getir-

mektedir ki, “Lâle devri”'nde Eyüp'te

yap›lan çeflmelerin oran› bu dönemde

burada bir nüfus yo¤unlaflmas› oldu¤u-

nu göstermektedir (1, s. 38)

Osmanl› yönetim dönemi içinde Sa-

nayileflme ve Bat›l›l›flma Dönemi diye-

bilece¤imiz 19. yüzy›l, Sultan II. Mah-

mut ile bafllayan (1808-1839), gelenek-

sel yap›da köklü de¤ifliklikler meydana

getiren bir dönemdir. Her de¤iflimde

oldu¤u gibi sanc›lar›n› da beraberinde

getirmifltir. Bat›l› anlamda kurumsal ya-

p›da getirilen de¤ifliklikler, sanayilefl-

mede at›lan ilk ad›mlarla birlikte yeni

teknolojinin ithali ve yine sanayileflme-

nin getirdi¤i flehirleflme, göç, berabe-

rinde gelen nüfus patlamas›, flehirlerin

planlanabilece¤i anlay›fl›n›n yerleflmesi

ile birlikte yap›lan çal›flmalar; sosyal

yap›da, kültürel yap›da ve kentin fizik-

sel dokusunda büyük de¤iflimler döne-

mini bafllatm›flt›r. 

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 silûetine ha-

kim noktalarda büyük k›flla yap›lar› ya-

p›lmaya bafllanm›flt›r. Bunlardan biri de

1244 (1828/1829)' da Rami s›rtlar›na

infla edilen Rami K›fllas›'d›r. Rami K›fl-

las›'n›n kurulmas› ile 1830'lu y›llardan

itibaren Rami tepelerinin eteklerinde

bafllayan iskân s›rtlara do¤ru t›rmanm›fl,

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Balkanlar-

dan gelen göçmenlerin Rami'de yerlefl-

tirilmesi ile Eyüp'ün yerleflme dokusu

Rami tepesine tamamen yay›lm›flt›r.

Haliç'in ‹stanbul Liman›'n›n do¤al

bir uzant›s› olmas›n›n yaratt›¤› etkinin

yan›nda, Fatih'in Kas›mpafla'da Haliç

K›y›s›'nda kurdu¤u ilk tersane tesisleri,

daha sonra bu k›y›larda sanayi kulla-

n›mlar›n›n yerleflmesinde çekirdek tefl-

kil etmifltir ve ilk sanayi tesisleri de, 19.

yüzy›lda, mevcut tersane tesislerinin

geliflmesine ba¤l› olarak daha ziyade

askeri ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere ku-

rulan fabrikalar olmufltur (1, s. 35).

Sultan III. Selim(1789-1807) döne-

minin sonlar›nda ve Sultan II. Mahmut

(1808-1839) döneminde, 1807-1826'da

haz›rlanan Bostanc›bafl› defterlerinden,

mîrî sahil saraylar›n›n, Ayvansaray ‹s-

kelesi'nden Eyüp ‹skelesi'ne kadar ve

Bostan ‹skelesi'nden Bahariye k›y›lar›

boyunca Bahariye Kasr›'na kadar yer

ald›¤›, Bahariye Kasr›'n›n, bu saraylar›n

Ka¤›thane yönündeki son yap›s› oldu-

¤u anlafl›lmaktad›r. (14, s. 2984-2985).

Bat›l› anlamda geliflmek üzere köklü

iyilefltirme hareketlerinde bulunan Sul-

tan II.Mahmut taraf›ndan önce Bahari-

ye k›y›lar›ndaki mîrî saraylar y›kt›r›la-

rak yerine fabrikalar›n getirilmesi ile

Haliç'te ve dolay›s›yla Eyüp'te sanayi

yerleflmeye bafllam›flt›r. ‹lk kurulan fab-

rika Bahariye Kasr›'n›n y›kt›r›larak, ye-

rine askeri ihtiyaçlara cevap vermek

üzere 1828'de kurulan Rifltehane K›flla-

s› ve ‹plikhane (Rifltehane) Kârhanesi

denilen Halat Fabrikas›'d›r (1, s. 45).

Bunu di¤erleri takip etmifltir. Bu ara-

da daha sonra geliflerek büyük bir teks-

til fabrikas› haline gelen ve 1985'lerde-

ki k›y› y›k›mlar›na kadar faaliyetini sür-

düren Sümerbank Defterdar Yünlü Sa-

nayii Müessesesi de; ilk defa fes imali

için 1835'de ‹stanbul'da Kad›rga'da ha-

zine-i hassaya ait bir konakta kurulan

imalathanenin, 1839'da Sultan II.Mah-

mut'un yerine geçen o¤lu Sultan Ab-

dülmecit'in bir ferman› ile; 1796'da

Eyüp Defterdar'da yapt›r›lan ve Sultan

III.Selim'in k›zkardefli Hatice Sultan'›n

ikametine tahsis edilen sahil saray›n›n
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feriye bölümüne nakledilmesi ile kurul-

mufltur. Sultan II. Mahmut taraf›ndan

Bat›l› anlamda geliflmek üzere bafllat›-

lan köklü iyilefltirme hareketleri içinde,

öncelikle asker ve memurdan bafllayan

bir k›yafet devrimi de yer almaktad›r.

Sultan II.Mahmut taraf›ndan 1827'de

ç›kart›lan bir genelge ile ordu mensup-

lar› fes giymeye mecbur k›l›nm›fl, Tan-

zimat (1839)'dan sonra sivil, asker bü-

tün memurlar, merkezde çal›flan erkek-

ler fes giymifl, sar›k sadece ulema s›n›f›

ve tarikat mensublar›nca kullan›lm›flt›r.

Söz konusu imalathane zamanla burada

bir dokuma fabrikas› olarak geliflmifl,

tekstil sanayimizin önemli kilometre

tafllar›ndan biri olmufltur. 

Sultan II. Mahmut döneminden iti-

baren Bat› etkisi ile birlikte surlar için-

deki saraylar›n itibar› azalm›fl ve eski

saray gözden düflmüfltür (13). Padiflah

art›k yazlar› uzun süre Befliktafl Saray›n-

da ikamet etmektedir. Tanzimat'›n ila-

n›ndan sonra Sultan Abdülmecit ve

Sultan Abdülaziz, baflkent ‹stanbul'da

Avrupa baflkentlerindeki saraylar gibi

saraylar›n inflas›na bafllam›fllard›r (14).

Böylece hanedan ve ricalin ilgi ve

ra¤beti, Sultan II. Mahmut'tan itibaren,

sarayla birlikte, sur içi ve Haliç'ten Bo-

¤az'a kaym›flt›r. Sultan II.Mahmut dö-

neminde bak›ms›z kalan mîrî sultan sa-

raylar›n›n, su ile yak›n iliflki arayan sa-

nayi kurulufllar›n›n yerleflece¤i yerler

olarak ilk etapta gözden ç›kar›lmas›nda

bu ilgisizli¤in ve bak›ms›zl›¤›n da rolü

oldu¤u muhakkakt›r. 

‹mparatorlu¤un son y›llar›nda

Eyüp'te Alibeyköy ve Ka¤›thane dere-

leri a¤z›nda genifl bir alanda ‹stan-

bul'un elektrik enerjisini temin etmek

üzere bir termik elektrik santrali kurul-

mufltur. 1911 y›l›nda iflletmeye aç›lan,

‹stanbul'un ve Türkiye'nin ilk enerji

santrali olan bu “Silahtara¤a Elektrik

Santrali, Haliç k›y›lar›ndaki sanayinin

giderek geliflmesi ve yay›lmas›nda tefl-

vik edici unsur olmufltur.

D. Kuban 1837 tarihli Moltke tara-

f›ndan haz›rlanan haritada, sahilde

Eyüp ile surlar aras›nda baz› yal›lar›n

hâlâ mevcut oldu¤unu, Stolpe'nin

1882'de haz›rlad›¤› planda sanayi da¤›-

l›m›n›n önemli bir k›sm›n›n Eyüp'te bu-

lundu¤unu söylemektedir(1, s. 42-44).

Biz 1930'lu y›llara kadar Eyüp sahilinde

hâlâ baz› yal›lar›n var oldu¤unu bil-

mekteyiz. s. Eyice son kalan ahflap, ha-

rab bir yal›n›n 1946'da, fiah Sultan Ca-

mii yak›n›nda hâlâ durdu¤unu söyle-

mektedir (17, s. I.282). 1913-1920 ta-

rihli haritalarda Bahariye k›y›lar›nda

fiah Sultan Tekkesi ve Bahariye Tekke-

si hâlâ varl›¤›n› sürdürmektedir (15).

‹stanbul'un fethi ile birlikte kurulan,

yaklafl›k 600 senelik bu ilk Türk-‹slâm

sur d›fl› yerleflmesi; ba¤r›nda tafl›d›¤›

kutsal emaneti ile Müslüman-Türk hal-

k›n›n sosyal yaflam›nda hiçbir zaman

önemini yitirmemifltir (16). Geçmiflin-

de yaflad›¤› görkemli sosyal ve kültürel

yaflant›s›n›n fiziki belge ve an›lar› tarih-

sel süreç içinde büyük ölçüde tahribata

u¤ramas›na ra¤men, geçmiflten günü-

müze sundu¤u kültürel referanslar› ve

do¤al de¤erleri ile tafl›d›¤› potansiyel;

Eyüp'ün, evrensel bir de¤er olarak var-

l›¤›n› günümüzde de sürdürmesinin

bafll›ca nedenidir. 

Sosyal Yap› 
Özellikleri
Evliya Çelebi; Eyüp'ü: “ ... Eyüp

flehrinin suyu, havas› güzel, kad›n ve

erkeklerinin güzelli¤i medhedilir. Âyân

ve eflraf› çoktur. Halk›n›n ço¤unu bil-

ginler meydana getirir. Eyüp flehrinin

has ekme¤i, kayma¤›, yo¤urdu, fleftalisi

ve kay›s›s› meflhurdur. Eyüp avlusunda-

ki ç›nar a¤açlar›na yuva yapan bal›kç›l

kufllar› her sene bafllar›ndan ikifler tel

tüyü bafltan bafla nurlu Eyüp kubbesi

üzerine b›rakarak hediye ederler... “ ifa-

desi ile tan›mlamaktad›r (18, s. 277-

278.)

Gerçekten fetihle birlikte kurulan

Eyüp, süreç içinde giderek geliflmifl,

sultanlar›n, ricalin, ulema s›n›f›ndan

kiflilerin, sanat ve düflünce adamlar›n›n

yaflad›klar›, mimarl›k ve kültür tarihin-
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de önemli eserler b›rakt›klar› zengin

bir semt haline gelmifltir.

Tuhfetülmimarin ve Tezkiretüleb-

niye'de; Mimar Sinan taraf›ndan

Eyüp'te infla edilmifl dört külliye (için-

de cami, türbe, medrese, hamam, s›b-

yan mektebi, darülkurra, çeflme yap›la-

r› dahil), iki cami (birinin içinde türbe-

si dahil), bir tekke-camii, üç mescid

(birinin içinde medrese dahil) bir ha-

mam, iki saray ve befl münferit türbe-

nin ad› geçmektedir. Ancak Tezkire'de

Siyavufl Pafla ve evlatlar› için iki türbe-

den bahis edilmesine karfl›n bir türbe

infla edilmifltir (19, s. 70;20, s. 202).

Yine Tezkire'de ad› geçen iki saraydan

biri Evliya Çelebi'de de yer almaktad›r

(18, s. 272), (17).

Eyüp'te Mimarl›k ve Kültür Tarihi

aç›s›ndan önemli yer tutan “Külliye”le-

rin d›fl›nda, tarihi merkez ve yak›n

çevresinde yo¤un, merkezden uzaklafl-

t›kça Eyüp yerleflmesinin organik do-

kusu içinde da¤›larak yer alan,

Eyüp'ün sosyal ve kültürel yap›s›n›n

bir parças› olan ve yine Mimarl›k ve

Kültür tarihimizde önemli yer alan

birçok cami ve mescit vard›r.

Eyüp'te zaman içinde geliflen sos-

yal ve kültürel ortam›n zenginli¤inin

bir ölçütü de, e¤itimi ve k›ymetli mü-

derrisleri ile devrinin önemli ilmiyye

s›n›f›ndan kiflilerini yetifltiren e¤itim

müesseseleridir. Bu zenginli¤in bir di-

¤er ölçütü ise e¤itim faaliyetlerinin

sürdürüldü¤ü bu e¤itim yap›lar›n› s›ra-

d›fl› yapan ve devrinin kültürel biriki-

mini ve uslübunu yans›tan mimari ta-

sar›m›, süsleme ö¤eleri, kullan›lan mal-

zeme, iflçilik ve çevreye uyumu yani

kentsel tasar›m›d›r.

Burada bir noktaya dikkati çekmek-

te fayda vard›r. Osmanl› topraklar›nda

yayg›n olarak faaliyette bulunan tekke,

hankâh ve zaviyelerde; tarikat erkân

ve adab›n›n ö¤retilmesinin yan›da, in-

san ruhunun geliflimini amaçlayan bir

e¤itim verildi¤i, Kur'an ve hadisleri

derin bir anlay›flla okuman›n telkin

edildi¤i, hadis okutuldu¤u ve tefsirler

yaz›ld›¤› bilinmektedir. Çobano¤lu fü-

tüvvetnamesine göre Ahi zaviyelerin-

de kendisine “Muallim”, “Ahi” ve

“Emir” denilen yetiflkin ahiler taraf›n-

dan; Türkçe fütuvvetname, Kur'an tilâ-

veti, tarih, teracim-i ahval, tasavvuf,

Türkçe, Arapça ve Farsça ö¤retildi¤i,

edebiyat okutuldu¤u nakledilmektedir

(20, s. 18). Dolay›s›yle halk› e¤iten bu

kurumlar›n geleneksel e¤itim kurumla-

r› paralelinde birer “halk okulu” olduk-

lar›n› kabul etmek uygun bir yaklafl›m

olacakt›r.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bir sur d›fl›

yerleflmesi olan Eyüp, devlet eliyle ku-

rulan ve e¤itim veren medreselere na-

zaran halk e¤itimi veren tekkeler aç›-

s›ndan oldukça zengin bir semttir.

Bunda Eyüp'ün bir sur d›fl› yerleflmesi

olmas›n›n etkisi oldu¤u da muhakkak-

t›r. Iss›z yerlerin flenlenmesi ve yerlefl-

menin oluflmas›nda nüve teflkil eden

ve fonksiyon flemas› itibariyle genifl

alan isteyen tekkelerin, sur d›fl›nda

yerleflmek için daha uygun yerler bul-

duklar› söylenebilir.

Eyüp'te 19. yüzy›lda yaklafl›k otuz

kadar tekkenin varl›¤› bilinmektedir.

Buna karfl›l›k onbir adet medrese tesbit

edilebilmifltir. Ayr›ca bu onbir adet

medresenina üçü sonradan tekkeye

çevrilmifl, biri ise tekke olarak yap›l-

m›flt›r.

Eyüp'te kuruluflu fetihe kadar inen

ve fetihe kat›lm›fl kifliler taraf›ndan ku-

rulan tekkeler vard›r.

Bu kurumlar›n; kendine özgü yakla-

fl›m› ile insan›n geliflimine yönelik hal-

ka verdi¤i e¤itim yan›nda, geleneksel

sanatlar (hat, minyatür, ebru, musiki

v.s.), din ve düflünce alan›nda verdi¤i

e¤itim, ö¤retim(18), Eyüp ve ‹stanbul

halk›na yapt›¤› sosyal hizmetler(19) ve

yetifltirdi¤i kifliler ile; Eyüp'de zengin

bir sosyal ve kültürel yaflam›n gelifli-

mine büyük katk›lar› olmufltur.

Eyüp, Osmanl› dönemi e¤itim mü-

esseselerinden; küçük erkek çocuklar›
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için aç›lmas›na ra¤men k›z çocuklar›-

n›n da eflit haklarla okutuldu¤u, külliye

içinde veya münferit yap›lar olarak ku-

rulmufl s›byan mektepleri aç›s›ndan da

zengin bir semttir.(20)

Osmanl› e¤itim kurumlar› içinde

medreseler, yüksek e¤itim ve ö¤retim

veren ve iyi teflkilatland›r›lm›fl kurum-

lard›r. Osmanl›larda e¤itim ve ö¤reti-

min temeli de medreselere dayan›r.

S›byan mektebi veya bu seviyede e¤i-

tim gören ö¤renciler, medreselerde

e¤itimlerine devam etmekteydiler.

Osmanl›larda ilmiyye s›n›f› buradan

yetiflir ve yetiflen kifliler kad›l›k, müf-

tülük, müderrislik, cami hizmetleri,

kâtiplik gibi görevler üstlenirlerdi.

Eyüp, medreseler aç›s›ndan da zengin

ve önemli bir semt olmufltur. Örne-

¤in; Evliya Çelebi, ihtisas medresele-

rinden olan ‹stanbul darülkurralar› ile

ilgili “ ... evvelâ ne kadar selâtin cami-

leri, vüzera ve gayr-› ayan-› kibar ca-

mileri varsa herbirisinde mutlaka bir

darülkurra bulunur...” diye söz etmek-

tedir. Ancak müstakil darülkurralar da

vard›r. Buna bir örnek de 16. yüzy›lda

Kanunî Sultan Süleyman'›n emriyle

Sokullu Mehmet Pafla'n›n, M›s›r'da

Kur'an ö¤retimiyle tan›nan fieyh Ah-

medü'l M›srî'yi ‹stanbul'a getirerek

Eyüp Camii'nin imaml›¤›na tayin et-

mesi ve bu zat›n 1006 (1597) tarihine

kadar bu camide “teysir tariki” ile k›ra-

at okutmas› olmufltur. Kendisinin ge-

tirdi¤i k›raat metodu ise 1000 (1591)

tarihinden sonra “‹slâmbol Tariki” ola-

rak tan›nm›fl bir metod olmufltur (20,

s. 23-24).

S›byan mekteplerinin e¤itimde ye-

tersiz kald›¤› gerekçesi ile, Sultan

II.Mahmut taraf›ndan, bu okullar›n

üzerinde e¤itim veren “Rüfldiye Mek-

tepleri” kurulmufltur. Rüfldiye okullar›,

askeri ve mülki (sivil) olmak üzere ay-

r›lmaktayd›. Bu okullara 1923 y›l›na

kadar “Rüfltiye Mektepleri” denilmifltir

ve Eyüp de erkek, k›z ve askeri rüfltiye

mektepleri aç›s›ndan hayli zengin bir

semt olmufltur.

Hz.Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el

Ensari'nin manevi an›s›na hürmeten

kurulmufl olan bu beldeyi çok farkl› k›-

lan bir özelli¤i de, ‹stanbul'da türbe,

aç›k türbe, hazire ve mezarl›klar›n en

yo¤un ve say›ca çok oldu¤u bir yerlefl-

me olmas›d›r.

Di¤er bir çok Roma ve Bizans fle-

hirlerindeki gibi ‹stanbul'da da flehir

surlar›n›n hemen d›fl›n›n Bizans bafl-

kentinin nekropol bölgesi oldu¤u,

Türk- ‹slâm döneminde de bu özelli¤i-

111



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

ni korudu¤u araflt›rmac›lar taraf›ndan

ifade edilmektedir. Hz. Halid ile bir-

likte, ‹stanbul'un Araplar taraf›ndan

kuflat›lmalar› esnas›nda sur dibinde fle-

hit düflerek kalan di¤er sahabelerin de

burada gömülü olmas›, kuruldu¤undan

bu yana devlet ricali ve devrinin ileri

gelenlerinin yan›s›ra genifl halk kitlesi-

nin de son istirahatgâh›n› burada ara-

mas›na neden olmufl, sonuçta Eyüp, ‹s-

tanbul'un en büyük ‹slâm nekropolü ol-

ma özelli¤ini bugüne kadar korumufl-

tur(19, s. 1).

Osmanl›-Türk hat, tafl ifllemecili¤i

sanat›, türbe mimarisi ve bezemelerin

en seçkin örneklerine; kuruldu¤undan

bu yana padiflah, padiflah eflleri, çocuk-

lar› dahil devrinin ileri gelenleri ve

devlet ricalinin gömüldü¤ü bu mezar

ve yap›tlarda, kitabelerinde rastlanmak-

tad›r. Eyüp bu aç›dan, sanat ile kültürü,

ölüm ile yaflam› geçmiflten bugüne iç

içe ve birarada yaflatan, ölüme ürkme-

den yaklaflt›ran dingin bir huzur ortam›

sunmaktad›r.(21)

Her biri devrinin mimari uslûbunu

sergileyen özgün birer sanat eseri olan

bu mezarlar›n; Osmanl› türbe, hazire

ve mezarl›klar›n› birer müze haline ge-

tiren sanat de¤erlerinin yan›nda; geç-

miflteki siyasal, sosyal, kültürel yaflant›-

m›z› günümüze yans›tan önemli tarihi

belgeler olarak de¤erleri tart›fl›lmaz.

Yine türbe, hazire ve özellikle me-

zarl›k alanlar›n›n bir di¤er önemli taraf›

da, bu yap›tlar›n; geçmiflten günümüze

tarihsel süreç içinde, sosyal ve kültürel

yap›n›n de¤iflimini izleme olana¤› bula-

bildi¤imiz somut tarihi belgeler olma-

lar›d›r.

Eyüp'deki hazire ve türbelerin d›fl›n-

daki ‹slâm mezarl›k alanlar›, zaman›n›n

devlet adamlar›, düflünce ve sanat

adamlar› gibi Osmanl› dönemi yafla-

m›nda iz b›rakan önemli kiflilerin, aile

efradlar›n›n, flehitlerin mezarlar›n› ba-

r›nd›rmakta oldu¤u gibi; “Cellad Me-

zarl›¤›” örne¤i, toplum yaflam›nda farkl›

bir yeri olan belli bir gruba ait özel

mezarlara da bir köflesinde yer vermifl-

tir.(22) 

‹stanbul'un Osmanl›lar taraf›ndan

fethedilmesi ile kurulan bir belde olan

Eyüp; Müslüman mezarl›k alanlar›n›n

yan›nda Hristiyan ve Musevi mezarl›k

alanlar›na da yer vermifltir.

‹lk ‹slâm sur d›fl› yerleflmesi olmas›-

na ra¤men Eyüp'de gayrimüslimler de

Müslümanlar ile yüzy›llarca birarada

yaflam›fllard›r. Fatih'in ‹stanbul'u iskân

ederken Anadolu'dan getirdi¤i ve sur

içinde yerlefltirdi¤i Hristiyan Ermeni-

lerden bir k›sm› daha sonra Eyüp'e yer-

leflmifltir. P. ⁄. ‹ncicyan, Fatih Sultan

Mehmet'in ‹stanbul'u zapt ettikten

sonra muhtemelen bir Rum isyan›n›

önlemek için Bursa'dan ve Anadolu'nun

di¤er yerlerinden getirtti¤i Ermenileri

flehrin alt› muhtelif semtine yerlefltirdi-

¤ini, “Alt› cemaat” olarak tesbit edilen

bu Ermeni topluluklar›n›n sonralar› da-

¤›ld›¤›n›, geri kalan fakir halk›n ise

“Odalar” ad› alt›nda belirli semtlerde

yaflamakta oldu¤unu anlatmakta,

Eyüp'deki Afla¤› Mahalle de denilen

Çeflmeli Odalar Mahallesi'nin de bu

odalardan say›lmas› gerekti¤ini ifade

etmektedir. Ad› geçen mahallede bir

Ermeni kilisesinin mevcud bulundu¤u-

nu ve Ermeni sakinlerinin bahçevanl›k,

rençberlik gibi mütevazi ifllerle meflgul

oldu¤unu eklemektedir. Surp Asduad-

zadzin ad›yla an›lan bu kilisenin eski

binas› bugün ‹slâmbey Caddesi s›rtla-

r›nda yer almaktad›r. Ayr›ca o tarihte

Serviler Mahallesi veya Yukar› Mahalle

ad› verilen bugünkü Niflanca Mahallesi

s›rtlar›nda bir kilise daha bulundu¤unu

söylemektedir. Surp E¤ia Kilisesi deni-

len bu kilise ve yan›ndaki Bezciyan

Okulu'nun eski binalar›, faaliyeti dur-

mufl olmas›na ra¤men bugün ayaktad›r

(23, s. 19-20, 92-93; 24, s. 190-193).

Ayr›ca yazar; “Sarraf-Hovannesyan,

... ayr›ca sur d›fl›nda, Edirnekap›s›'n›n

karfl›s›na düflen a¤açl›k yerde, Balat Er-

menilerine ve ayr›ca Rumlara ait me-

zarl›klar ve keza, Yahudilerin terk edil-

mifl bir mezarl›¤› bulundu¤unu söyler

... “ demekte (23, s. 19-21) ve ilâveten “
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... Rumlar ve hususiyle zenginleri ve

metropolitler, Fener Mahallesi'nde otu-

rurlar. Mezarl›klar›, Bal›kl› ayazmas›n›n

yan›nda ve E¤rikap› surunun karfl›s›nda

Taksim ile Tekfur Saray› aras›ndad›r...

Yahudiler ekseriyetle Balat'›n iç ve d›fl

taraflar›nda oturmaktad›r. Onlar›n bir-

çok havralar› ve Edirnekap›s›'n›n karfl›-

s›ndaki Ermeni mezarl›¤›n›n yan›nda

bir mezarl›klar› vard›r, fakat flimdi bu-

raya ölü gömmek menedilmifltir ve ce-

nazeler Kuzguncuk Köyü mezarl›¤›nda

defn edilmektedir... “ diye bilgi ver-

mektedir. (23, s. 23).

Eyüp'de meskûn olan Hristiyanlar

ile ilgili 23 Muharrem 981 (25 May›s

1573) tarihli bir padiflah ferman›nda

vaki flikâyetlere karfl›l›k Cami'i Kebir

Mahallesi'nde çal›flan ve yaflayan Hris-

tiyanlar›n buradan ç›kar›lmas›na iliflkin

emir ve irade vard›r. Ancak bu aç›k ve

kesin padiflah emrine yeterince uyul-

mam›fl ki 989 (M.1581) tarihli ve yine

Eyüp Kad›s›'na gönderilen bir ikinci

fermanla emir tekrarlanm›flt›r (14, s.

5452; 25, s. 15).

Bu aç›klamalar›n paralelinde sur d›-

fl›nda Bizans döneminden itibaren

Hristiyan mezarl›klar›n›n varl›¤›ndan

bahsetmek mümkündür. Bugün surlar›n

d›fl›nda iki ayr› Hristiyan mezarl›¤›

mevcuttur. Bunlardan biri surlar›n he-

men dibinde, Savaklar Caddesi ile

Cambazhanekap› önünde, sur duvar›

aras›nda yer almaktad›r. Di¤eri ise sur-

lar ile çevreyolu aras›nda daha yukar›da

bulunmaktad›r. 

Anlafl›lmaktad›r ki; Eyüp'deki sosyal

ve kültürel yaflant›n›n bu kadar zengin

olmas›nda önemli bir etken; Osmanl›

sultanlar›n›n hanedan›n, devlet ricali ve

varl›kl› kiflilerin burada ziyaretin öte-

sinde ikameti tercih etmelerinin yan›n-

da, ulema s›n›f›ndan insanlar›n, sanat-

kârlar›n da burada yaflamalar›n› teflvik

eden, yabanc›lar›n dahi hayran kald›k-

lar› co¤rafi konumu ve sahip oldu¤u

sosyal, kültürel ve do¤al de¤erleridir.

Dolay›s›yla Eyüp sosyal ve kültürel

aç›dan geliflti¤i nisbette, sanatta da ge-

liflmifl ve geçmiflten günümüze Türk

musikisinin ünlü ustalar›, edebiyatç›lar,

tiyatro ve gösteri dünyas›n›n de¤erli

flahsiyetlerini yetifltirmifl, kültür ve sa-

nat yaflam›na önemli katk›lar› olan bir

semt olmufltur. 

Ünlü bestecilerden Eyyubî Mehmet

Bey, Ebubekir A¤a, Hac› Arif Bey, Ze-

kâi Dede, Zekâizade Ahmet Efendi,

Hac› Emiri Efendi, Beylikçizade, Ali

Aski Bey, Mustafa Itrî Efendi, Türk mu-

sikisinin geliflimine büyük katk›lar›

olan, Cumhuriyet öncesi dönemde

Eyüp'te do¤an, Eyüp'te yetiflen büyük

ustalard›r (22, s. 1696).

Bu dönemde edebiyat dünyas›ndan

da bir çok de¤erli flahsiyet Eyüp'de

do¤mufl ve yetiflmifltir. Büyük divan fla-

iri fieyh Galib'in yak›n arkadafllar›ndan,

Galata Mevlevihanesi müridlerinden

tasavvuf flairi Esrar Dede, Koca Rag›p

Pafla ve fiair F›tnat Han›m ile karfl›l›kl›

yapt›klar› nüktelerle tan›nan fiair Hafl-

met, tarihçi Mahmut Kemal ‹nal, Meh-

met Akif Ersoy, Servet-i Fünun flairle-

rinden Celal Sahir Erozan ilk kalemde

sayabildi¤imiz edebiyat ve düflünce

adamlar›d›r. (22, s. 1696).

Orta oyununun ünlü sanatç›s› Ka-

vuklu Hamdi, Ermeni as›ll› tiyatro

oyuncusu Minakyan Efendi ise Cumhu-

riyet öncesi dönemde Eyüp'ün yetifltir-

di¤i ünlü tiyatroculard›r.

Eyüp ayn› zamanda ünlü hattatlar›n

yetiflti¤i bir semt olmufltur. Ünlü hattat

Suyolcuzade Eyyubi Mustafa Efendi ile

ö¤rencisi, yazd›¤› Kur'an-› Kerimlerle

meflhur Hattat Haf›z Osman da Eyüp-

lüdür. Yine bir araflt›rmac›n›n bir ese-

rinde, Eyüp'de yetiflmifl 82 hattat ile il-

gili bilgi verilmifltir (26, s. .1-31).

Eyüp; do¤al ve kültürel de¤erlerinin

birarada sergilendi¤i mistik atmosferi,

eflsiz pitoresk mahalleri ile, buras›n› zi-

yaret eden yabanc› gezginleri, yazarlar›

etkilemifltir. Yabanc› seyyah ve yazar-

lar, seyahatnamelerinde eski Eyüp'ü son

derece güzel ifadelerle anlatm›fllard›r.

Eyüp kahveler aç›s›ndan da çok

zengin bir semttir. “Bostanc›bafl› Sicil-
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leri” ne ait 1814-1815 tarihli defterler-

de; k›y›da, Ayvansaray ‹skelesi ile Def-

terdar ‹skelesi ve Defterdar ‹skelesi ile

Eyüp ‹skelesi aras›nda birer kahve yer

al›rken, Eyüp ‹skelesi ile Bahariye Kas-

r› aras›nda yedi kahvenin s›raland›¤›

görülmektedir (14, s. 2984-2985). 

S. Birsel, Eyüp'deki Bostan ‹skele-

si'nin serapa kahve oldu¤unu, buran›n

en büyük kahvesinin de iskelenin sa-

¤›nda deniz k›y›s›nda büyük, bahçeli

kahve oldu¤unu söylemektedir. Bu es-

ki gravürlerde yer alan(23) meflhur 

Bostan ‹skelesi'nde kahvelerin to-

punun Sultan III. Selim'in annesi Mih-

riflah Valide Sultan'›n yapt›rd›¤› bina-

lar oldu¤u ifade edilmifltir. 

Türk musikisinin büyük ustalar›n-

dan Eyüp'lü Zekâi Dede Efendi'nin

(1825-1897), bu kahvelerde di¤er mu-

siki ustalar› ile meflk alemleri yapt›¤›

bilinmektedir. Tarihi Eyüp mezarl›¤›n-

da yatan Zekâi Dede, yaz günleri he-

men hergün bu kahvelerde buluflarak

meflk yapan Büyük Dede Efendi ve Ey-

yübî Mehmet Bey'den yine buralarda

ders alm›flt›r ve 20. yüzy›l›n bafllar›na

kadar sazende ve hanendeler bu kah-

velere devam etmifltir (28, s. 49-50).

Ayn› eserde bu meflk alemlerine

son kat›lanlardan birinin de Ahmet

Rasim oldu¤u ö¤renilmektedir (28, s.

49). Bu kahvelerden en meflhuru, ‹ma-

retin de yan›nda bulunan ve Mel-

ling'in gravüründe yer alan, yal› biçi-

mindeki kahvedir.

Eyüp'ün uluslararas› düzeyde geç-

miflte ve bugün en tan›nm›fl kahvesi

‹dris Köflkü tepesindeki yamaçlar üze-

rinde yer alan, ‹stanbul'un derinlikleri-

ne do¤ru verdi¤i son derece etkileyici

ve güzel Haliç manzaras› ile 19. yüz-

y›lda Piyer Loti dahil, gelen bütün ya-

banc›lar› büyüleyen, seyahatnamele-

rinde anlatt›klar› ve Loti'nin ismi ile

an›lan kahvedir (28, s. 52-53).(24)

Bu kahvelerin d›fl›nda k›y›da ve

içerlerde baflka kahveler de vard›r. ‹s-

tanbul'un en ünlü tulumbac› kahvele-

rinden biri Defterdar'da Kâhya ‹sma-

il'in kahvesidir. S. Birsel bu kahve için:

“ ... iki katl›, büyük mü büyük tahta bir

binad›r. Kahvenin yukar› kat›nda 18

tane bekâr odas› vard›r. “Semai” ve “di-

van” okumakta bir tane olan “Çiroz

Ali” bu odalardan birinde kal›r. Kâhya

‹smail'in kahvesi Ramazanlarda en ön-

de gelen çalg›l› kahvelerden biri olur...

“ demektedir (28, s. 168-169). Meflru-

tiyetin ilan›ndan sonra, bu kahve de

“tulumbac› kahvesi” niteli¤ini kaybe-

dipbir “kay›kç› kahvesi” olmufltur.

Eyüp ayn› zamanda Haliç k›y›s› ve

gerisindeki zengin do¤al bitki örtüsü,

serin ve tatl› sular›, lezzetli bal›k ve

yabani ördek avlanan adalar› ve ‹stan-

bul'un derinliklerine do¤ru genifl, pa-

naromik, çok güzel manzaraya hakim

s›rtlara haiz co¤rafi konumu ile sultan-

lar›n ra¤bet etti¤i kadar ‹stanbul halk›-

n›n da günübirlik dinlenmek üzere

gelmeyi tercih ettikleri önemli mesire

yerleri olan bir yöre idi (30, s. 118-

122).

Evliya Çelebi, Eyüp'de dokuz ayr›

mesire alan›ndan söz etmekte ve Eyüp

mesirelerini anlat›rken: Eyüp Mesiresi-

nin, Ka¤›thane yolu üzerinde Küplüce

Ayazma ad›yla denize bakan yüksek

tepe üzerinde a¤açl›kl› bir yer oldu¤u-

nu ve Ayazma suyunun cana can katt›-

¤›n›; A¤a Eskisi Mesiresi'nin Haliç'e

bakan çimenlik bir yer oldu¤unu;

Harb Meydan› Mesiresi'nin flehrin so-

nunda Ka¤›thane yolu üzerinde at

meydan› oldu¤unu ve her cuma binler-

ce binicinin gelip silahflörlük talim et-

ti¤ini; Kalam›fl Mesiresi'nde kay›klara

binilip adalara gidilerek kaya bal›¤› av-

land›¤›n›; Deniz Hamam› Mesiresi'nde

her cuma günü kay›klarla Eyüp Sultan

önündeki adalara gidilip mavi renkli

futalarla yüzüldü¤ünü ve sonra adala-

r›n çimenleri üzerinde oturup yenilip

içilerek dertlerini unuttuklar›n›; Can

Kuyusu Mesiresi'nin, Eyüp'ün kuze-

yindeki mezarl›k alan› içindeki eski bir

evde mevcut bir kuyu oldu¤unu ve bu
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kuyunun her ne sorulsa cevap verdi¤i-

ni; ‹dris Köflkü Mesiresi'nin Bayramiye

tarikat› fleyhlerinden “fieyh ‹dris”in

yapt›rd›¤› tekkenin yeri oldu¤unu ve

bu tekkede toplan›p safa edildi¤ini, fa-

kat Sultan Mustafa Han'›n bu fleyh

dinsizdir diye tekke ve evkaf›n› harab

etti¤ini, hâlâ birkaç güzel ç›nar a¤ac›,

çimenlikler, namazgâh seddi, tatl› su

çeflmesi ve büyük havuzunun durdu¤u

güzel bir gezinti yeri oldu¤unu;(25)

Köflk Serviler Mesiresi ve Birdir Mesi-

resi-A¤a K›rl›¤› Mesiresi'nin safal›, çi-

menlik yerler oldu¤unu; Bülbülderesi

Mesiresi'nde tatl› sesli bülbüllerin

ötüflmelerinin insan›n kalbine ferahl›k

verdi¤ini söylemektedir. 

R. E. Koçu, Eyüp'ün eski ve meflhur

bir mesiresi olan “Fulya Tarlas›” veya

“Fulya Ba¤›” olarak an›lan mesire alan›-

n›; Eyüp tarihi üzerine y›llarca çal›flm›fl

Ahmed A¤›n ile Eyüp'lü yazar Osman

Cemal Kayg›l›'dan ald›¤› bilgiler ›fl›-

¤›nda anlatmakta; Eyüp'de Gümüfl Su-

yu'nun bulundu¤u vadi etraf›ndaki te-

pelerin tarlalar halinde çiçek bahçeleri

oldu¤unu, gül, sümbül,lâle, zerrin ve

fulya yetifltirildi¤ini, cuma günleri

Eyüp Oyuncakç›lar Çarfl›s›'nda büyük

bir çiçek pazar› kuruldu¤unu ve bu çi-

çek bahçelerinin tümünün Fulya Tarla-

s› olarak an›lan bir mesire yeri oldu¤u-

nu söylemektedir. Yine ayn› eserde

yazar, bu mesire yerinin 1800-

1905'lerde ra¤bet gördü¤nü, bir Bulgar

bahçevan›n bahçesine büyük bir havuz

yapt›rd›¤›n›, yaz›n gençlerin bu ha-

vuzda yüzerek alem yapt›klar›n›, bura-

s› ile ilgili bir kanto dahi bestelendi¤i-

ni anlatmaktad›r.

Eyüp'de ayr›ca tarihsel süreç içinde

belirli sanat dallar›nda uzmanlaflm›fl

zengin bir ortam do¤mufltur. Çömlek-

çilik bunlardan en önemli ve tarihi en

eski dönemlere dayanan sanat dal›d›r.

Bizans döneminde Haliçden elde edi-

len çamurla kiremit ve tu¤la imalat›

yap›ld›¤› bilinmektedir. Haliç'in bu

çamuru Osmanl›lar döneminde de tu¤-

la ve çömlek imalinde kullan›lm›flt›r.

Çömlekçili¤in Eyüp'te, geliflmesi, ad›-

na bir mahalle kurulmas›ndan da anla-

fl›lmaktad›r. 

Evliya Çelebi, Çömlekçiler Mahal-

lesi'ni anlat›rken: “... Caddenin iki ta-

raf›nda ikiyüz elli adet çanakç›, çöm-

lekçi ve bardakç› dükkanlar› vard›r.

Ka¤›thane'den ve Sar›yer'den getirdik-

leri çamurlarla maflraba, çömlek ve sü-

rahi yaparlar ki benzeri ancak Çin ve

‹znik çinisinde bulunabilir. Fakat bu

topraklarda baflka bir hassa vard›r. Bil-
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hassa yeni yap›lm›fl bu testiden su içe-

nin dama¤› kokulan›r ve vücudu ebedi

hayat bulur. “Ve minel mai külle fley'in

hay” s›rr› aç›k aç›k görülür. Bu ifl yerle-

rinde öyle maharetli ustalar vard›r ki

yapt›klar› testiler k›rk elli kurufla sat›n

al›narak padiflah ve vezirlere hediye

olarak götürülür...” demektedir (18, s.

273-274).

Haliç'in makbul balç›¤› Eyüp'de

oyuncakç›l›¤› da teflvik etmifltir. R.E.

Koçu, Eyüp oyuncaklar›n›n yüzy›llar

boyunca Eyüp'deki oyuncakç› dükkan-

lar›nda sat›ld›¤›ndan söz etmekte, 17.

yüzy›lda Evliya Çelebi'nin “Eyyub

oyuncakç›lar›n›n 100 dükkanda 105

nefer oldu¤u'nu kaydetti¤ini naklet-

mektedir (14, s. 5461-5462). 

Eski haritalarda Oyuncakç›lar Adas›

olarak geçen ve 1956'lardan sonraki

istimlâklarda ortadan kald›r›lan adada

oyuncakç› dükkanlar› yer alm›flt›r. Ca-

mii Kebir Caddesi üzerinde yak›n za-

mana kadar aynal›, düdüklü, boyal› ça-

murdan yap›lm›fl testileri; küçük tahta

beflikleri, defleri, darbukalar›, f›r›ldakla-

r› ile Eyüp oyuncaklar›n› satan bir dük-

kan kalm›flt› (32, s. 158; 30, s. 114).

Yine R. E. Koçu, Evliya Çelebi'nin

kayd›na göre 17. yüzy›l ortas›nda

Eyüp'ün küçük el sanayii aras›nda na-

k›fll› eldivenlerinin pek meflhur oldu-

¤undan bahsetmekte ve Evliya'n›n:

“Eyüp'de mahbushanede mahbuslar›n

iflledikleri günagün münakkafl eldiven-

ler ve çorablar›n benzerleri ancak Fi-

rengistan'da ve Gürcistan'da ifllenir...”

dedi¤ini nakletmektedir (14, s. 5457).

Yine yazar Eyüp'de bir mahpushane

bulundu¤una dair bir kay›da yaln›z Ev-

liya Çelebi'de rastland›¤›n› belirtmek-

tedir (14, s. 5457).

Eyüp, Bizans döneminde flehrin süt

ihtiyac›n›n sa¤land›¤› bir yerdi. Os-

manl› döneminde ise bu yöre civar›n-

daki mand›ralardan temin edilen halis

sütle elde edilen kaymak Eyüp'e ayr›

bir flöhret kazand›rm›flt›r. R.E.Koçu

Eyüp'ün kaymak ve kaymakç› dükkan-

lar›n›n eskiden beri meflhur oldu¤unu

söyleyerek, Evliya Çelebi'den: “... Yo-

¤urdu kayma¤› çok lezzetlidir; erbâb›

sâfâ kaymakç› dükkanlar›n›n sahniflin-

lerinde oturarak kaymak yerler, halis

süt içerler, bal yerler...” kayd›n› ver-

mektedir (14, s. 5459). Ayr›ca yazar,

bugün hiçbir iz kalmayan kaymakç›

dükkanlar›n›n Camii Kebir yan›ndaki

çarfl› boyunca ve Eyüp'ün meflhur ke-

bapç› dükkanlar›n›n yan›s›ra dizildik-

lerini nakletmekte, kaymakç› esnaf›n›n

ço¤unlukla Bulgar oldu¤unu ve son ka-

lan iki dükkan›n da 1958-1960 aras› is-

timlâklarda ortadan kalkt›¤›n› söyle-

mektedir. 

Yine R. E. Koçu ve R. A. Seven-

gil'den, Eyüp'deki kaymakç› dükkanla-

r›n›n Sultan II.Selim döneminde 1567

y›l› içinde uygunsuz bir biçimde kulla-

n›ld›¤›n›n Padiflah'a bildirilmesi üzeri-

ne Haslar Kad›s›'na bir hüküm ç›kart›-

larak e¤lence yerlerinin kapat›ld›¤›,

1573'de ayn› nedenle bir ferman ç›kar-

t›larak gayrimüslimlerin burada ticaret

yapmas›n›n engellendi¤i ve böylece

Eyüp'de bafllayan gayri ahlâki davra-

n›fllar›n önüne geçildi¤i ö¤renilmekte-

dir. (34, s. 29-30, 34-35; 14, s. 5452-

5453;33, s. 29-30,34-35).

R. E. Koçu Eyüp'ün kebab› ve ke-

bapç› dükkanlar›n›n da ‹stanbul'un bü-

yük flöhretlerinden oldu¤unu söyle-

mekte, bu flöhretin bafll›ca sebebi'nin,

Eyüp kebapç›lar›n›n bir aflç›l›k oca¤›

halinde, kebap etini terbiye etmesini

bilmelerinden oldu¤unu belirtmekte-

dir. Müflteriye kebap, bir gelenek ola-

rak, kapakl› yuvarlak bak›r kebap len-

gerleri ile verilirdi. Tanzimattan önce,

bütün ‹stanbul kebapç›lar›nda oldu¤u

gibi, tand›r kebab› terazi ile tart›larak

okka hesab› ile, flifl kebab› da “büyük

lokma bir zira boyunda bir flifl dolusu”

olarak uzunluk ölçüsü ile sat›l›rd›. Bil-

hassa tand›r kebab› emsalsizdi. Önce

Eyüp'ün tand›r kebab› kayboldu.

1935-1950 aras›nda iki dükkan, 1950-

1953 aras›nda tek dükkan kalm›fl bulu-
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nuyordu, 1958 istimlâk›nda bu son

dükkan da ortadan kald›r›ld› (14, s.

5459-5460).

Yak›n zamana kadar ifllevi devam

eden ve Eyüp'e has, özellikle kandil-

lerde lezzetli, ya¤l› simit, halka ç›kar-

tan meflhur f›r›n› vard›. Yeniçerili¤in

son zamanlar›nda bu f›r›n “Yeni F›r›n”

diye an›l›yordu. Bu durumda bu f›r›n›n

1750-1800 aras›nda yap›ld›¤› söylene-

bilir (14, s. 5467).

‹stanbul'un genelinde oldu¤u gibi,

geleneksel konut mimarisinin ahflap

olmas› nedeni ile, Eyüp geçmiflinde

büyük yang›nlar da geçirmifltir. ‹stan-

bul'un iklimine hakim kuzey rüzgârla-

r›, Haliç'in güney k›y›s›nda yer alan

Eyüp'de k›y›dan bafllayan bir yang›n›n

kolayl›kla yamaçlara do¤ru yay›lmas›-

na neden olabilmekteydi. Tarihi kay-

naklardan Eyüp'ün 1690, 1708, 1886,

1895 ve 1912 y›llar›nda büyük yang›n-

lar geçirdi¤i anlafl›lmaktad›r (14, s.

5468-5469).

Sonuçta herfleye ra¤men, Eyüp

Sultan Camii meydan› ve çevresinde

yo¤un bir biçimde yer alan, cami

meydan›ndan uzaklaflt›kça yo¤unlu¤u

azalan, Osmanl› dönemindeki gör-

kemli kültürel, sosyal yaflant›s›ndan

bugüne ulaflm›fl camii, külliye ve

mescitleri; gösteriflli kitabeleri ile sa-

ray erkan›na ve devrin ileri gelenleri-

ne ait an›tsal türbeleri; Osmanl› hat

ve tafl sanat› ustal›¤›n›n eflsiz örnek-

lerini sergileyen hazireleri; selvilerin

gölgeledi¤i mezarl›klar›; geçmiflin

manevi kültürel, sanatsal, sosyal e¤i-

tim müesseseleri olan tekke ve zavi-

yeleri; bugün say›lar› çok azalm›fl bu-

lunan ve birarada birkaç yerde ve

çok küçük doku örne¤i oluflturan ah-

flap, saçakl›, cumbal›, maximum üç

katl›, bahçeli veya bitiflik nizam ko-

nut yap›lar›; çok say›da ve her biri

bir sanat eseri olan çeflmeleri, sebille-

ri, geleneksel eski sokaklar›, bugün

Eyüp'ün simgesel karakterini olufltu-

rur. 

Eyüp Sultan Camii meydan›ndan

uzaklafl›ld›¤›nda, yerleflmenin organik

dokusunun bütünlü¤ü içinde, yer yer

bozulmalar›n aras›nda geçmiflteki sos-

yal, kültürel yaflant›s›n›n fiziki belgeleri

olarak bugüne kadar ulaflm›fl bulunan;

tekkesi, camii, türbe ve haziresi, çefl-

mesi, ahflap evleri ile çevrili küçük

meydan› ve bu meydana aç›lan eski so-

kaklar› ile “tarihi kültürel doku odakla-

r›” diyebilece¤imiz çok say›da eski

kent mekân› parçalar› yer almaktad›r.

Dolay›s›yla, Müslüman-Hristiyan,

yerli-yabanc› dünya insanlar›n›n gü-

nün her saatinde bu beldeyi ziyaret et-

meleri, Eyüp'ün bugün de evrensel bir

de¤er olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ünün

en belirgin kan›t›d›r. 
1) E. H. Ayverdi ve Ö. L. Barkan, fetihden sonra‹s-
tanbul'un Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun baflkenti olarak
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haz›rlanmas›n›: ... “‹stanbul'un fethini müteakip, Sul-
tan Mehmet II'nin bu büyük flehiri tarihi flöhretiyle mü-
tenasip bir flekilde imar ve iskân etmek gibi muazzam bir
mesele ile karfl›laflt›¤› muhakkakt›r. 
Fatih'in cihanflümul bir imparatorluk kurmak üzere,
sistemli bir flekilde yapt›¤› büyük harbleri kazanmak
için sarfetti¤i gayret, hüner ve teflkilatç›l›k kuvveti ya-
n›nda “ayr› bir heybet ve azamet arzeden bu ifl”, Fatih
Vakfiyesi Türkçe tercümesinin mukaddimesinde kulla-
n›lm›fl bir ifade ile, bu cihangir padiflah›n “Cihad-› as-
gar'dan Cihad-› ekbere yani bu defa harblerin en bü-
yü¤üne geçmesini icap ettirmifl, ve devletin bütün mal,
insan ve malzeme kaynaklar›n› bu u¤urda seferber ede-
rek, yine ayn› vakfiyede zikredilmifl olan “hüner bir fle-
hir bünyad eylemektir- reaya kalbin abad eylemektir”
beytinde ifadesini bulan flahane bir anlay›fl ve davra-
n›flla bu “mesele” ile meflgul olunmufltur” ifadeleri ile an-
latmaktad›r (7, s. X).
Ancak Osmanl› Devleti'nin o dönemdeki kaynaklar›n›n
zenginli¤i ve yönetim kudreti de bu imkân› sa¤lam›flt›r.
‹stanbul'un imar›nda, daha önce Bursa ve Edirne'de
uygulanm›fl olan hay›r ifllerinin gerçeklefltirildi¤i ve va-
k›f yolu ile süreklili¤in sa¤land›¤›, “imaret sistemi” ola-
rak isimlendirilen, külliye halindeki tesisler kullan›lm›fl-
t›r. 
Genellikle bir kaç› bir arada planlanm›fl bulunan cami,
mescid, medrese (darülkurra, darülhuffaz v.s.) aflevi
(imaret), misafirhane (tabhane), hastahane (t›marhane,
darüflflifa), kervansaray, tekke-zaviye gibi dini, kültü-
rel, sosyal yard›m amaçl› tesisler, bu tesislerin kalabal›k
idareci ve hizmetli grubu için yap›lacak konutlar, bu
tesisler ve konutlar›n yaflamas› için devaml› gelir sa¤la-
yan han, hamam, çarfl›, f›r›n, de¤irmen, bezzazistan,
boyahane, salhane, bayram ve pazar yerleri gibi ticaret
ve imalathaneler ile bütün bu yerleflme bütününün su ve
kanal gibi alt yap›s›, ‹stanbul'da imar ve iskân edilmek
istenen yeni yerleflme alanlar›n›n çekirde¤ini olufltur-
mufltur. 
Bu çekirdekler etraf›nda zamanla; bu merkezlerin getir-
di¤i kolayl›klar, vergiden muafiyet, yerleflmek isteyenlere
arsa ve ev vermek gibi teflvik edici tedbirler ile yerleflme
alanlar› genifllemifl, yeni mahalle ve semtler oluflmaya
bafllam›flt›r. Bu yeni geliflen mahalle ve semtlerin çekir-
de¤ini genelde vak›f tesisler teflkil etmektedir. 
Din, toplum yarar› ve hay›r yapma duygu ve düflünce-
sinin birbirini besledi¤i toplumda, devlet ad›na padiflah-
lar taraf›ndan yap›lan vak›f tesisleri yan›nda halk›n
varl›kl› kesiminin de vak›flar kurmas›, ‹stanbul'daki
imar hareketlerini dolayl› olarak desteklemifltir. Vak›f
kurulmas› usullerinin sa¤lad›¤› dokunulmazl›k gibi im-
kanlar; büyük yat›r›mlar isteyen han, hamam, imalat-
hane, çarfl›, kapan, mizan, f›r›n, de¤irmen, boyahane,
salhane, debba¤hane, cendere gibi imalat ve ticaret tesis-
lerinin özel teflebbüslerce kurulmas›n› teflvik etmifl, böyle-
ce devlet ve özel teflebbüs iflbirli¤i ile ‹stanbul'un imar
hareketlerinde k›sa sürede baflar›ya ulafl›lm›flt›r. 
Görülüyor ki, ‹stanbul'un büyük bir imparatorlu¤un
merkezi olarak örgütlenmesi ve k›sa zamanda imar edil-
mesinde vak›f kurma usullerinin getirdi¤i imkânlar›n
katk›s› inkar edilemez. 
‹stanbul'un iskân edilmesinde takip edilen politika, bu-
rada yerleflmek isteyenler Rumlar›n boflaltt›klar› evlerin
mülk olarak verilmesi ve fetih esnas›nda hizmeti geçenle-
re verilen genifl ihsanlar›n ötesinde, ‹stanbul'u ticari ve

ekonomik aç›dan kalk›nd›rmak için memleketin her tara-
f›ndan Müslüman ve Hristiyan, varl›kl›, büyük tüccar,
tecrübeli ifl adam›, ulema, her meslekten seçkin sanatkâr-
lar gibi ifle yarayan kiflilerin bulunarak tehcir(sürgün)
yolu ile ‹stanbul'da yaflamaya mecbur k›l›nmas› ve
kendilerine ev, dükkân temin etmek gibi imkânlar yara-
t›larak burada yerleflmelerinin sa¤lanmas›d›r. ‹stanbul
ve civar›n›n iskân›nda, fidye vererek geri dönen Rum
esirler ve efendileri ile birlikte gelen köleler de iflgücü ihti-
yac›n› karfl›lamk üzere yer alm›flt›r. (7, s. X-XIV; 8, s.
70-80).

2) D. Kuban, ‹stanbul'un dünya kenti olma özelli¤ine
afla¤›daki biçimde de¤inerek; tarihsel süreç içinde uy-
garl›¤›n befli¤i olan Akdeniz ve çevresinin politika ve
kültürüne bu kadar uzun süre etkin olan bir baflka kent
olmad›¤›n› ve bu süreç içinde bu üç ayr› dünyan›n kül-
türel birikimi ve çok yönlü uygarl›k bileflenlerinin fiziki
kal›nt›lar›n› ve manevi an›lar›n› yo¤un bir biçimde
bünyesinde saklayan bir baflka kent olmad›¤›n› ifade et-
mektedir. [4, s.172 ].

3) C. Ö¤üt, ‹stanbul'un fethine iliflkin hadis ile ilgili
afla¤›daki bilgiyi veriyor: “‹slâm dininin Peygamberi
Hz.Muhammed'in ‹stanbul'un fethinden 857 y›l önce
sahabeden Bisr-ül Genevi taraf›ndan rivayet edilen Ha-
disi”nde; “Konstantiniye elbet bir gün fetih olunacakt›r.
‹mdi onu fethedecek emir (kumandan) ne güzel bir emir-
dir ve bu ordu ne güzel ordudur” denilmektedir” (9).

4) Ebu Eyyub el Ensari, Arap kuflatmalar›nda ordu ile
iki defa ‹stanbul'a gelmifl, H.48/49 (M.618/619) ta-
rihli kuflatma s›ras›nda vefat etmifl, vasiyeti üzerine nâfl›
mücahitler taraf›ndan savafl›l›rken kente mümkün oldu-
¤u kadar yaklaflt›r›l›p kale dibine yak›n bir yere defne-
dilmifltir. Yezid bin Muaviye taraf›ndan mezar› üzerin-
deki toprak çi¤netilerek kaybedilmek istenmifltir. Ancak
Romal›lar taraf›ndan Arap ordusuna ait önemli bir za-
t›n vefat› hissedilmifl, Roma ‹mparatoru taraf›ndan ce-
nazenin defnine müsaade edildi¤ine dair haber gönderil-
mifl, ‹stanbul'un fethine kadar Romal›lar dini inançla-
r›na göre ölülere gösterilen tazim anlay›fl› içinde, meza-
r›n› ziyaret ederek, k›tl›k gibi felaket anlar›nda ruhani-
yetinden istifade etmek istemifllerdir.  Vefat›ndan yakla-
fl›k 807 sene sonra, ‹stanbul'un fethine [H.857
(M.1453) ] kadar Romal›lar taraf›ndan korunan me-
zar, Fatih Sultan Mehmet'in Hocas›, Akflemseddin ta-
raf›ndan bulunarak en eski Arapça kûfi yaz› türü ile
ismine izafeten “Hüvel Kabrü Ebu Eyyub el Ensari”
ibaresi yaz›l› tafl ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bahse konu tafl›n,
fetihden sonra Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yapt›r›-
lan türbenin duvar›nda as›rlarca durdu¤u bilinmektedir.
Hicazl› fieyh Abdülhaf›z bin Osmanilkari Ettaifi, “
Gilaül-Kulüb ve Keflfül Kurub” isimli eserinde H.1298
(M.1894)'de ‹stanbul'u ziyaretinde, bu tafl› türbenin
duvar›nda gördü¤ünü ifade etmektedir.(9, s.42-43). 

5) O. Kolo¤lu, fethin simgesel de¤erine de¤inerek... Os-
manl› Sultan› zaferini mesajlar, hediyeler ve zafer ala-
y›nda geçirilecek esirlerle birlikte di¤er Müslüman hü-
kümdarlara gönderdi. Araplar›n defalarca kuflat›p ele
geçiremedi¤i bu en ünlü flehirin ‹slâm'a kazand›r›lmas›
büyük çoflku yaratt›. Olaya ilâhi bir nitelik kazand›r-
mak için hemen ifle giriflildi. Peygamber'e mal edilen ve
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Konstantiniyye fethini müjdeleyen, “ O komutanla O
askeri” ululayan yak›flt›rma hadisler ortaya at›ld›.
Peygamber'in ashab›ndan Ebu Eyüb-ül Ensari'nin me-
zar› da keflfedilip bu çaba tamamland›. Daha sonra fle-
hirdeki ve Anadolu'daki azizleri kendi evliyalar› aras›-
na katmakla ve onlara adaklar adamakla do¤ulular
aras› uzlaflma perçinlendi... “ demektedir [ 5,S.46-47].

6) Eyüp'den önce kurulan Zeyrek ve Ayasofya Medre-
selerinde birer kütüphane tesis etmifl olan Fatih Sultan
Mehmet, Eyüp semtine de ilk kütüphaneyi kazand›rm›fl-
t›r. (24, s. 202) Eyüp Külliyesi'nin medresesi içinde
1457 y›l›nda kuruldu¤u kabul edilen bu kütüphaneye
Fatih'in 1000 kadar kitap vakfetti¤i yaz›l›d›r. Bu kü-
tüphaneye daha sonra baz› devlet ve din adamlar› da
kitap ba¤›fl› yapm›flt›r (11, s. 7). Dolay›s›yla Eyüp,
kuruldu¤undan bugüne kütüphaneye sahip olmufl bir
semttir. Eyüp'te tarihsel süreç içinde sultanlar, devlet
adamlar›, kütüphaneler kurmufl, kitap ba¤›fl›nda bulun-
mufllard›r. Eyüp kütüphaneleri, tarihsel süreç içinde bu-
rada geliflen kültür ortam›n›n da bir göstergesi olmufltur. 

7) E.H. Ayverdi'nin de belirtti¤i gibi, Eyüp'te Fatih
döneminde kurulan ve banilerinin kurdu¤u cami, mes-
cid, tekkeler etraf›nda geliflen ve yine banilerinin ad› ile
an›lan mahallelere bakt›¤›m›zda, bu zatlar›n Fatih ile
birlikte gelen ve fethe kat›lan kifliler olduklar› görülmek-
tedir. Tesbit edilen on mahalleye ad›n› veren kurucular-
dan Fatih Sultan Mehmet'in kurdu¤u Eyüp Sultan
Camii ve Külliyesi çevresinde oluflan Cami-i Kebir ma-
hallesi d›fl›nda, Abdül- Vedüd fetih erenlerinden, Fethi
Çelebi ni'mel-ceyfl'den, Kas›m Çavufl hin-i feth'den ge-
lenlerden, Ota¤c›bafl› Mescidi'nin kurucusu Hüseyin
A¤a Fatih'in Ota¤c›bafl›, Mehmet Bey Fatih'in Ota¤-
c›bafl› Hüseyin A¤a'n›n kardefli, Sofular Mescidi'nin
kurucusu Ali Çavufl Fatih etba'›ndan Kas›m Çavufl'un
kardefli, Ülice veya Ödlice Baba Mescidi'nin kurusu
Veliyüddin Efendi Fatih ricali'ndendir (8, s. 53-54).
S. Ünver, nime'l-ceyfl, nime'l -emir ile ilgili afla¤›daki
aç›klamay› vermifltir: “Peygamberimiz....... Hadisiyle
‹stanbul'u alacak emiri ve askeri mutlu emir, mutlu as-
ker anlam›na nime'l-ceyfl, nime'l-emir diyerek methet-
mifltir. Binaenaleyh ‹stanbul muhasaras›nda flahsen ve-
ya ismen, bulunanlar bu ünvanla tevkir olunmufl ve öl-
düklerinde namlar›na birer abide dikilmifltir.....
Bunlar yaln›z askerlerden ibaret de¤ildir. ‹çlerinde za-
bitler, alimler, fleyhler ve devlet adamlar› ve bizzat bafl-
lar›nda padiflah olan Fatih de vard›r (12, s. 4-5).

8) Ancak bir süre, burada oturan Akflemsettin, daha
sonra do¤du¤u yer olan Göynük'e giderek burada yer-
leflmifl ve burada vefat etmifltir. Türbesi Göynük'de yer
almaktad›r.

9) Padiflahlara kuflat›lan k›l›ç, hep ayn› k›l›ç olmam›fl,
baz›lar› Hz. Peygamberin, baz›lar› Hz. Ömer, baz›lar›
Yavuz Sultan Selim'in k›l›çlar›n› kuflanm›fllard›r. K›l›c›
da genelde Çelebi Efendi, nakibüleflraf veya fieyhülislâm
kuflat›rd›.
Taklid-i seyf merasiminin Eyüp Sultan Türbesi d›fl›nda
yap›ld›¤› istisnalar da olmufltur. Örne¤in Sultan II.
Ahmed'in merasimi Edirne'de Eski Cami'de yap›lm›flt›r. 

10) Eyüp merkezinden Ka¤›thane'ye dere a¤z›na do¤ru
uzanan Haliç sahilleri ve gerisindeki yamaçlar; özellikle
ilkbaharda yo¤un ve zengin bitki örtüsü ile kaplanmas›

ve yeflilli¤inin bol olmas› nedeni ile, Bizans döneminde
Rumca yeflil anlam›na gelen “Kosmidion”, Osmanl›
döneminde ise “Bahariye” olarak an›l›yordu (Tarihçi-
ler, Bizans döneminde buraya “Kosmidion” ad›n›n ve-
rildi¤ini ve bu ad›n, Aziz Kosmos ve Damianos'un ad›-
na izafeten buruda kurulan, Hristiyan Dünyas›nda
önemli bir yeri olan ve Kosmidion ad› verilen Kilise'den
al›nd›¤›n› söylemektedirler).
Fetih'den sonra bu sahiller, hanedan, devlet ricali ve
zengin kifliler taraf›ndan sürekli ra¤bet görmüfl ve za-
man içinde sultanlara tahsis edilmifl mirî yal›lar, kas›r-
lar, sahil saraylar›, rical ve zenginlere ait di¤er yal›lar
ile dolmufltur. “Lale devri”'nde (18.yüzy›l ortas›) bü-
yük ra¤bet gören Bahariye sahillerinde infla edilen muh-
teflem Sultan Saraylar› ile Osmanl› baflkentinin çehresi
de¤iflmifltir.
A. Refik, o dönemde bu sahillerin Sahil Saraylar› ile
süslü oldu¤una de¤inerek : “... Bahariye'nin pembe er-
guvanlarla göz alan sahillerinde birçok müzeyyen ve
rengârenk kâflâneler vücuda getirildi...” demektedir (15,
s. 28-32).

11) Bu arada Osmanl› Padiflahlar›n›n yaz günlerinde
Haliç gezilerinde u¤ray›p dinlendikleri, bir binifl kasr›
mahiyetinde olan Bahariye kasr› infla edilmifltir. 

12) A. Refik, Haliç sahillerindeki Sultan Saraylar›,
yal› ve kas›rlardaki yaflam› “... Üçüncü Ahmed k›fl
mevsimini Yeni Saray'da geçirirdi. ‹lkbahar›n parlak
günefli ‹stanbul'un taravetli yeflilliklerini yald›zlamaya
bafllar bafllamaz, bazen Karaa¤aç Köflkü'ne, Tersane
bahçesine, bazen de Eyüp'e Valide Sultan Köflkü’ne gi-
derdi.............Laleler aç›l›rken Üçüncü Ahmed'in yal›
sefalar›, biniflleri, bütün tantanas› ile bafllard›...” diye
anlatmaktad›r (15, s. 22, 28, 37).
M. B. Tanman ise: “.... Özellikle yak›n›nda bulunan
Sadabad'›n imar edildi¤i ve revaç buldu¤u “Lâle dev-
ri’nde, Bahariye'nin y›ld›z› parlam›fl ve 18. yüzy›l›n
sonlar›na kadar bu parlakl›¤›n› muhafaza etmifltir...”
demektedir (16, s. 353).

13) Abdülaziz'in ilk saltanat y›llar›nda Topkap› sahil
saray› ayr›ca büyük bir yang›n geçirmifl, 1874'de aç›-
lan Edirne-‹stanbul demiryolu saray›n bu k›sm›ndan
geçerek Sirkeci ile Ah›rkap› aras›ndaki baz› köflk ve ka-
s›rlar› da ortadan kald›r›rken saray ile denizin iliflkisini
kesmifltir. 

14) 1853'de Befliktafl Saray›'n›n yerine Dolmabahçe
saray›, 1857'de yeniden infla edilen Küçüksu Kasr›,
1865'de Abdülaziz taraf›ndan Beylerbeyi Saray›,
1874'de Ç›ra¤›n Saray› yapt›r›lm›fl, Sultan II.Abdul-
hamit taraf›ndan Mihriflah Sultan ve Sultan II. Mah-
mut'a ait köflklere ilaveler yapt›r›lm›fl, Y›ld›z Saray
Kompleksi tamamlan›p idari merkez seçilmifl, ayr›ca
sultanlar taraf›ndan Bo¤aziçinde sahil saraylar› infla
ettirilmifltir (1, s. 44-46).

15) H. Prost taraf›ndan 1936-1937 y›l›nda haz›rla-
nan, 1939 y›l›nda uygulanmaya konulan plan›n Ha-
liç'i bir sanayi aks›na dönüfltürmesi ile sahil, planl›-
plans›z, sanayi kurulufllar› ile giderek dolmufl; sahilin
gerisindeki bofl alanlar da buraya gelen sanayinin bir
sonucu olarak konut ihtiyac›ndan do¤an kaçak yap›-
lanmalar ile, kontrolsüz bir biçimde, kaybedilmifltir.
Merkezdeki tarihi doku ise bu h›zl› kentleflme olgusu
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karfl›s›nda planl›-plans›z gelen yo¤un yap›lanmalar ile
tahrip ve yok edilmifltir. 

16) Bu kutsal de¤er, Türk-‹slâm dünyas› içindeki öne-
mini bugüne kadar muhafaza etmifltir. Bu ziyaretgâh›n
geçmiflten günümüze Müslüman- Türk halk›n›n sosyal
hayat›nda; yaflamda ve ölümde önemli bir yeri olmufl-
tur.
Eyüp Sultan Türbesi, sünnet, evlenme gibi insan haya-
t›n›n sevinç ve umut veren dönüm noktalar›nda öncelikle
ziyaret edilen bir mahal olmaya devam etmifl, ebedi isti-
rahatgah›n› onun yak›n›nda arayan ve Hz. Eyüp'ün
kutsal kiflili¤ine duyulan sayg›, ona yak›n olarak gör-
mülmek isteyen Müslüman Türklerin, türbenin çevresin-
de büyük mezarl›k alanlar› meydana getirmesine neden
olmufltur.

17) Evliya Çelebi, Eyüp mahallelerini anlat›rken; ba¤-
l›, bahçeli, bak›ml›, yüksek olarak niteledi¤i, adedini
bin, ikibin, üçbin gibi say›lar ile ifade etti¤i saray ve
evlerden bahsetmektedir (18, s. 272).

18) Eyüp'te darülhadis olarak kurulan tekkeler vard›r.
1458/1459'da kurulan Balç›k Tekkesi buna bir örnek-
tir (16, s. 846-850).

19) Eyüp'te de özel fonksiyonlara sahip tarikat yap›la-
r› kurulmufltur. Özellikle kimsesiz ve yoksul kad›nlar›n
s›¤›nmas› amac›yla kurulan veya sonradan bu flekilde
kullan›lan tekkeler vard›r. Eyüp- Gümüflsuyu'ndaki
Hatuniye (Hatuni, Kar›lar) Tekkesi buna bir örnek
teflkil etmektedir (16, s. 174).

20) S›byan mekteplerinin Osmanl› dönemine ait ilk ya-
z›l› ders program›, Fatih Sultan Mehmet'in o¤lu Sultan
II. Beyaz›t'›n vakfiyesinde yer almaktad›r. (21, s. 13).
Osmanl› s›byan mektepleri tamamen dinsel e¤itime dö-
nük görünmesine ra¤men, Osmanl› toplumsal yaflam›,
okulu dar çerçevesinden ç›kartarak gündelik yaflay›fl›n
bir parças› haline getirmiflti (21, s. 42). Hatta, babala-
r›n›n üretim ve ticaret yaflamlar›na yard›m etmeleri ve
çocuklar›n ç›rakl›¤a imkan bulabilmeleri için okullar
ö¤leden sonra tatildi (21, s. 59). Osmanl› S›byan mek-
teplerinin en önemli ve mükemmel özelli¤i bu okullar›n
halk çocuklar› için kurulmufl olmas›d›r. E¤itimde bu
sosyallefltirmenin nedeni, ‹slâmiyette “Bütün ‹nsanlar
Tanr› önünde eflittir” kural›nda yatmaktad›r. Dolay›-
siyle bütün çocuklar›n okutulmas› ve okullar›n paras›z
olmas› da ‹slâm'›n ve Kur'an’›n flartlar›ndan kaynak-
lanmaktad›r (21, s. 40).

21) Eyüp'ün bu atmosferi, Eyüp'ü ziyaret eden yaban-
c›lar› daima etkilemifltir ve seyahatnamelerinde bunu dile
getirmifllerdir. Çok güzel ifade edildi¤i için Gentille Ar-
ditty-Püller'den, Eyüp'e iliflkin ufak bir al›nt› verilmifl-
tir: “... Eyüp bize hayat› anlat›r, Eyüp bize ölümü an-
lat›r. Ondan bize ölçülmez bir huzur, sonsuz bir flefkat
yay›l›r. Hiçbir yerde hayatla ölüm bu kadar içli d›fll›
olmam›flt›r. Ve hiç bir yerde ölümün yüzü bu kadar gü-
lümser, hayat›n çehresi bu kadar saf de¤ildir.

Eyüp'ü ziyaret edenlerin ruhu feragatle zenginleflir ve
dünya nimetlerinin üstüne yükselir.
Eyüp'ü baharda, mezar tafllar› aras›nda büyüyen sar-
mafl›klardan, salk›mlardan yay›lan rayihalar›n selvi ve
taze ot kokular›na kar›flt›¤› zaman severim. Nisan
ay›nda, gün ortas›nda kabristan›n yokuflunu, zaman
zaman kitabeler önünde durup etraf› saran bilinmeyen-
leri ve bizi bekleyen s›rlar› düflünerek, ne gafil faniler ol-
du¤umuzu hat›rlayarak ç›kmak insan› ferahlat›r. 
Bir rayihalar cümbüflü aras›ndan geçersiniz. Havalar-
da ar›lar›n tek sesli v›z›lt›lar›, kumrular›n vurgun h›çk›-
r›klar›, leylek gagalar›n›n tak›rt›lar› ç›nlar. Zaman za-
man da müezzinlerin sesi kubbeler üzerinde akseder.
Eyüp'ü sonbaharda, kuru yapraklar›n ayaklar›m›z›n
alt›nda ç›t›rdad›¤›, mavisi bebek gözlerini hat›rlatan
yaban nanelerinin etrafa serinletici pastil kokular› yay-
d›¤› zaman severim. (22, s. 1697).

22) Osmanl›lar, ölüme mahkum olan suçlular›n infaz›-
n› resmi olarak yerine getiren ve cellad ad› verilen görev-
lileri ayr› bir mezarl›¤a gömmüfllerdir. “Cellad Mezarl›-
¤›” denilen bu mezarl›k, Eyüp'te ‹dris Köflkü Tepesi'nde,
Karya¤d› Baba Tekkesi'nin arkalar›nda yer almakta
idi. Hemen hepsi yaz›s›z; 1.70-1.90 boyunda yekpare
köfeki tafl›ndan, kesiti kare veya kareye yak›n dikdört-
gen olan bu devasa tafllar›n karanl›k görüntüsü, Os-
manl› dünya görüflünün ve toplumsal ahlak›n somut bir
ifadesi olarak etkileyici bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r.
‹slâm dininin getirdi¤i ilkeler ile de olgunlaflan Osmanl›
yaflam biçimi ile ahlâki de¤erleri ve anlay›fl›; ölüme
mahkûm olan bir suçlunun ölümünden sonra ‹slâm me-
zarl›¤›na kabul edilmesine imkân vermesine ra¤men, res-
mi bir görevle dahi olsa bunu ifl edinerek ücret karfl›l›¤›
cana k›yan bir görevlinin, yapt›¤› bu eylemden dolay›,
ölümünden sonra ‹slâm mezarl›¤›na kabul edilmesini
mümkün k›lmam›flt›r (14, s. 3429).

23) Örne¤in Melling'in bir gravüründe yer almaktad›r
(27, s. 100-106).

24) Abdülhak fiinasi Hisar, Piyer Loti Kahvesi'nin d›-
flardaki ününden: “ ... Pierre Loti, en eski zamanlardan,
1894'den 1905' e kadar, ‹stanbul'a geldikçe buraya
gelir. Parisli Frans›z muharrirlerine bu kahvehaneden
bahseder; ve ‹stanbul ve Haliç manzaralar›n›n buradan
görünmesinin büyüsü alt›nda kald›¤›n› söylerdi.
Bunun için Loti'nin hat›ras›na merbut kalan nice Fran-
s›zlar y›llardan beridir bu kahvehaneden bahsediyorlar.
Gabriel de La Rochefoucauld, “Constantinople Avec
Loti” kitab›nda 1904'deki seyahatinde ondan bahsedi-
yor; Albert Flaman 1930'da “‹stanbul Tablolar›”nda
bu kahveden bahsediyor ve Robert Gueneacu Chaiers de
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25) Semavi Eyice, Evliya Çelebi'nin ‹dris köflkü denilen
yer ile ilgili farkl› bir tarihçe anlatt›¤›n› vurgulamakta-
d›r (31, s. 66).
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Saya Oca¤›’n›n bölgedeki

s›n›rlar›n› gösteren harita. 

(S. Faruk Göncüo¤lu Arflivi)

Belge: Saya Oca¤› ile ilgili

Baflbakanl›k Arflivinde

bulunan H. 1245 tarihli belge
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Eyüp, Çatalca Yar›madas›'n›n gü-

neydo¤u ucuna do¤al su kaynaklar›,

genifl otlaklar› ve deniz ulafl›m›na im-

kan veren co¤rafi yap›s›yla fetih öncesi

ve sonras›, nüfus hareketlerinde önemli

rol oynam›fl,  özellikle Eyüp'ü dini mü-

esseselerin tercih edilen ana merkezi

haline getirmifltir. fiüphesiz Eyüp dini

teflkilatlar tarihinden ibaret de¤ildir.

Osmanl› kültür hayat›nda tafl›d›¤›

önem yan›nda sosyal ve iktisadi kurum

ve teflekküllerin Haliç'in Eyüp havzas›

etraf›nda kuruldu¤unu görmekteyiz. Bu

havza gerisinde Eyüp tarihi içerisinde

ifllenmemifl bir teflekkül olarak Saya

Oca¤› teflkilat› karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Saya Oca¤›, teflkilat olarak Rume-

li'den ‹stanbul'a getirilip saraya ayr›lan

koyunlar›n beslendi¤i ve kurbanl›k ko-

yun yetifltiren önemli bir teflekkülün

ad›yd›.(1) 1826 tarihinden 1908 y›l›na

kadar mevcudiyetini  muhafaza eden

bir Yeniçeri bakiyesi(2)  olarak Saya

Oca¤› 1908  Temmuz  ‹nkilab› üzerine

Hazine-i Hassa'dan Maliye'ye sonra-

dan sermaye olarak Emlak ve Eytam

Bankas›'na geçmifl ve mülkü banka tara-

f›ndan sat›lmas›yla tarihe kar›flm›flt›r.

Baflbakanl›k Arflivi'nde ocakla ilgili

vesikalarda idari ve cezai uygulamalar

hakk›nda verilen hükümler haricinde

kurulufl tarihçesi, vakfiyesi ve iflleyifli

hakk›nda bilgiye raslan›lmamaktad›r.

Yeniçerili¤in flekilce 1908 ( H.1326 )

tarihine  kadar bu ocakta yaflad›¤›na

iliflkin malumat› ise Osman Ergin

Bey'in 1922 (H. 1338) tarihli Mecelle-i
Umur-› Belediye adl› eserinde görmek-

teyiz.(3) Uzunçarfl›l›(4)  ve Pakal›n'da

Osman Ergin Beyin eserindeki bu ifa-

deyi kaynak alarak teflkilat hakk›nda

de¤inmeler yapm›fllard›r. Pakal›n haz›r-
lad›¤› Osmanl› Deyimleri Ve Terimleri
Sözlü¤ü'ndeki "Saye" maddesinde bu

konudan bahsetmifl ve Baflbakanl›k Ar-

flivi'nde bulunan ocakla ilgili iki belge-

ye yer vermifltir.(5)

Osmanl› arfliv kay›tlar›ndan ayr›, ta-

rihi kaynaklar› da oluflturan seyahatna-

me ve di¤er ‹stanbul ile ilgili yaz›lm›fl

eserlere bakacak olursak;  bu eserlerden

Eremya Çelebi Kömürciyan'›n  XVII.
As›rda ‹stanbul Tarihi adl› eserinde Ka-

¤›thane'yi anlat›rken burada bulunan

beylik mandalara mahsus mand›radan

saray›n yo¤urt ve süt ihtiyac›n›n temin

edildi¤ini, ayr›ca Alibeyköy ve Küçük-

köy ile Çiftlik'te mand›ralar›n varl›¤›n-

dan bahseder.(6) Skarlatos'da 1862 y›l›

bas›ml› ‹stanbul Tarihi'nde Alibeyköy

ve civar›nda bu amaçl› ah›rlar›n bulun-

du¤unu yazar.(7) ‹stanbul  Ansiklope-

disi'nin haz›rlay›c›s› Reflat Ekrem Koçu,

eserinin "Eyüpsultan Kayma¤› ve Kay-

makç› Dükkanlar›"adl› maddesinde

Eyüp civar›nda bir çok mand›ralar›n

bulunmas› nedeniyle kayma¤›n buralar-

dan temin edildi¤ini ve ayr›ca Evliya

Çelebi'nin de Seyahatnamesi'nde

Eyüp'ün halis süt içeren yo¤urdu ve
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kayma¤›n›n pek lezzetli oldu¤unu be-

lirtti¤ini yazar.(8) Osmanl› tarihçisi

Uzunçarfl›l› Osmanl› Devleti Saray
Teflkilat› adl› eserinde Baflbakanl›k Ar-

flivi'nde bulunan Hicri 1241 (M.1825)

tarihli belgeye dayanarak k›saca Saya

Oca¤›'ndan bahsetmektedir.(9)

‹lk olarak Osman Nuri Ergin Beyin

verdi¤i bilgilerden hareketle di¤er ça¤-

dafl tarihçilerin Baflbakanl›k Arflivi'nde

bulunan ve teflkilat hakk›nda yeterli

bilgi vermeyen salt cezai ve idari  mev-

zularla s›n›rl› kalan belgelere dayanarak

Saya Oca¤› dar kapsaml› bir teflkilat

olarak ele ald›klar› görülür. Verilen bil-

giler ›fl›¤›nda da Saya Oca¤›'n›n Eyüp'e

ba¤l› Rami köyü'nün kuzey bat›s›ndaki

Küçükköy civar›nda teflekkül ettirilmifl

oldu¤u belirtilmifltir.(10) Günümüz de

ise Eyüp ve Gaziosmanpafla ilçelerinin

s›n›rlar› içerisinde kalan bu bölge nüfus

yerleflimi ile yap›laflman›n yo¤unlu¤u

ile dikkati çeker.

Rumeli'den getirilen küçükbafl hay-

vanlar›n bir müddet beslemek ve bila-

hare lüzum oldukça saray ihtyac›na sarf

edilmek  üzere Dersaadet'e sevk etmek

vazifesiyle mükellef Saya Oca¤› (11)

Teflkilat› ile ilgili yukar›da belirtti¤imiz

s›n›rl› bilgiler d›fl›nda araflt›rmalar›m›z

sonunda elde etti¤imiz Serkurenal›k

Makam›'n›n (12) 6 fiubat 1332

(M.1916) tarihli Saya Oca¤› hakk›nda

icra k›l›nan tahkikat ile ilgili 180 nolu

tezkere üzerine, Hazine-i Hassa (13)

müfettifl muavini Halid Bey'in 13 fiubat

1332 (1916) tarihinde haz›rlanm›fl ol-

du¤u rapor (Belge 1) ‹stanbul Vak›flar

Baflmüdürlü¤ü taraf›ndan 10 Mart 1937

tarihli evraka ilaveten latin alfabesine

çevrilmek suretiyle kiralama ve sat›fl

dosyas›na ilave edilmifl olan belgeler-

den ayr› yine ayn› tarihlerde ‹stanbul

Vak›flar Baflmüdürlü¤ü'nce istenilen ve

T.C Maliye Vekaleti ‹stanbul Tedkik

ve Tasfiye Hesabat idaresince haz›rlat›-

l›p gönderilen 13 Safer 1246 (4 A¤us-

tos 1830 ) tarihli Saya Oca¤›'na ait me-

ralar›n iflgali üzere oca¤›n hududlar›na

dair verilen ferman›n sureti (Belge 2)

bize, Saya Oca¤› Teflkilat›’n›n bölgede

tam s›n›rlar› ve s›n›r komflular› ile bu

co¤rafi alan üzerindeki teflekkülü, tefl-

kilat iflleyifli, vakf› ve de Evkaf'tan ald›-

¤› varidat› hakk›nda net bilgilere ulafl-

mam›z› sa¤lam›flt›r.

Bu yeni belgelerden anlafl›ld›¤› üze-

re Saya Oca¤›, Küçükköy, Tapköprü,

Bal›kl› Havuz, Y›ld›z Tabiye, Silahtar

Deresi, Alibeyköyü Kanl› Çeflme mev-

kii aras›ndaki arazi ve meralar› içine

alan yaklafl›k 80-90 bin dönüm üzerine

yay›lm›flt›. 13 Safer 1246 (4 A¤ustos

1830) tarihli Saya Oca¤›’n›n hududlar›-
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na dair fermanda teflkilat›n s›n›rlar› flu

flekilde belirtilmifltir.

“F›ç› P›nar›’ndan dik afla¤› bay›rlara

Osman tarlas›na......... tarlabafl›ndan

......... andan tepe bafl›na ve andan Yu-

suf Pafla’n›n mutasarr›f oldu¤u otlar› ot-

lar›......... hududu s›ra gidip Hanl› Ka-

va¤a var›nca ve andan bay›r s›ra Arna-

vud Köprüsü üst bafl›ndan s›y›rd›p kafi-

ri yata¤› bafl›nda su cereyan eden Battal

Ayazmaya ve andan Harman Dere

içinde olan kemerden K›z›l Bay›ra ve

andan K›rk Depenin üstünden tarla di-

binden ve Çavuflköy ensesinden gelen

yoldan Cebeci Köyünde yolca gidip

dikili tafl s›y›rd›p Pafla Çay›r›na.........

andan Küçük Köy’ün ba¤lar› ensesin-

den vadi s›y›r›p......... bafl›na var›nca ve

andan o yer küp bafl›na andan Küçük

Köy’e giden Kumluk bay›r›na var›nca

yolu s›y›rt›p tarla kener›ndan yine sali-

füzzikir......... pinar› hududuna var›r bu

hudud dahilinde olan mer’an›n küllisi”

Oca¤›n kurulufl tarihçesi ile ilgili

sa¤l›kl› kaynaklara rastlan›lmamakla

beraber 13 fiubat 1932 tarihli rapor

da(14) "Cennetmekan Fatih Sultan

Mehmet Han hazretlerinin fethi celile-

rini müteakip, merkad› hur Hazreti Eba

Eyyübi ihbar ve irae eyledi¤i mervi

olan Çobafl Baba'n›n Zuvvar ve hade-

me-i mahsusas› için Mükafaten infla

buyrulan zaviyenin esas oldu¤u Say›m

Oca¤› " ifadesiyle Saya Oca¤›'n›n ilk

teflekkülü fetih münesebetiyle ‹stan-

bul'a gelen erenlerden Çoban Baba'ya

dayand›r›lmakta(15) ve II. Bayez›d dö-

neminde de (1481-1512) miri kasapl›k

vazifesi verilmesiyle büyük meral›klar

tahsis edilmifl ve ocak önemli bir teflki-

lat haline gelmifltir .Raporun devam›n-

da ise Miladi 1748  (H.1162) tarihinde
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teflekkülünü  tamamlad›¤› belirtmekte-

dir. 1162 (M. 1748) tarihini esas alacak

olursak; 1748 (H.1162) tarihinden

1908  inkilab›na kadar Dersaadet'in ih-

tiyac› olan koyunlar›n Rumeli'den geti-

rilmesi, bunlar›n bak›m› ve kesimiyle

yüzaltm›fl y›l› aflk›n uzun bir zaman di-

liminde Ocak 1246 (M.1830) tarihli

fermandan da belirtildi¤i üzere on befl

bin koyunu besleyen meraya sahip-

ti.(16)

‹çerisinde ocak ile ilgili bir çok bil-

giler buldu¤umuz 13 Safer 1246 (4

A¤ustos 1830) tarihli ferman suretiyle

1230 (M. 1814) y›l›nda ç›kar›lan emir-i

flerifin de aynen tasdik edildi¤i ve Saya

Oca¤› Teflkilat›'n›n kullanmakta oldu¤u

meralar›n Eba Eyyub el-Ensari Vakf›'na

ait oldu¤u belirtilmektedir. Halid

Bey'in haz›rlad›¤› rapor da 1265

(M.1848) y›l›na de¤in Oca¤a senevi

yirmi bin kurufl muhassesat ile et, un,

pirinç ve mercimekten ibaret erzak yar-

d›m› oldu¤u, 9 Cemaziyevvel 1269 (18

fiubat 1853) tarihli irade-i seniyye den

sonra ocak ayl›k 39 çift ekmek ve yedi

kiyye (yaklafl›k 9 kilo) et yard›m› ala-

bilmifltir. Seferberlik ve savafl dönemle-

rinde de Ocak efrad› her bak›mdan et-

kilendi¤ini de görüyoruz. 1269 (M.

1852) tarihinden sonraki y›llarda hane

bafl› ekmek yard›m› dört çuval una dö-

nüflmüfltür. Hazine-i Hassa'dan sorum-

lu Naz›r Agop Pafla zaman›nda (M.

1852-53) oca¤a ayr›lan yard›m 1000

kurufl iken seferberlik ve savafl zama-

n›nda 475 kurufla inmekteydi. Al›nan

yard›mlar›n azalmas› yan›nda Saya

Oca¤›'n›n sahip oldu¤u meralara tarla

ve ba¤-bahçe yapmak üzere tecavüzle-

rin oldu¤unu 1814 ve 1830 tarihli fer-

manlardan anlafl›lmaktad›r.
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Belge 2-3

(S. Faruk Göncüo¤lu Arflivi)

Resim 5: Cemaatin aflç› ustas›,

Mehmet A¤a ( 59 uncu

Cemaat mensubu) 1238

(M.1822-23)

(11.09.1976) Bilgin Turnal›

Arflivi)



Belge 4: (S. Faruk Göncüo¤lu

Arflivi)

Resim 6: Saya Oca¤›

Bölükbafl›s› Sar› Göllü ‹smail

A¤a ( Tarih k›sm› k›r›k)

(11.09.1976) Bilgin Turnal›

Arflivi)
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Ocakta koyunlar›n beslenmesi için

arpa, yonca ve yulaf vs.'nin elde edil-

mesi amaçl› iki bin dönümlük bir arazi

de ifllenmekteydi. Seferberlik dönemle-

rinde ocak mensuplar›n›n askere al›n-

mas›yla ekilebilen toprak miktar› ise se-

nede 500 dönümle s›n›rl› kalmaktay-

d›.(17)

Yaklafl›k seksen doksan bin dönüm-

lük bir arazi üzerinde Dersaadet'in ko-

yun ihtiyac›n› karfl›lamak üzere olufltu-

rulan Saya Oca¤›'n›n mensuplar›na ve-

rilen Kasapbafl›l›k mertebesi ile Saraya

ve ‹stanbul'a sa¤lad›klar› et ihtiyac›yla

önemli bir vazife arz etmekteydiler.

Haliç'in en uç noktas› olan Alibeyköy

meralar›ndan Küçükköy çay›rlar›na ka-

dar›na  kadar olan koyun sürülerinin

yetifltirilip beslendi¤i bu bölgenin yak›-

n›nda yer alan Sütlüce Semtine  Salha-

nenin (Mezbahane)(18) kurulmas› bir

tesadüf olmasa gerek. Alibeyköy’ün

karfl› k›y›s› Ka¤›thane bölgesinde ku-

rulmufl olan ka¤›t imalathanesinde ise o

zaman›n temel hammaddelerinden biri

olan ve ka¤›tç›lar›n “ka¤›t suyu” dedik-

leri (19) ka¤›t imalat›nda kullan›lan

hayvan derilerinin temininde Saya

Oca¤›’n›n sa¤lanm›fl oldu¤u akla en

yatk›n›d›r.

1908 ‹nk›lab›ndan sonra ifllevine

son verilen teflkilat›n Maliye'ye ve ora-

dan Emlak ve eytam Bankas›na geçen

ve ayr›ca Vakf› da olan arazi ve emla-

k›n kiralan›p ve sat›lmas› ile ilgili 1934

y›l›ndan sonraki durumunu Eyüp Baha-

riye'de  Tu¤la harman› iflletmecil¤i ya-

pan Hüseyin Bey'in 1 Mart 1937 tari-

hinde ‹stanbul Evkaf Müdürlü¤ü'ne

verdi¤i "Saya oca¤›'na ait eski Çeflme

civar›nda bulunan Evkaf'a ait araziye

talip oldu¤una dair dilekçesinin (Belge

3) sonucunda Saya Oca¤›'na ait arazi

ve emlak› üzerinde yap›lan tasarrufun

ne flekilde gerçekleflti¤ini görmekteyiz.

Saya Oca¤›'na ait Taflköprü ve Hünkar

Suyu civar›nda yüzbin metre kare tarla

10 Ocak 1934 tarihinden 9 Ocak 1937

tarihine kadar üç y›ll›¤›na y›ll›¤› k›rk-

dört (44) Liradan Filip adl› bir flahsa ki-

ralanm›flt›r(Belge 4). Daha sonra Hüse-

yin Bey'e kiralanan arazilerin 1940' l›

y›llard›n sonra da Evkaf'›n Akarat mü-

meyyiz Müdürlü¤ü'nce de bir k›sm› sa-

t›lm›fl, geri kalan mera ve tarlalar ise ifl-

gallere terk edilmifltir.

Günümüz Eyüp ve Bayrampafla ilçe-

leri s›n›rlar› içerisindeki büyük arazi ve

meralar üzerine kurulu Saya Oca¤› Tefl-

kilat›'n›n emlak› ile ilgili ise Halil Bey'in

"Arazi mebhuse üzerinde ocak efrad›n›n

ikametine mahsus alettahmin 800 arfl›n
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1) "Saya" ifadesi mana olarak ifllenmifl deri anla-
m›nda kullan›lm›flt›r. Kamus-i Osmaniye’de "sa'i"
as›l al›narak Say› Oca¤› derken say›"sa'i"nin gala-
t›d›r. Ayr›ca "Saye" Farça'da koruma, himaye ma-
nas›nda kullan›lmaktad›r. Devlet himayesinde bir
Ocak olmas› "Saye Oca¤›" ifadesinin do¤rulu¤unu
gösterir". Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih
Deyimleri ve Terimler Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, III,
133; Osman Nuri Bey, ‹stanbul'un koyun ihtiya-
c›n› karfl›lamak üzere çobanl›kla ifltigal eden Bul-
garlar taraf›ndan Rumeli'den küçükbafl hayvan ih-

tiyac›n›n karfl›land›¤›n› ve bunlara "Say›c› Gavur-
lar" denildi¤ini belirtir. Osman Nuri, Mecelle-i
Umur-› Belediye, Matbaa-i Osmaniyye, ‹stanbul
1338, I., 820. (Osman Nuri Ergin; Mecelle-i
Umûr-› Belediye, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Baflkanl›¤› Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤› Yay›n›
No: 21, ‹stanbul 1995, II, 785-795 (786)).

2) Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-› Belediye, Mat-
baa-i Osmaniyye, ‹stanbul 1338, I.,821; "Saray-›
Cedid-i Amire’nin muhaf›z› olan bostanc›lar, günlük

terbiinde iki katl› tafltan harapça bir bi-

na ile bunun mütefltemilat›ndan olarak

mücavir gayri muntazam iki a¤›l ve bir

arabal›k ve ah›r bulunmaktad›r" diye

belirtti¤i raporundaki bu bilgilerden ay-

r› Pakal›n, Baflbakanl›k arflivi'nden te-

min etti¤i Maliye, 2060 s›ra nolu ve 27

R. 1264 (M. 1848) tarihli belgede: "Mi-

riye Ait a¤nam hizmetinde istihdam

olunan ve sayelu tabir bulunan kimsele-

rin iskan›na mahsus olup evvelce infla

olunan odalar ile camii flerifin ve a¤nam

miri odas›n›n tefrifli mesarifine dair tak-

rir." verilmektedir. Ocak mensuplar›n›n

bar›nd›¤› evlerin, caminin ve koyunlar›n

bar›nak ve di¤er ihtiyaçlar›na ait yap›la-

r›n bulundu¤u bu teflkilattan günümüze

hiçbir fleyin ulaflmamas› ac› bir gerçek-

tir. Tarihçe olarak istanbul'un fethinden

itibaren teflekkül ettirildi¤i  belirtilen

Saya Oca¤›'n›n izlerinin yok edilmesi

ile ilgili  en ibretli belgeler ise; ‹stan-

bul'un tarihi topo¤rafyas› üzerine çal›fl-

malar› ile tan›nan araflt›rmac› Bilgin

Turnal› Bey'in 1960'l› y›llardan itibaren

belgelemeye çal›flt›¤› ‹stanbul'da teflek-

kül ettirilmifl müesseselerle  ilgili tespit

çal›flmalar› s›ras›nda  foto¤raflad›¤› Saya

Oca¤› mensuplar›n›n defnedildi¤i Saya

Mazarl›¤›'n›n hazin sonudur. 1976 Y›l-

lar›nda flimdiki Gaziosmanpafla ilçesi s›-

n›rlar›nda kalan Küçükköy, Giresunlular

mahallesinin 1960'l› y›llar›n sonlar›ndan

itibaren Do¤u Karadeniz’den ‹stanbul'a

göç edenlerin yerleflti¤i bir bölge olma-

s› sonucunda Saya Oca¤› Teflkilat›'na

ait bu araziler üzerinde yap›lan iflgaller-

den Saya Mezarl›¤›'da nasibini alm›flt›r.

Mezarl›k üzerine yap›lan gecekondular

sonucunda 1976 y›l›ndan itibaren gece-

kondulara temel tafl›, çamafl›r asmak ve

maç yapmak için kale dire¤i gibi kul-

lanmak amac›yla çok çirkin ve vahflice

tahribatlar sonucunda mezarl›k tama-

men ortadan kald›r›lm›flt›r.(Resim 1). Bu

tahribat s›ras›nda Bilgin Turnal› Beyin

tespit etti¤i Saya Mezarl›¤›'nda gömülü

olanlardan baz›lar› ise flunlard›r.(20): 

(Resim 2); Ocakl› Ali Befle 1148 (M.

1735)

(Resim 3); Saya Oca¤› Bölükbafl›s›

iken vefat eden Erzurumlu Osman A¤a

1197 (M. 1782-83)

(Resim 4); Vize Sarayl›, genç ölen

Pehlivan ‹brahim A¤a 1201 (M. 1786-

87)

(Resim 5); Cemaatin aflç› ustas›,

Mehmed A¤a (59 uncu Cemaat

mensubu) 1238 (M. 1822-23)

(Resim 6); Saya Oca¤› Bölükbafl›s›

Sar› Göllü ‹smail A¤a (Tarih k›sm›

k›r›k) 

Halk aras›nda Saya Oca¤› olarak

bilinen, Rumeliden ‹stanbul'a

getirilen koyunlar›n yetifltirilip

beslendi¤i bu teflekkül Bostanc›

Teflkilat›'n›n bir hizmet oca¤›

olarak 1908 ink›lab›na de¤in bir

Yeniçeri bakiyyesi olarak

mevcudiyetini sürdürmüfltür.

Yüzy›llar boyu istanbul'a sa¤lad›¤›

küçükbafl hayvan ihtiyac› hizmetine

ra¤men tarihi kaynalarda küçük bir

bahisle geçen,  tarihçesi, ifllevi ve

emlak› gibi vs. hakk›nda s›n›rl›

bilgilere sahip oldu¤umuz Saya

Oca¤› hakk›nda flimdilik

bilgilerimiz bu kadard›r.
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ifllerine göre tali derecede hizmet ocaklar›na ayr›lm›fl-
lard› ki tarihi kaynaklar›m›zda ‹stanbul ihtilalleri
vekayi'i nakl edilirken, ihtilalcilerin saray yürüyüfl-
lerinde saray›n  silahla müdafaas› yolunda ad› geçen
bostanc›lar, bu ocaklar›n efrad›d›r", "Saya Oca¤›",
Reflad Ekrem Koçu, "Bostanc›bafl› Defterleri", ‹stan-
bul Ensitüsü Mecmuas›, ‹stanbul 1958, IV., 40, 42;
Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, III, 133.

3) Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-› Belediye, Mat-
baa-i Osmaniyye, ‹stanbul 1338, I, 821, Dip-
not:58.

4) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devleti'nin
Saray Teflkilat›, T.T.K., Ankara 1945, 383.

5) Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, III, 133.

6) Eremya Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi
XVII. As›rda ‹stanbul, ‹stanbul 1988, 31.

7) Skarlatos Vizantios, ‹.Konstantinopolis Topo¤-
rafik- Arkeolojik ve Tarihi, Atina 1962, II.,5.

8) Reflat Ekrem Koçu, "Eyüp Sultan Kaymakç›
Dükkanlar›”, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul
1958, 10, 5459.

9) "Padiflah›n nefsi için ayr›lan koyunlar Saya
Oca¤› denilen meflhur ocakta beslenir ve muayyen
miktar koyun hergün bu ocak neferlerinden biri ile
salhaneye gönderilip kestirilirdi. (Baflvekalet Arflivi
Cevdet Tasnifi= Saray K›sm› No:3765 Sene
1241)", Uzunçarfl›l›, ‹smail Hakk›, Osmanl› Dev-
leti'nin Saray Teflkilat›, T.T.K., Ankara 1945,
383.

10) Saya Oca¤›'n›n kapsad›¤› co¤rafi alanlar hak-
k›nda Osman Nuri Ergin Bey'in verdi¤i bilgileri
ça¤dafl tarihçiler de aynen kabul etmifllerdir. Bak›n›z
Osman Nuri, Mecelle-i Umur-› Belediye, Matbaa-i
Osmaniyye, ‹stanbul 1338, I., 821. Dipnot:58.
11) Osman Nuri, Mecelle-i Umur-› Belediye, Mat-
baa-i Osmaniyye, ‹stanbul 1338, I., 821.

12) Serkurenal›k; (Serkurena) Bafl Mabeyinci,
Devlet erkan› ile padiflah aras›ndaki irtibat› sa¤la-
yan görevli. (Özel Kalem Müdürü). Mehmet Zeki
Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimler
Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, III, 187.

13) Hazine-i Hassa; ‹ç hazine anlam›na gelir.
1908 ink›lab›ndan sonra Maliye Hazinesine dahil
edilmifltir. Hazine-i Hassa, nezaret diye an›l›r ve
bafl›nda hükümdarlar›n flahsi emniyetini kazanm›fl
naz›r ünvanl› birisi bulunurdu. Bak›n›z, Mithad
Sert¤lu, "Hazine-i Hassa", Resimli Osmanl› Tarih
Ansiklopedisi, ‹stanbul 1958, 139-140. 

14) "Evkaf'› Hümayun Nezareti'nin teflekkülü Yeni-
çerili¤in ortadan kald›r›lmas› ile May›s 1826 tari-
hinde Mahmudiye Vak›flar›'n›n idaresi, Nezaretleri
Yeniçeri A¤as› ve Sekbanbafl› uhtelerinde bulunanla-
r›n Nezarethanede birlefltirilmesiyle oluflturulmufltur".
Ali Aky›ld›z, Tanzimat Döneminde Osmanl› Mer-
kez Teflkilat›nda Reform, ‹stanbul 1993, 146; Na-
zarethanelerin (Bakanl›klar) kurulmas›yla bu ku-
rumlara ba¤l› teflekkül ve müesseselerle ilgili tutulan
kay›tlardan faydalanarak oluflturulmufl bu rapor,
Evkaf'a ba¤l› hayrat sicil dosyalar›ndan al›nm›fl
bilgileri de ifade etmektedir. Belge olarak gösterdi¤i-
miz rapor 1937 tarihinde haz›rlanm›fl olmas›na ra¤-
men orijinal kaynaktan aktar›l›rken yap›lan okuma
hatalar›n› aynen muhafaza ederek verdik.

15) ‹slam ve Türk kültür ve yaflay›fl›nda her sanat
erbab›n›n, teflkilat›n ve adab›n ortaya ç›k›fl ve tanzi-
mine dayand›r›lan bir pir vard›r ve bafllang›ç o pire
dayand›r›l›r. Sahaflar›n piri, nakkafllar›n piri, sa-
raçlar›n piri vs. gibi her meslek ve oca¤› ilk teflekkül
ettiren kiflidir. Kahvenin piri de Veysel Karani haz-
retleridir.

16) "... Saye tayin olunan nam mahal civar›nda
vaki H›z›r Kazas›na tabi Küçük Köy ve Ali Bey ve
Çavufl ve Arnavud ve Cebeci nam karyeleri s›n›r ve
hududlar›nda onbefler bir reis miktar› a¤nam...",

17) Hazine-i Hassa müfettifl muavini Halid Bey'in
haz›rlad›¤› 13 fiubat 1932 tarihli raporun ikinci
sayfas›nda bu bilgiler verilmektedir.

18) Projelendirme tarihi kesin olarak bilinmeyen bu
mezbahanenin mimarlar› Ahmed Burhaneddin, Os-
man F›tri ve Marke Logos'tur. 1922-23 y›llar› ara-
s›nda infla edildi¤i tahmin edilmektedir.

19) “Kasaplar ka¤›t kârhanelerine de deri vermeye
mecbur tutulmufllard›. Ka¤›tç›lar bu derilerden
“ka¤›t suyu” denilen maddeyi ç›kar›rlar ve bu suyu
ka¤›t imalat›nda kullan›rlard›. 1244 (1828)
senesine kadar Beykoz’da bu suretle ka¤›t imal
edilmekte oldu¤u ‹stanbul Kad›l›¤›’n›n 98 numaral›
Sicilinde sureti münderic Rebiulevvel 1224 (1809)
tarihli fermandan anlafl›lmaktad›r. Bu fermanda
‹stanbul kasaplar›n›n Beykoz Ka¤›thânesi için
günde otuz deri vermeye mecbur bulunduklar›
musarraht›r” Osman Nuri Ergin; Mecelle-i Umûr-›
belediyye, II, 793, dipnot 60

20) ‹stanbul üzerine yapt›¤› bir çok yay›nlar›ndan
tan›d›¤›m›z Bilgin Turnal› Bey çal›flmam›zdaki es-
kiklikleri tebli¤imiz sonras›nda flahs›ma bildirerek
yard›mc› olmufl, arflivini ve elindeki bilgileri sunarak
da çal›flmam›z›n sa¤l›kl› bir sonuca varmas›n› sa¤-
lam›flt›r. Kendisine çok teflekkür ederim.

Bu makalenin haz›rlanmas›nda yard›mlar›n›
esirgemeyen Üstad Tarihçi Necdet ‹çli
Bey'e ve Prof. Dr. Tanju Cantay'a da ayr›ca
teflekkür ederim.
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1) D.V. ‹slam Ansiklopedisi,

2/299-302
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3) A.g.e. 130-131

4) Ali ihsan Yurd, Fâtih’in

Hocas› Akflemseddîn, s. XXII-

XXIII.; Emîr Hüseyn-i Enîsî,

Menâk›b-› Akflemseddîn, ‹st.

1994, s. 130.
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As›l ad› fiemsu’d-dîn Muhammed

ibn Hamza olan, fakat Akflemseddîn

veya sedece Akfleyh olarak meflhur

olan bu büyük Osmanl› mutasavv›ff›,

792 H./1390 M. tarihinde fiam’da do¤-

du. Avârifu’l-Me‘ârif yazar› fiihâbu’d-

dîn Söhreverdî’nin torunlar›ndan fieyh

Hamza’n›n o¤ludur. Baba taraf›ndan

nesebi, Hz. Ebubekir’e kadar uzan›r.

Henüz yedi yafl›nda bir çocuk iken, ba-

bas›yla birlikte hicret edip Anadolu’ya

geldi ve o zaman Amasya’ya ba¤l› olan,

flimdi Samsun’un 50 km. bat›s›nda bir

ilçesi bulunan Kavak’a yerleflti

(797/1396-97). ‹yi bir tahsilin ard›ndan

Osmanc›k medresesine müderris oldu.

Herhalde 25-27 yafllar›nda, için-den

gelen önlenemez arzunun sevkiyle,

mürflid bulmak üzere Fars ve Mâve-râ-

ünnehir ülke-lerine gitti ise de arad›¤›-

n› bulamadan geri döndü.(1) 

Onun bu arzusunu bilenler, kendisi-

ne Ankara’n›n Zû’l-Fadl (Erdemli) kö-

yünde bulunan Hac› Bayrâm-› Velî’ye

intisâbetmesini tavsiye ettilerse de o,

Hac› Bayram’›n “Tabl (davul) ve nakka-

re (küçük davul, kudüm), tu¤ (sancak)

ve alem (bayrak) ile çarfl›da ve pazarda

dönüp dolaflarak (dilencilik) yapmas›-

n›n, mürîdlerine cer yapt›rmas›n› ka-

bullenemiyordu.

Oysa Hac› Bayram, bunu dünya

mal› toplamak için de¤il, nefsini k›r-

mak ve yoksullar›n, borçlular›n ihtiyaç-

lar›n› karfl›lamak için yap›yordu. Ak

fieyh bu niyyetini bilemedi¤inden, Ha-

c› Bayram’a gelmeyip, Zeynu’d-dîn Hâ-

fî’ye ba¤lanmak üzere fiam’a do¤ru yola

ç›km›flt›. Halep kentine geldi¤inde ge-

ce rü’yâs›nda, boynuna tak›l›p kendisini

Ankara’ya do¤ru çeken bir zincirin ucu-

nun, Hac Bay-ram’›n elinde oldu¤unu

görünce geri döndü, önce Osmanc›k’a,

oradan da Ankara’ya geldi.

Zû’l-Fadl (Solfas›l) köyüne vard›¤›

zaman Hac› Bayrâm-› Velî, mürîdleriy-

le birlikte tarlada burçak yol ölçen

fieyh, kendisine iltifat etmedi. Ak fiem-

seddîn, fieyhin gönlünü kazanmak için

mürîdlerle birlikte burçak yolma¤a bafl-

lad› ise de yine fieyh, ona de¤er veren

bir bak›fl atfetmedi. Yemek zaman› ge-

lince fieyh, teknelerle gelen yo¤urdu

ve bulgur çorbas›n›  mürîdlerine da¤›t-

t›, sonra orada bulunan köpeklerin ka-

b›na da yemek koydu, fakat Akflemsed-

dîn’e bakmad› ve onu yeme¤e dâvet et-

medi. Mürîdlerle yeme¤e ça¤r›lmayan

Akflemseddîn, köpeklere verilen ye-

mekten yeme¤e bafllad›. Onun bu du-

rumu, Hac› Bayram’› etkiledi ve: “–

Hay köse, beni yakt›n, beri gel!” diye-

rek onu kendi sofras›na ça¤›rd›. “Zincîr

ile zorla getirilen konu¤u bu flekilde

konuklarlar!” dedi.(2)

Bu söz, Akflemseddîn’in irâdesini

güçlendirdi. Hac› Bayram Akflemsed-

dîn’e çeflitli ibâdet, vird, zikir ve riyâ-

zetler verdi. Böylece onun gönlünü te-

mizleyip mükâflefe mertebesine ermesi-

ni, ma‘rifet ve yedünnî ilim kazanmas›-

n› sa¤lad›.(3) 

fieyhin gözetiminde sülûkünü ta-

mamlayan Akflemseddîn, çile ç›kar›p

icâzet ald›. Mürflidi Hac› Bayrâm-› Ve-

lî’nin (833 H./1429 M.) vefât› üzerine

onun makam›na postniflîn oldu¤unda

k›rk yafllar›nda idi.(4) 

Hac› Bayram’›n, II. Murad’la görüfl-

melerinde fleyhinin yan›nda oldu¤un-

dan, II. Mehmed’le tan›flt› ve dost oldu.

II. Mehmed tahta ç›k›p ‹stanbul’u ku-

flatmak üzere hareket etti¤i zaman Ak-

flemseddîn’i ve Akb›y›k Sultân’› da ya-

n›na ald›.

Ö¤ütleriylle ve moral veren, fethin

yak›n oldu¤unu müjdeleyen mektupla-

r›yla Pâdiflâh’›n moralini güçlendirip

zaferin kazan›lmas›na yard›mc› oldu.

Kendi o¤lundan aktar›lan rivâyete gö-

re kuflatma esna-s›nda Akflemseddîn,

çad›r›na girmifl ve nöbetçiye kimseyi

içeriye b›rakmamas›n› emretmiflti. Bu

yüzden çad›ra girmek isteyen, fakat

giremeyen o¤lu, çad›r›n ete¤ini kald›-

r›p bakm›fl, babas›n›n secdede duâ et-

ti¤ini görmüfl. Gönülden Allah’a yal-

varmakta olan fieyh Hazretleri, birden

do¤rulup 

“– Elhumdü lillah, fetih nasîb oldu!”

131



5) Mecdî Muhammed Efendi,

Hadâiku’fl-fiekâik: s. 243-244,

‹stanbul, 1989

6) Hadâik: s. 244-245

7) Hadâik: s. 245-246

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

demifl. Gerçekten tam o s›rada ‹slâm

askeri, surlardan aç›lan gediklerden

flehrin içine dalma¤a bafllam›fl ve ‹stan-

bul fethedilmifltir.

Fetihten sonra da Ayasofya’da ilk

hutbeyi okuyup Cuma namaz›n› k›ld›r-

d›. 

Pâdiflâh, kendisinden Peygamber’in

mihmandâr› Ebû Eyyûb Hâlid ibn

Zeyd el-Ensârî’nin kabrini keflfetmesini

ricâ etti, bu maksatla arâzîyi gezen

fieyh, flimdi türbenin bulundu¤u yere

vard›¤›nda “Buradan bir nûr parl›yor.

Gâlibâ merhumun mezar› buradad›r!”

demifl ve eklemifl: “Biraz teveccüh idüp

o ünlü insan›n ruhuyla bulufltum. Beni

Fetih’ten ötürü kutlad› ve ‘Beni küfrün

karanl›¤›ndan kurtard›n, yüce Allah sa-

na sevâbl› ifller versin!’ dedi.”

Pâdiflâh fieyh’in iflâret etti¤i yere bir

iflaret dikmek üzere ayr›ca fieyh’i o

m›nt›kaya getirmifl, fieyh mezar›n bafl

taraf›ndan kaz›ld›¤› tak-dirde iki arfl›n

derinli¤e inilince ‹brânca yaz› bulunan

bir mermer ç›kaca¤›n› söylemifl. Ger-

çekten kaz›l›p da ‹branca yaz›l› merme-

re rastlan›nca fieyhin bu kerametine

hayranl›¤›ndan ötürü az daha sendele-

yip düflecek duruma gelen Pâdiflâh,

orada ünlü sahâbînin üstüne bir türbe

ile yan›na da bir mescid yapt›rm›fl. 

Fetih’ten sonra II. Mehmed, el al-

mak için Akflemseddîn’e gldi. Fakat

fleyh, hiç yerinden kalkmad›¤› gibi Sul-

tân’›n, üç dört kez: 

– Biraç gün beni halvete koyup ir-

flâd edesiniz diye size geldim, flek-lin-

deki ›srarl› sözünü de kabul etmedi. Bu-

nun üzerine Sultân:

– Bir Türk, bir kez söylese kabul

edip onu halvete sokars›n. Ben sana ni-

ce söylemifl iken sözümü kabul etmez-

sin! deyince fieyh:

– Tasavvuf fleyhlerinin halvetinde

öyle büyük lezzet vard›r ki onu alanla-

r›n gözünde dünyân›n hiç de¤eri kal-

maz. Saltanat› b›rak›p gezgin olurlar.

Böyle olunca da âlemin düzeni bozulur.

Bu yüzden hepimiz, buna sebeboldu¤u-

muzdan dolay› Allah’›n gazab›na u¤ra-

r›z! diyerek Sultan’a ö¤ütler verdi.(5) 

Sultân’›n, dostlar›yla birlikte Ey-

yüb’e yerleflmesi için tahsis etmek iste-

di¤i arâzîyi de kabul etmeyen fieyh,

Anadolu’ya geçmek üzere ‹stanbul’dan

ayr›ld›. Anadolu yakas›na geçtikten

sonra o¤luna flöyle dedi¤i rivâyet olu-

nur:

“– Konstantîniyye’de, küfrün bask›-

n›yla kalbime ilhâm nurlar› görünmez

olmufltu. Elhamdü lillâh, denizi geçeli-

den beri tekrar içime feyiz ›fl›klar› do¤-

ma¤a bafllad›.”(6) 

Rivâyete göre fieyh ‹stanbul’dan gi-

derken güzel bir ata binmifl kaba bir

adam, selâm vermeden yanlar›ndan ge-

lip geçmifl, bir saat sonra geri dönmüfl

ve at›n› fieyh’e hediye etmifl. fieyh, o¤-

luna, at› al›p kendi bindi¤i at› adama

vermesini emretmifl.

Bunun nas›l böyle oldu¤unu soran

o¤luna demifl ki:

– lîcenâb, zengin bir kifli, kendisine

y›llarca hizmet etmifl olan bir ufla¤›n›n,

ufak bir iste¤ini reddeder mi?

– Etmez, demifl o¤lu.

fieyh:

– ‹flte bu fakîr kul da otuz y›ld›r, s›rf

r›zâs›n› kazanmak için Rabbime hizmet

etmekteyim. fiu at› görünce içimde ona

karfl› bir e¤ilim duydum. Bu arzumu bi-

len Efendim (Allah Taâlâ Hazretleri), o

adama, at›n› bana ba¤›fllamas›n› ilhâm

etti, demifl.(7)

Beypazar›’na gidip orada bir mescid

ile bir de¤irmen yapt›rd›. Fakat halk›n

çevresine toplanmas›ndan ötürü flöhret-

ten s›k›larak Çorum’un ‹skilip kazâs›n-

da, Kösede¤› yöresindeki Evlek köyüne

çekildi. Herhalde fazla rahat etmedi¤i

bu köyden de hicret edip Göynük’e

yerleflti. Orada da yine bir mescid ve

bir de¤irmen yapt›rd›. Hacca da gitti,

Hac› Bayram’›n vefât›ndan sonra onun

halîfesi olarak irflâd görevi kendisine

düfltü (833/1429-30).

Sultân’›n, gönül almak amac›yla ar-

kas›ndan gönderdi¤i hediyeleri geri çe-

virdi¤i gibi, Göynük’te bir câmi ve tek-

ke yapt›rmak önerisini de kabul etme-
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8) Ali ‹hsan Yurd, Fatih’in

Hocas› Akflemseddin, Girifl, s.

XXXI; keza bkz. fiekaik,

varak: 96B.

9) Hadâik: s. 241.

10) Ali ‹hsan Yurd, an›lan

eser, XXXII-XXXIII

11) Hadâik: s. 240.

12) Hadâik: s. 246.

13) Akflemseddin, Hayât› ve

Eserleri, Marmara ‹lâhiyat

Fakültesi Vakf›, ‹stanbul,

1994.

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

yen fieyh sadece bir çeflme yap›lmas›na

raz› oldu.

Hayat›n›n sonlar›n› geçirdi¤i Göy-

nük’te 863 y›l› Rebîu’l-âhiri’nin sonun-

da (fiubat 1459) vefat etti.

Eserleri:

Kendisi fler‘î ve tasavvufî ilimler ya-

n›nda t›b ve eczâc›l›k ilimlerine vâk›f

idi.(8) Mecdî Muhammed Efendi, “lem-

i mânîde tabîb-i ervâh olup marîz-› ma-

raz-› dalâlet olanlara dem-i rûh-efzâs›y-

le cân-bahfl oldu¤u gibi, zâhir-i hâlde

dahî, tabîb-i ebdân olup tedbîrât-› cân-

bahfl ve ilâcât-› rûh-efzâs›yle flifâsâz

olurlar idi. Hekîm-i âlimin emriyle

derdmendler andan hayât-› tâze bulur-

lar idi. Hattâ uflub ve nebâtât, ana nidâ

eyleyüp her bir nebât, ‘Ben falan mara-

za nâfi‘im’ deyû kendünün menfaatini

ol Lokmân-› hikmet-unvân’a lisân-› hâl

ile tekellüm ederler idi” demektedir.(9) 
Bu cümlelerin anlam› fludur: O bü-

yük insan, mânâ âleminde ruh dokto-
ru olup ruh veren nefesleriyle sap›kl›k
hastal›¤›na yakalanan kimseleri flifâya
kavuflturduklar› gibi; görünürde de
beden doktoru  idi, Can veren tedbîr
ve tedâvîsiyle hastalar› flifâya kavufltu-
rur, o bilgin doktorun emriyle hasta-
lar taze hayât bulurlard›. Hattâ otlar,
bitkiler ona seslenip her biri ‘Ben fa-
lan hastal›¤a yararl›y›m’ diyerek hal
diliyle de hikmet doktoruna hitâbe-
derlerdi.

Enîsî de, Menâk›bnâmesinin 40. say-

fas›nda: “Akflemseddin, kalblerin ma‘ne-

vî hastal›klar› tedâvî eden bir doktor ol-

du¤u gibi, t›bb-› zâhir (doktorluk)da da

hâzik (yetkin bir kifli) idi. Gezdi¤i yer-

lerde a¤açlar›n ve tafllar›n ona seslenip

hangi hastal›¤a iyi geldiklerini söyledik-

leri anlat›l›r” demifltir.(10)

Rivâyete göre Sultân II. Murâd’›n

vezîrlerinden Halîl Pafla’n›n o¤lu Ka-

zasker Süleyman Çelebi, Edirne’de bir

hastal›¤a yakalanm›fl; Pafla da o¤lunu

tedâvî etmek üzere ça¤›rd›¤› birçok

doktor yan›nda, fleyhi de duâ etmesi

için dâvet etmiflti. Abdu’r-Rahîm adl›

talebesiyle birlikte hastay› ziyârete gi-

den fieyh Akflemseddîn, doktorlar›

konsültasyon halinde bulmufl. Onlara

hastal›¤›n ne oldu¤unu ve hangi ilâc›

kulland›klar›n› sormufl. Onlar da “Falan

hastal›kt›r” demifller. fieyh buna itiraz

etmifl:

– Hay›r, demifl, bunun hastal›¤› ser-

sâm(insan› sersemleten bir hastal›k)d›r.

Ona göre ilâç veriniz, demifl. 

Bu öneriyi kabul etmeyen doktorlar,

tedâvîden el çekmifller. fieyh’in hemen

sersâm hastal›¤›na gerekli ilâçlar› getir-

tip verdi¤i hasta, k›sa zamanda flifâ bul-

mufl. Tedâvîden sonra:

– E¤er sekip yay›lsam, doktorlar,

ayk›r› ilâçlarla bu zavall›y› öldürecek-

lerdi, demifl.(11)

Mecdî Muhammed Efendi, Akflem-

seddîn’in, denedi¤i ilâçlar› tan›tan bir

eser yazm›fl oldu¤unu belirtiyor.(12)  

Tasavvuf alan›ndaki bafll›ca eserleri

flunlard›r:

1. Risâletu’n-Nûriyye: Hakk›nda

dedikodu ç›kar›lan fleyhi Hac› Bayrâm-›

Velî ve dervifllerini savunmak üzere ka-

leme ald›¤› Arapça bir eserdir. Bu eser,

merhum Ali ‹hsan Yurt taraf›ndan

Arapça metni ve Türkçe çevirisiyle bir-

likte, 1972 y›l›nda ‹stanbul’da yay›nlan-

m›flt›r.

2. Def‘u Matâ‘ini’s-sûfiyye: Baz›

kaynaklarda “Hallu Muflkilât) olarak

an›lan bu Arapça eser de, ‹bn Arabî gi-

bi flathiyyât› olan mutasavv›flar› savun-

mak üzere yaz›lm›flt›r.

3. Makâmât-i Evliyâ: Araflt›rma ko-

numuzu oluflturan bu eser, devrine göre

sade bir Türkçe ile yaz›lm›fl, 30 varak-

l›k bir risâledir. Bu Kitâb da merhum

Ali ‹hsan Yurt taraf›ndan, befl nüshas›

karfl›laflt›r›larak 1972 y›l›nda ‹stanbul’da

yay›nland›¤› gibi, yine merhum Ali ‹h-

san Yurt ve Dr. Mustafa Kaçalin’in or-

tak çal›flmas›yla da bir daha yay›nlan-

m›flt›r.(13)
Bu Kitâb’›n, bizim ilk inceleme ko-

numuz olan nüshas›, Nûr-i Osmaniye
Kütüphanesi, yer: 1819,  eski say›
2229, yeni say› 297.3=94.35 numa-

rada kay›tl›d›r. Mecdî Muhammed
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14) Hadâik: s. 246.

15) A’raf: 39/43

16) Parantez içindeki k›s›m,

Ali ihsan Yurd ve Dr.

Mustafa Kaçalin taraf›ndan

yay›nlanan “Akflemseddin

Hayat› ve Eserleri” adl›

kitaptan al›nm›flt›r. Mekâmât-

ul-Evliyâ, bu eserin 331-341

sayfalar› aras›nda

yay›nlanm›flt›r. Ancak bize

göre bu yay›nda baz› okuma

hatâlar› vard›r.

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

Efendi, bu risâleyi okudu¤unu söylü-

yor. (14) Bizim bu eserle tan›flmam›z›n
öyküsü ise, 1972 y›l›ndan 9 y›l önce
bafllam›flt›r. fiöyle ki:

Ankara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakül-

tesi’nin dördüncü s›n›f›nda bulunan ar-

kadafl›m Nafi Erdo¤an -Bendeniz he-

nüz o zaman ayn› Fakülte’nin üçüncü

s›n›f›nda idim-, Akflemse’ddîn hakk›nda

bir tez haz›rlamakta iken bu Kitâb› ‹s-

tanbul’dan getirtmiflti. Kitâb› birlikte

inceledi¤imiz arkadafl›m, orijinalden bir

nüsha istinsah ettikten sonra, ilgimi

çekti¤i için ben de orijinal nüshay› on-

dan emâneten al›p bir nüsha istinsah

eyledim.

As›l nüsha otuz varaktan ibarettir.

Varak 14.5x23.5 boyutundad›r. Yaz›

alan›: 8.5x14.5 eb‘âd›ndad›r. Çerçeve-

lerin içi altunla hellenmifltir. Besme-

le’nin üstüne, sûre bafllar›nda bulunan,

altun suyu ile gayet güzel ifllenmifl süs-

lü çerçeve vard›r. Birinci varak›n (a)

k›sm›nda kütüphanenin damgas›, onun

alt›nda altunla 2229 yaz›s›, yaz›n›n al-

t›nda, içinde

âyeti(15) ve Pâdiflâh’›n tu¤ras› bulunan

mühür, mührün alt›nda 

ibâresi mevcuttur. 

Mühür ve içindeki yaz› flöyledir:

MAKÂMÂT-I EVL‹YÂ

(Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn.

Va’s-salâtu ve’s-selâmu alâ nebiyyi-hî

Muhammedin ve alâ âlihî ecma‘în. fiükr

ol Allah’a kim cemî‘i âlemün hâlik›dur

ve mecmû‘ yarat›lm›fl anun mahlûk›dur

ve cümle eflyâda ihâtas› vardur. Ne ol-

du¤un›, ve ne olaca¤›n› bilür, andan ar-

tuk kimesnenün hakk› degüldür, her

fleyde ne var›n bilmek. Hakk’un vahdâ-

niyyetini beyân k›lmak mahlûk olanun

elünden gelmez, kendü zât› kudretini

gine kendü(sin)den artuk kimesne bil-

mek mümkin degüldür. Ammâ her kul

ki geldi kendü tâkati irdügünce kim

ezelden k›smet idi, ol kadar ilm zuhûra

getürdi, andan artuk nesne zuhura ge-

türmedi, eger evliyâdur ve eger enbiyâ-

dur hemân ezelde k›smet olandur kim

Levh üzeri(sin)deki nakfla nazar ider

âlim olur, kitâb k›lur anun içün kim her

velî Hakkun kemâl-i kudretini beyân

k›lmak içün vücûda gelmifldür. ‹mdi her

kifli kendü üzeri(si)ne farz olan kullu¤›

yerine getürmese nâk›s olur. Pes lâz›m-

dur kim her velî dahî ne mikdâr ilme

âlim olduyise zikr ide. Egerçi Hakkun

ilminün nihâyeti yoktur kim flerh-ü be-

yân oluna.)(16) 

Müellifu hâzâ’l-Kitâb Muhammed

ibn Hamza navvarallahu kabrehû eyi-

dür ki: Günlerde(n) bir gün oturup il-

me meflgul olmufl idim. Nâgâh (ans›-

z›n) gözlerüme uyhu geldi. Melûl olup

(üzülüp) eyittüm (dedim) ki: “Yâh ‹lâhî,

bu gaflet nedür kim gözlerüm ald›?” de-

yû dururken gözlerümden yafl revân ol-
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17) Aç›k, seçik uydurmad›r,

hâflâ Peygamber böyle bir söz

söylememifltir. Zaten benim

bakt›¤›m nüshada bu

uydurmalar yoktur.

18) fieyh bu iki paragrafta

flunlar› söylemek istiyor:

Mürflid, her fleyde kendi

varl›¤›n› gören, kendisinden

baflka bir fley görmeyen kiflidir.

Bu makamda olan, tek

insand›r. Mürîd ise bütün

geçitleri afl›p kutupluk makam›

d›fl›ndaki bütün makamlar›

gören kiflidir. Anlat›lan vas›fta

mürflid tek oldu¤u gibi, mürîd

de tektir. Ortaya mürflid ve

mürîd diye at›lanlar›n pek ço¤u

sahtedir. Çünkü gerçek mürflid

gizlidir. Çünkü Allah, onlar›

göstermeyen kubbeler alt›nda

saklamaktad›r.

19) Bu rivâyetin kayna¤›n›

bulamad›m.

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

du (akt›), yattum. Henüz gözüme uyhu

gelür gelmez iken Resûl Hazretini

Aleyhisselâm (selâm ona) gördüm ki

birkaç velîlerle geldi, eyidür kim: “Ey

Muhammed ibn Hamza, âfl›ksan ma‘flû-

ka vâs›l ol. fiol yafl ki gözleründen re-

vân oldi, biz an› dergâh-› ülûhiyyete

arz eyledik. Var imden gerû sana berât-

i müsellemi verdük” deyû buyurur. Am-

mâ ol bile (beraber) olan velîler hicâbla

(utanarak, edeble) dururlar. Aralar›ndan

bir uzun boylusu eyidür:

“– Yâ Resûlallah, Muhammed ibn

Hamza’ya evliyâullah(›n) gördü¤ü ma-

kâm(lar)› gösterün!” dedi. 

Andan Resûl Hazreti, mübârek elini

bafl›m üzerine kodi, gözlerümden he-

mândem hicâblar ref‘ oldi (hemen o

anda gözümden perdeler kalkt›). Bu Ki-

tâb içinde zikrolan (an›lan) makâmlar›

nazar idüp (bak›p) gördüm, hayrân kal-

d›m (gördü¤üm makâmlar karfl›s›nda

kendimden geçercesine flaflk›nl›k içine

düfltüm, mest olup kald›m). Resûl Haz-

retlerinin mübârek aya¤›na düfltüm.

Mübârek eliyle bafl›m› kald›rd›. Üç kez

iflbu laf›zla eyitti kim: 

“Beni güçlü¤e sokma, beni güçlü¤e

sokma, beni güçlü¤e sokma!” dedi. 

Andan bir nice zaman hicâbs›z olup

yürüdüm ve andan tavr-› akla geldüm

(akl›m bafl›ma geldi, uyand›m). Bu Ki-

tâb› yazdum. Her söz kim bunda yâd

k›lm›flam (söylemiflim), Levh üzerinde

nakfla nazar idüp (Levh-i Mahfûz’a ya-

z›lm›fl olana bak›p) yazm›flam. Bir harf

ve bir nokta ziyâde yazmam›flam. Belki

gördügümün binde birin(i) yazm›flam.

Zîrâ Resûl Hazreti(nin) gösterdügi ma-

kâmlarda(n) makâmlar vardur kim lafza

ve ibârete gelmez (kelimelere s›¤maz),

aklun anda yeri yoktur. Her kimse kim

“degüldür” dirse hôd kâfir olur flüphe-

süz. Ve hem bu Kitâba “Makâmât-i Ev-

liyâ” deyû ad verdüm. Onsekiz bâbdur. 

Evvelki bâb (birinci bölüm) âlemde

mürflid kimdür ve mürîd kimdür ve ir-

flâd kimün hakk›dur, an› bildürür. Bu

tarîk, enbiyâdan evliyâya kald›. Pes

ma‘lûm oldi kim hiçbir velî, mürflidsiz

menzile eriflmedi. Nitekim Hazret-i

Resûl buyurur: “Levlâ murabbî mâ araf-

tu rabbî” ve kemâ kale’nnebiyyu aley-

hi’s-selâm: “Men lâ fleyhe lehû lâ dîne

lehû: Mürebbîm olmasayd›, Rabbimi

bilemezdim. Nitekim Peygamber Aley-

hisselâm: “fieyhi olmayan›n dini yoktur

demifltir”).(17)

Ey tâlib-i Hak bil kim mürflid flol ki-

flidür kim her fleyde kendi vücudunu

görmüfltür. Bir makâma eriflmifltür kim

kendüden art›k âlemde hirbir fleyin vü-

cûdu olmaya ve her fleyde tasarrufu

(yönetimi) ola. Mürflid bu s›fatlu kifli-

dür. 

Mürîd dahi flol kiflidür kim cemî‘-i

berzah› kat‘etmifl (bütün berzah âlemi-

ni yürüyüp geçmifl) ola. Hiçbir makâm

olmaya kim an› görmemifl ola. Meger

flol makâm kim makâm-› kutbiyyettür,

heman ol kalm›fl ola. Mürîd bu makâm-

lu kiflidür.(18) Âlemde mürflid birdür ve

mürîd dahi birdür. Ammâ anlar kim

makâm-› irflâda kadem (ayak) basma-

dan irflâd iderler, ‘Meflâyihüz’ dirler;

her birinin mürîdleri vardur. ‘Falan

fleyh falan mürîdi irflâd itti’ derler, bun-

larun hakk›nda eger bizden süâl olu-

nursa (sorulursa) (biz eyidürüz kim

Hak Taâlâ dergâh›nda bunlar flermsâr-

durlar (Allah kat›nda utanmazd›rlar).

‹flbu Hadîs-i Kudsî naklince kim Hak

Taâlâ buyurmufltur:

yani Hak Taâlâ buyurur kim: Benim
kubbem alt›nda velîlerüm vardur kim
benden artuk kimse bilmez.”(19) Hak

celle celâluhû bilür. Pes öyle olsa

ma‘lûm oldî kim bu ‘Mürflidüz’ deyu

da‘vâ edenler Hak Taâlâ dergâh›nda

flermsârdurlar. An›nçün kim Hak Teâlâ

Hazretini her fleyde ayne’l-yakîn hâz›r

bilmezler ve kendü vücûdlar›nun hakî-

katini kemâ huve hakkuhû (gere¤ince)

bilmemifllerdür. Henüz dahi mahcûb-

lardur (perdelidirler). Da‘vây-› irflâd

135



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

iderler ve kendülerini âlem halk›na velî

bildürürler. (Eger) Bunlar vilâyete ka-

dem basm›fl olsalar da‘vây-› irflâd itmez-

ler idi ve kendülerin halk aras›nda azîz

bilüp Hak kat›ndan dûr (uzak) olmaz-

lar idi. Bu makâmlu olan kifliler (esahh

budur kim velî degüllerdür. Evliyâ ka-

t›nda bunlar) delâllardur. Evliyâ sözünü

halka satup kendüleri hofl kifli düflerler

ve kendülerini halka velî bildürürler. Bu

gâyette denâettür (bu tür davran›fl, son

derece alçakl›kt›r). Ehl-i Hak kat›nda

bundan ednâ (afla¤›) bir mertebe yok-

tur.

Geldük imdi evliyâ kimlerdür? Evli-

yâ, flol kiflilerdür kim cemî-i âleme

mahfî (gizli) olalar. Anlar Allah Ta-

âlâ’n›n hazînedârlar›durlar. Her ilme

âlimlerdür (her bilgiyi bilirler) ve her

kifliye kendi dilegünce bulunurlar (kifli-

nin dile¤ini bilirler ve) k›smetinde ne

miktar tasarruf k›l›nm›fl ise sarf iderler

(o kiflinin nasîbi kadar tasarrufta bulu-

nup dile¤ini yaparlar). Bu âlem halk›

(flu dünyân›n s›radan insanlar›), tasarruf

kimün elindedür (yönetimin kimin

elinde oldu¤unu) bilmezler. An›nçün

kim evliyâ, zaman›nda bilinmez. Egerçi

vücûd-i zâhirîsi gizlu degildür (bedeni

görünür) ammâ hakîkati pinhândur

(gerçe¤i gizlidir). Kimesne an›n haline

muttali olmaz. (Gerçek) Bu halk(›n, ya-

ni bu insanlar›n) tasavvur ittügü (gibi)

degüldür. Velî olan kiflinün, kimseye

ihtiyâc› olmaz. Muhtâc olmayan kifli,

hâflâ ki Hak Taâlâ’n›n esrâr›n› ve ken-

dünün vilâyetini bu âlem halk›na fâfl

eyleye, yahut âlem halk›nun ne miktar›

vardur kim bir zerre evliyânun s›rr›n-

dan duya dahî helâk olmaya, esrâr-› eh-

lullah’a tâkat getüre? Bu emr-i muhâl-

dür, mümkin degildür. (Evliyân›n s›rla-

r›n› bilme¤e dayanabilen çok az insan

vard›r. Onlar›n s›rlar›n› ö¤renenler, da-

yanamaz, helâk olurlar.) Pes hadîs-i sa-

hîh oldur kim bu s›fatlu velîleri Hak’tan

gayri (baflka) kimse bilmez (vesselâm).

‹kinci bâb (bölüm): ‹btidây-› vilâyet

nedür, an› bildürür. ‹btidây-› vilâyet

evliyâ kat›nda (velîlere göre velîli¤in

bafllang›c›) oldur kim evliyâ, mecmû‘-i

eflyân›n ilmine âlim ola (bütün varl›klar

hakk›ndaki bilgiyi bile) ve dahî

Hakk’un s›fatlar› ile muttas›f ola (Al-

lah’›n nitelikleriyle nitelene). Ve dahî

Hak Subhânehû ve Taâlâ, Âdem o¤lan-

lar›n ne vechile terkîb ider ve kan¤› efl-

yânun hâssas›ndandur gelüp kan ola,

dem ola? Evliyâullah ana âlim olur (ve-

lîler, hangi varl›klar›n evrim geçirerek

önce kan, sonra insan oldu¤unu bilir-

ler). 

Evliyâ’nun murâd›, ilm-i eflyây› bil-

mekten oldur kim terkîb-i insânîyi bile

(evlîyân›n, eflyâ ilmini bilmekten ama-

c›, insan›n oluflumunu bilmektir). Am-

ma evliyâ bunu bilmek ile kâmil olmaz,

(zîrâ kim Hakk’un kemâli, hemân ilm-i

eflyâ degüldür kim an› bilmek ile kâmil

ola.) Hakk’un kemâlinün nihâyeti yok-

tur kim tamam biline (Evlîya, insan

oluflumunu bilmekle Hakk’›n yüceli¤ini

tam olarak kavram›fl olamaz. Çünkü Al-

lah’›n yüceli¤inin sonu yoktur ki tam

olarak kavranabilsin). Ammâ evliyâ flol

makâma yetiflür kim kendü vücûd-i mü-

teayyinesini (ezeldeki taslak varl›¤›n›)

her fleyde görür, bilür (Velîler, kendi

varl›klar›n›n anlam›n› her fleyde görüp

bilecek bir makama yetiflirler). Nitekim

(her befler,) mir’âtta (aynada) kendü

vücudunu görür gibi (aynada kendisini

görür gibi kendi varl›¤›n›n aynas› olan

bu varl›klarda da kendisini görür). (‹fl-

te) Âlem-i ihyâ, evliyâ kat›nda (velîlere

göre diriltme, yaflatma âlemi) budur.

Ve dahî bu, yigirmi dört sâatte ve yi-

girmi dörtbin nefeste ne kudret zâhir

olur, evliyâullah an› dahî bilür. Bu vilâ-

yete yetiflicek vilâyete kadem basar (bu

vilâyet rütbesine eriflen kimse. velîlik

mertebesine ayak basm›fl olur). (‹flte)

‹btidây-i vilâyet, evliyâ kat›nda budur

kim zikrolundi (velîlere göre velîli¤in

bafllang›c›, bu an›landur).

Üçüncü bâb (bölüm): ‹kinci vilâyet

nedür, an› bildürür. ‹kinci vilâyet oldur

kim ilm-i eflyây› kat‘idüp geçerse ki

meflrebi tekâdî k›lursa (her fleyden geç-

mifl bir düzeye gelirse) Rûh-i Muham-
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20) Keflfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-

‹lbâs: 2/64. ‹bn Hacer, bunun

asl› olmad›¤›n› söylemifl ise de

Demîrî ve Zerkeflî do¤ru

oldu¤unu kabul etmifllerdir.

Hadîsi kabul edenlerden kimi de

bu rivâyetin, mu’teber bir

kitâpta yer almad›¤›n› ilâve

etmifltir. Fahre’d-dîn Râzî, ‹bn

Kudâme, Esnevî, Bârizî, Yâfi’î

gibi âlimler ise merfû’ hadîs

oldu¤u görüflündedirler.

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

medî’ye erifle, ol vakt sahib-i kudret

olur. Yani her tasarruf üzere kadir olur

(her istedi¤ini yapabilir). Bu makâm,

enbiyâ kat›nda rübüvvet makâm›dur.

(Ammâ velîler kat›nda vilâyet makâm›-

dur). Nitekim Resûl Hazreti (aleyhis-

selâm) buyurmufltur:                              

yani “benim Ümmetim(ün) ulemâs› benî ‹srâîl (‹s-

râîlo¤ullar›) peygamberleri gibidür.”(20) deyu.

(Bu hadîste) Ulemâdan murâd, bu

makâmda evliyâdur. An›nçün kim nü-

büvvet makâm›na bu âlem halk›ndan

(ancak) evliyâ yetiflür, gayri kimse erifl-

mek mümkin degildür (Burada kasdedi-

len âlimler, velîlerdür. Çünkü velîler-

den baflka kimse peygamberlik makâ-

m›na yetiflemez ve onlara vâris ola-

maz). Belki vilâyet ve nübüvvet ikisi bir

nurdur. Her kaçan kim ol nur, velî vü-

cûdundan tulû‘itse vilâyet denilür; ve

her kaçan kim nebî vücûdundan tulû‘

itse nübüvvet denilür (O nur velî vücu-

dundan do¤arsa o kimseye velî, pey-

gamber vücudundan do¤arsa ona da

nebî denilir).  Ammâ enbiyâya bu nû-

run izhâr› farz olmufltur, evliyâ kat›nda

mümteni‘dür (peygamber, bu nuru gös-

termekle; velîler ise gizlemekle yüküm-

lüdürler). Meger kim kuvvet-i câzibe

gâlib ola, ol vakt ihtiyârsuz izhâr ide (o

zaman elinde olmadan bu tasarruf nuru

görünür). Bu s›fatlu meczûblar sâhib-i

tasarrufturlar (bunlar tasarruf yetene-

¤indedirler). Kutb-i âlemi müflâhede

iderler (âlemin kutbunu görürler).

Kutb-i âlem (dahî arfl üzerinde, Levh-i

Mahfuz’da) anlara (nazar ider. Hak Ta-

âlâ’dan her ne kim emir olsa Levh üze-

rinde nakfl olur. Kutb-i âlem an› okur,

bilür kim Hak Taâlâ’dan ne emir olmifl-

tur.) Ol sâhib-i tasarruflar kim kutb-i

âlemi müflâhede iderler, kutb–i âlem

anlara buyurur, her ne kim âlemde olsa

gerektür, ol sâhib-i tasarruflar, ol iflleri

iflleyugiderler (âlemde olacak fleyleri bu

tasarruf sahipleri bilir ve yaparlar). 

Bu makâm kim zikrolundi, bu ma-

kâmda vilâyetin ikisi dahi tamam olur,

makbul-i dergâh olur. Hak Taâlâ der-

gâh›nda kemal kesb ider. Muhibbe ve

mürîde nazar ider. Cümle âlem fenâya

varur olsa ferâ¤ati vardur mâsivâdan

kendüyi kat‘eder, Hak’tan gayri ile mu-

âmelesi yoktur (Bu makâma eriflen kim-

se, dünyâ yok olsa umurunda de¤ildir.

Çünkü onun, Allah’tan baflka fleylerle

ilgisi kalmam›flt›r). Ol makâmda hiçbir

ahad (kimse) yoktur kim ana ‘velîdür’,

diye. Belki ‘dîvâne(deli)dür’ dirler ve

masrû‘dur (sar‘al›d›r) dirler. Hak

Ta‘âlâ’n›n hazîneleri, an›n gibilerde

gizlüdür. Her kifliye Hakk’un gençhâ-

nesün izhâr itmez (Allah’›n hazînesini

göstermez). Meger anlara izhâr ider

kim Hakk’un ma‘rifeti içün vücûda gel-

mifllerdür (Bu velî, Allah’›n gizli bilgile-

rini, ancak Allah’› bilmek için yarat›l-

m›fl olanlara gösterir).   

Dördüncü bâb: Makâm-› fenâ’y›

bildürür kim ne makâmdur? Makâm-›

fenâ (Fenâ fîllah: Allah’ta yok olma ma-

kâm›) oldur ki velî olan kifli, cümle ber-

zah’› kat‘itmifl (geçilmesi gereken geçit-

lerin hepsini geçmifl) ola. Ol makâmda

velî, Resûl’ün mübârek ruhuna nazar

ider, Rûh’tan zâta müflâhede ve nazar

ider (Hz. Peygamber’in ruhundan Al-

lah’›n zât›n› görür). Zîrâ, Resûl Hazre-

tinin rûhu Hak Taâlâ’nun zât›na ayna

düflmüfltür (Hz. Peygamber’in ruhu, Al-

lah’›n aynas›dur). (Velî), Rûh-i Muham-

medî’ye nazar ider, fenâ bulur, ol der-

yây-› tahkîkte mahvolur. Ol vakit in-

sân-› kâmil olur. Kendüden geçer, fenâ

bulur. Ol deryây-› tahkîkte seyr ider,

ömrü  oldukça. (O makâm›n) evveli ve

âhiri yoktur. Bu ol makâmdur kim yet-

miflbin melâik(e), bilâ keyf-i tecellî (na-

s›ll›¤› bilinmez bir tecellî ile) evliyân›n

vücudundan sâdir olur. Ol makâmda

karâr ve sükûn yoktur. Makâm-› fenâ

budur ki zikrettik.

Beflinci bâb: Hikmeti bildürür. Ma-

kâm-› hikmet, ulûm-i eflyâdan (eflyây›

bilmekten) ibârettür. Kümmelîn (ermifl-

ler) geldiler, ulûm-i eflyâya (var›klar›

bilmekle) meflgul oldular. Her eflyân›n

terkîbât›n düzdüler (varl›klar›n yap›s›n›
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21) Bakara: 92/31

22) Orijinalde “Rûh-i

Muhemmî” kelimeleri, “Rûh-i

Muhammediyye” fleklinde

yaz›lm›flt›r. Biz bunu

müstensih hatâs› kabul

etti¤imiz için düzelterek yazd›k.

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

incelediler), her biri bir türlü ilim zu-

hûra getürdiler. Nitekim Lokman He-

kîm, hikmet zuhûra getürdi, bâkî hüke-

mâ (di¤er bilim adamlar›, filozoflar)

dahi geldiler, andan istihrâc eylediler

(onun hikmetinden çeflitli bilgiler ç›-

kard›lar). Lokman Hekîm, heman ilm-i

eflyâya âlim oldi, andan ilerü dahî bir

makâma kadem basmad› (Lokman He-

kîm, yaln›z eflyâ bilgisine vak›f oldu,

fakat ondan ilerisine ayak basmad›).

An›nçün ki (flundan dolay› ki) meflrebi

(potansiyeli) heman ol kadar idi. An-

dan ilerü meflrebi tekâda itse geçse nü-

büvvete kadem basar idi ( e¤er o, bu

mertebeyi geçmifl olsa, peygamberli¤e

ayak basard›). Ve dahî Lokman He-

kîm’in hakk›nda ihtilâf vardur, baz›lar›

kat›nda nebîdür, Cebrâîl (kendisine)

nâzil oldu¤u (indi¤i) içün; baz›lar› ka-

t›nda (nebî) degildür, nübüvvet gelme-

dügî içün. Ammâ evliyâullah kat›nda

henüz mübtedîdür, an›nçün kim ilm-i

hikmet ibtidây-› vilâyettür (baz›lar›na

göre o, peygamber de¤il, velîldir. Çün-

kü hikmet, velîli¤in bafllang›c›nda erile-

cek bilgidir). Ve hikmetten murâd

olan, ilmi, ihyâ(diriltme ilmi)dür, yani

iksîr’dür. Evliyâ kat›nda iksîr oldur kim

Hak Taâlâ ölüyü ne vechile diriltür ve

diriyi ne vechile öldürür; ol makâma

âlim olur (evliyâya göre iksir, Allah’›n,

ölüleri nas›l diriltti¤ini, dirileri nas›l öl-

dürdü¤ünü bilmektir). Evliyâ kat›nda

bu, ibtidây-› vilâyettür. Bu makâmda

evliyâya ¤inây-› kalb (gönül zenginli¤i)

has›l olur. An›nçün kim ilm-i iksîr (‹ksîr

bilimi) denildi ve hem keflf-i kubûr (ka-

birlerde yatanlar›n hallerini görmek) bu

makâmda has›l olur. Evliyâ kat›nda ma-

kâm-› hikmet budur kim zikr olundi.

Alt›nc› bâb: Âdem Aleyhisselâm

makâm›n bildürür ve mazhar› ne maz-

hardur (hangi karakterdedir, onu anla-

t›r). Âdem Peygamber’ün mazhar›,

mazhar-› arz (karakteri, yer karakteri)

idi kim arzun küllîsi cem‘oldu¤u yerden

(bir araya toplanan arz topra¤›ndan)

yarat›ld›, mecmû-i  eflyân›n güzîdesi ol-

du¤îçün Hak subhânehû ve Ta‘âlâ Ke-

lâm-› Kadîm’inde buyurmufltur: 

Âdem’e isimlerin tümünü ö¤retti, sonra onlar›

meleklere sundu...” (21) Yani esmâ-i küllîyi

dem’e bildürdi, çün kim ismi bildi, gü-

mansuz müsemmâ’nun ilmine âlim oldu

(dem, isimlerini bilince, bütün varl›klar›

bilmifl oldu). Zîrâ kim isim hâlî degil-

dür müsemmâ’dan (isimde isimlenen

vard›r. ‹simleri bilen, tüm varl›klar› da

bilmifl olur). Ve hiçbir fley yoktur kim

ismi evliyâya m‘alûm olmaya ve hiçbir

isim yoktur kim anun hakikati evliyâya

bilinmeye. Belki asl›na nazar edicek

mecmû‘-i eflyân›n hakikati demdür ve

dem’ün hakikati Rûh-i Muhamme-

dî’dür. Rûh-i Muhammedi’nün hakikati

Hak’tur. HakTaâlâ her eflyây› bir tabîat

üzere terkîb k›lmad›. Zîrâ dem’den ar-

tuk hiçbir fleyde kabiliyyet bulunmad›

kim zâta mazhar düfleydi. Terkîb–i

dem (insan›n do¤as›), zâta kabil-i maz-

har düfltügî içün mecmû‘-i eflyân›n asl›

oldi. Ve dem Peygamber’i tabîati arzî

oldu¤una sebep, Hakk’un kudretinde

bu idi kim dem geleydi, geldi, Hak Ta-

âlâ’nun zât›na mazhar düfleydi, düfldî.

Ve s›fât›na mazhar düfldî ve kesret-i in-

san zâhir old› ve Rûh-i Muhamme-

dî‘den(22) sûret-i dem zuhûra geldi,

Hakkun birligini beyân k›ld› ve âlem

halk›na bildürdi, ve Kelâm-› Kadîm’i

zâhir k›ld›. Hak Taâlâ Âdem’i âleme

getürdüginden murâd, Resûl Hazreti-

nün mübârek vücûdu mi‘râc k›lma¤ idi

ve âlemi nûriyle münevver itmek idi,

eyitti vesselâm

Yedinci bâb: Ehl-i cezbe (cezbelile-

rin) makâmlar›n› beyân ider. Ehl-i cez-

be anlardur kim makâm-› fenâya mür-

flidsiz varurlar. Hak’tan her nesne feyz

olur kim, ol demde hicâbsuz bulunur-

lar, zât› müflâhede k›lurlar [hicâbs›z bu-

lunduklar› s›rada Allah’tan herhangi bir

fley taflar(bir emir veya ifl ç›kar)sa Al-

lah’›n zât›n› görür ve o anda zuhur

eden emir ve iflleri (kaderi) görürler].
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23) Benim inceledi¤im Nûr-i

Osmâniye nüshas›nda makâm-

› küllî olarak geçer. Oysa

yay›nlanm›fl nüshada bu

makâm-› kümmelî okunmufltur.

‹kisi de do¤ru olabilir.

Birincisi, küllî makam, ikincisi

tam ermifllerin makam›

demektir.

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

Dahî tavr-i akla (ak›l düzeyine) gel-

mezler, ol makâmda hayrân olurlar.

Levh-i Mahfûz’a nazar iderler, Levh

üzerinde olan hatt› (yaz›y›) okurlar, re-

mizle (simge ile) türlü türlü sözler söy-

lerler. Ol söyledikleri, olmufltur, yahut

olacaktur. Ol makâmda olan meczûbla-

run remzini tavr› ak›lda olan kimseler

anlamazlar kim ne dirler. Zîrâ kim ol

makâm, bir makâmdur kim meczûblar

her nefeste cümle eflyânun ilmine âlim

olurlar. Evveli ve âhiri bulunmaz, ve

kendüden gayri kimseden hazz eyle-

mezler. Zîrâ kim bir nihayetsüz deryâ-

ya ¤ark olmufllar (bo¤ulmufllar)dur kim

kenar› bulunmaz ve ¤avr›na (dibine)

yetiflilmedür. Eger âlem fenâya varsa

dahî anlara safâ gelür (dünyâ yok olsa

dahi onlar›n hofluna gider), tâ ömürleri

oldukça ol makâmda kalurlar. Bu s›fatlu

meczûblarun irflâd› riyâzet ile ve mücâ-

hede ile degildür, belki irflâdlar› naza-

rî(görme ile)dur (bunlar görerek ö¤re-

nirler). 

Vaktâ ki bir mürîdi irflâd etmelû ol-

salar ol mürîdin hakikatine nazar ider-

ler. (Mürîd,) Hak Taâlâ’nun ma‘rifetî-

çün vücûda gelmifl ise bir nazarda ken-

dülerin makâmlaruna yetifltürürlür.

Eger ma‘rifetullah içün vücûda gelmifl

degil ise iltifât eylemezler. ‹tikad› mik-

tar›nca himmet iderler ve istedügi yer-

de bulunurlar. Bu gibi mürîde mürîd-i

sûrî (görünürde mürîd) derler. Cezbe

ehlinün makâm› bu makâmdur kim zikr

olund›.

Sekizinci bâb: Sâhib-i tasarruflarun

(yönetim sahiblerinin) makâm›n(›) bil-

dürür ve sâhib-i tasarruflar kimlerdür,

an› bildürür. Sâhib-i tasarruf dahî iki

k›s›mdur. K›sm-› evveli, sâhib-i tasar-

ruf-i zâhirîdür (birinci k›s›m, görünür

eflyâda tasarruf sahibidür), k›sm-› sânîsi

sâhib-i tasarruf-i bât›nîdür (ikinci k›-

s›m, görünmez, rûhânî tasarruf sahibi-

dür). Ammâ sâhib-i tasarruf-i zâhirî, zâ-

hirde tasarruf iden pâdiflâhlardur, tasar-

ruf iderler. Ve sâhib-i tasarruf-i bât›nî

yedi velîdür kim bât›n (görünmez

âlem)de tasarruf iderler. Anlara ‘Yedi-

ler’, derler. lemin yedi iklîmine hükm

iderler ve yedi kevâkib (gezegen) dahî

bu yedi velînün hükmündedür ve her

gün hidmetinde yüz sürerler, mülâze-

met iderler. Ol velîler, bu yedi kevâki-

be hüküme iderler. Her nice ilim ki sâ-

dir olursa Levh üzerinde nakfl olur (ya-

z›l›r), Kutb-i âlem nazar ider, görür. Bu

yedi (sâhib-i) tasarrufa bildürür. Ol

gün, ol sâat Hak’tan her ne kim emir

old› ise ol sâhib-i tasarruflar bu yedi

kevâkibe hüküm iderler, Hakk’un emri-

ni yerine getürürler. lemi nizâm üzere

tutarlar. Hiç Tanr› emrinden gayri, bir

çöpi bir çöp üzerine komazlar Dâima

kutb-i âleme nazar iderler. Kutb-i âlem

dahî, Resûl Hazretinün mübârek Rûh-i

flerîflerine nazar, ol Rûh’tan zâta nazar

eder. Zîrâ kim Resûl Hazretinin rûhu,

zâtullah’a ayna düflmüfltür (Hz. Pey-

gamber’in ruhu, Allah’›n zât›n›n aynas›-

d›r. Resûle bakmakla Allah’›n zât›na

bakm›fl olur). (Allah’›n zât›,) Andan

gayri nesneden müflâhede olmaz. Her

ilim ki Levh üzere nakfl olur, Resûl

Hazretinün mübârek rûhundan feyz

olur,  gelür, âlemde sürülür ve dahi bu

sâhib-i tasarruf olan velîler, kâh kâh

makâm-› fenâya varurlar, anda Resûl

Hazretinün ruhundan zâta nazar ider-

ler. Derhal gelüp tasarruflar›na  bi iz-

nillah yetiflürler, vesselâm.

Dokuzuncu bâb: Makâm-› kümme-

lî’yi(23) bildürür kim ne makâmdur.

Makâm-› kümmelî ol makâdur kim ol

makâmda olan velîler daima Resûl

Hazretinün mübârek Rûhuna nazar

iderler. Ol ruhtan kim zât’un âyînesi-

dür, zât› müflâhede iderler. Leylen ve

nehâren (gece ve gündüz) hiçbir lahza

dîdâr’dan hâlî olmazlar. Resûl Hazre-

ti’nün ‘Ehl-i dîdâr’ dedügî, ol makâmda

olan velîlerdür. Egerçi bunlar dahî sû-

retâ sair halk gibi dururlar ve lâkin an-

lar Hakk’un ancileyin gizlü kullar›dur

kim yine Hak’tan gayr› kimesne anla-

run ilmine âlim olmaz (onlar› Allah’tan

bafl-kas› bilmez). Ve hiçbir kifli anlarun

velîligün bilmez. Halk içinde pinhân

yürürler (kendilerini gizlerler). Anlara
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24) Nuru Osmaniye

nüshas›nda küllî

25) Sa¤anî’nin dedi¤i üzere

hadîs olarak uydurmad›r.

Ancak Keflfu’l-Hafâ sahibi

Aclûnî’ye göre hadis de¤il ise

de anlam› do¤rudur. (Keflfu’l-

Hafâ: 2/164)

26) Kayna¤›n› bulamad›m.

Bir önceki gibi uydurma

oldu¤unda kuflku yoktur.

27) ‹bn Teymiyye bunun

uydurma oldu¤unu, Nevevî de

sâbit olmad›¤›n› söylemifltir.

Ebû’l-Muzaffer ibnu’s-Sem’ânî

ise Kavât›’da “Merfû” hadîs

olarak bilinmemektedir. Yahyâ

‹bn Mu’âz er-Râzî’nin sözü

olarak anlat›l›r” diyer.

Nevevî’nin “Sâbit de¤ildir”

sözünden sonra flöyle diyor:

“Muhyi’d-dîn ‹bn Arabî gibi

mutasavv›flar›n Kitâblar›nda

bu söz bol miktarda

kullan›lm›flt›r. Süyûtî’nin el-

Câmi’u’s-Sa¤îrini flerh eden

Hcam›z, Vâiz Hicâzî, fieyh

Muhyi’d-dîn ‹bn Arabî’nin,

hâf›zlardan oldu¤unu bize

söyledi. Baz› arkadafllar da

fieyh Muhyi’d-dîn ‹bn

Arabî’nin, ‘Bu söz, rivâyet

bak›m›ndan sa¤lam olmasa da

bize keflif yoluyla sahîh oldu¤u

bildirildi’ dedi¤ini anlatt›lar.”

Süyûtî bu söz hakk›nda bir

eser yazm›flt›r. Mâverdî’nin

Edebu’d-dîn-i ve’d-

Dünyâs›nda bu söz, Hz.

Âifle’den flu form ile rivâyet

edilmifltir: “Peygamber (s.a.v)’e

‘Rabbini en iyi bilen kimdir?’

diye soruldu. ‘Nefsini en iyi

bilendir’, diye yan›tlad›’.”

(Aclûnî, Keflfu’l-hafâ: 2/262)

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

‘Ehlullah, efrâd’ikrar ederler (derler).

S›fât-› eflyâ (eflyân›n s›fatlar›) anlara hi-

câb olmaz. Yedi kat yerde ve yedi kat

gökte anlara gizlü nesne yoktur. Diler-

se flarka varur, dilerse garba varur. Göz

yumup açmadan fermânda kalm›fllara

feryâd iderler. Makâm-› Kümmelî(24)

budur ki zikr olundu vesselâm.

Onuncu bâb: Makâm-› Ma‘flûk’u

bildürür kim ne makâmdur (Ma‘flûk

Makâm›’n›n ne tür bir makâm oldu¤u-

nu anlat›r). Makâm-› Ma‘flûk, Resûl

Hazretinin Rûh-i flerîfleri makâm›dur.

Zîrâ kim, onsekizbin âlem ki yarat›l-

m›fltur, Hak Taâlâ ol Nûr’un ›flk›na vü-

cûda getürdügî Rûh-i Muham-medî’-

den ibârettür. Ve dahî, Hak Taâlâ

Hazreti buyurmufltur kim:

Yani “Yâ Muhammed, sen olmayaydun ya

Muhammed, elbette yaratmazd›m felekleri.”(25)

‹mdi ma‘lûm oldi ki mecmû‘-i âlem,

Rûh-i Muhammedî’nin ›flk›na yarat›l-

m›fltur bu onsekizbin âlem ve Nûr-i

Muhammedî, Hak Taâlâ’n›n zât-› pâki-

ne ma‘flûk düflmüfltür ve mecmû‘-i er-

vâh-› enbiyâ ve evliyâ, Rûh-i Muham-

medî’nin nûrundan vücûda gelmifltür.

Ve yine ervâh-› enbiyâ arzulad› kim ol

ruhu göreler, Hak Taâlâ Mi‘râc gicesi

müyesser k›ld›, gördiler, murâd hâs›l

oldi ve maksutlar›na irdiler (Peygam-

berler ve velîler, Muhammed’in ruhunu

görmek istediklerinde yüce Allah, nasîb

etti¤i Mi‘râc yoluyla onu görüp murâd-

lar›na erdiler).

Ve dahî Rûh-i Muhammedî’nin Ma-

kâm-› Ma‘flûk oldu¤una bir delîl dahî

budur kim Hadîs-i Kudsî’de Hazret-i

Resûl’ün hakk›nda vârid olmufltur kim:
Varl›klar› senin için yaratt›m, seni de benim

için yaratt›m!”(26) deyu. Pes ma‘lûm oldi

kim Makâm-› Ma‘flûk, Rûh-i Muham-

medî’nin makâm›ndan gayri makâm de-

gildür. Ve dahî devr-i vilâyette ol ma-

kâm kim Makâm-› Ma‘flûktur, kutb-i

âlemden artuk kimesne kadem basmak

mümkin degildür. Makâm-› Ma‘flûk bu-

dur kim zikr olundi.

Onbirinci bâb: Makâm-› sülûkü bil-

dürür kim ne makâmdur. Evliyâ kat›nda

sülûk dörttür. Evvel-i sülûk budur kim-

her sâlik, kendü vücudundaki ilme âlim

olur ve kendü vücûdunda ne kadar ilim

var ise okur, bilür. ‹kinci sülûk oldur

kim havâss-› eflyânun ilmine âlim olur

ve her fleyin havâss› (özelli¤i) nedür,

tabîat› (do¤as›) nedür ve ne derde de-

vâdur, bilür. Üçüncü sülûk oldur kim

sâlik, ilm-i eflâke âlim olur bu yedi ke-

vâkib nice seyr ider ve fi‘li (ifllevi) ne-

dür ve isrinde (sonucunda) ne zuhûra

gelür, an›n ilmine âlim olur. Ve ol il-

mün zevkinden kâh kâh flûrîde (sarhofl,

flaflk›n) olur, gülüp flâdl›klar ider. Vaktâ

kim ol sülûki dahî tamam eylese dahî

ileru makâma kadem basar. Eger sâhib-i

meflreb ise. Ve eger sâhib-i meflreb de-

gül ise (meflreb sahibi de¤ilse) ol ma-

kâmda kalur. Bu makâm kim zikr olun-

di, ‹drîs Peygamberün makâm›dur. Ni-

ce velîler bu makâmda kalm›fllardur.

Bundan ileru berzah (geçit) yoktur ve

her velî kim bu berzah› kat‘eylese, geç-

se sâhib-i kudret (iktidar sahibi) olur.

Bu makâmdan geçmeyen, sahîb-i kud-

ret olmaz. Heman müflâhede ehli olur. 

Dördüncü sülûk budur kim sâlik,

ilm-i eflâki ve eflyây› tamam edicek Ar-

fla nazar ider, bir zaman anda hayrân

olur. Arflun azametinden ve heybetin-

den vâlih-ü dang olur (akl› gider). Ken-

di vücûd-i zâhirini (d›fl vücudunu) bil-

mez (varl›¤›n›n fark›nda olmaz). Ol

halde iken yerde midür, yohsa gökte

midür (bilmez), mütehayyir olur (bile-

mez, flafl›r›p kal›r). Evliyâ kat›nda ma-

kâm-› hayret bu makâmdur. Heman

kim hayret (flaflk›nl›k) tamam olur,

Hakk’›n inâyetiyle (yard›m›yla) ¤inâ

bulur (zenginlik rütbesine erer), cemî‘-i

âlemden ¤anî (zengin) olur. Hz. Re-

sûl’ün (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Nefsini bilen, Rabbini bilmifl olur.”(27) bu-
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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 I

yurdu¤u, ol makâmda hâs›l olur. Nefsi

ne mâhiyettür; ve hakîkati nedür, ol va-

kit bilür. Ol makâmda çok kimesneler

vardur kim hayâs›ndan vücûdu libâs›n

(varl›k giysisini) b›ra¤ub flehîd olur,

makâm-› flühedâya yetiflür. (Eger suâl

vârid olsa kim bu makâmda evliyâ, ha-

yâs›ndan vücûd libâs›n niçün çâk eyler

(y›rtar)? Cevâb budur kim,) Vücudu li-

bâs›n b›raktu¤una iki vecih vardur. Biri-

si budur kim ömrü ancak ol kadar ol-

mufl olur. Ve bir vechi dahî budur kim

zât› tecellî ettükte (gerçek varl›¤› gö-

ründü¤ünde) tâkat getüremez, mahvo-

lur. ‹kisi dahi sahîh kavildür. Âleme

gelmekten murâd, hôd ol gün için idi.

Ziyâde olsa, hôd zevki dahî ziyâde

olurdî. Çün olmad›, ol dahî hofl lillâh,

dergâh-› Hakk’a vâs›l oldi, makâm-› flü-

hedây› buldî; bilâ hisâb velâ azâb (he-

sabs›z ve azâbs›z olarak flehîdler makâ-

m›na erdi).

Bu ›flk ma‘rekesi aceb beytu’l-harâm-

dur kim

Ölen flehîd olur anda öldüren gâzî

(Bu aflk savafl› öyle bir Harem Ev’idir

ki, burada ölen flehîd, öldüren gâzî

olur)

Onikinci bâb: Makâm-› ›flk nedür

an› bildürür. Makâm-› ›flk oldur kim ev-

liyâullah, Resûl Hazretinün mübârek

nûruna nazar iderler, âfl›k olurlar, hatâ

sözler söylerler, ›flk galebesinden. Ve

Resûl’ün mübârek ruhunu görürler. Da-

hî bu makâmda evliyâullah’›n, zülüf ve

hâl (ben diye) and›klar› oldur (Velîle-

rin, zülüf ve ben diye and›klar› fley, bu-

dur) kim Rûh-i Muhammedî’yi ol hüsn

ile (güzellikle) görürler. Eger bu âlem

halk› Resûl Hazretinin nûrundan bir

lem‘a görecek olurlar ise mecmûîsi

(hepsi) helâk olurdi, evliyâullah’tan

gayr›s›. Ol makâmda baz› evliyâ vardur

ki sûret-i zâhir’de (görünür âlemde)

hüsne müteallik olur (güzelli¤e ba¤la-

n›r, mecâzî aflka yakalan›r). Riyâs›z ›flk-

› hakîkî didükleri oldur. Her dem ol sû-

retten nazar ider, müflâhede olur Nûr-i

Muhammedî ile lâ ve bel(â) (hay›r ve

evet) olur, ›flk galebesinden. Zîrâ ana

Nûr-i Muhammed’îden bir nesne zâhir

olur. Ol sûrette kim Rûh-i Muhamme-

dî’nin eseri vardur, –egerçi sûret sâhibi

mahbûbdur–, bilmez kim kendü sûre-

tinde ne kemâl zâhir olmufltur. Ammâ

müteallik olan (ona ba¤lanan, onu se-

ven velî) bilür kim bu, ne mazhardur

(Nûr-i Muhammedî’den ne derece bü-

yük pay alm›flt›r), an›nçün ol sûrette

›flkbâzl›k idüp nâz-ü niyâz eyler. Ammâ

evliyâullah’tan baz›lar› dahi vardur kim

zâhiren hüsne nazar itmezler (d›fl gü-

zelli¤e bakmazlar) ve dâima ol Rûh-i

Pâk’e nazar iderler, hayrân olurlar. Zîrâ

Resûl’ün mübârek ruhuna karflu evliyâ-

ullah flûrîde olsalar gerektür. Tâ ki inâ-

yet-i Hak erüp dîdâra müflâhid olalar.

Zîrâ Resûl Hazretinin mübârek rûhu,

zâtullah’a ayna düflmüfltür. (Allah’›n zâ-

t›,) Andan gayr› nesneden müflâhede

olunmaz. Pes öyle olsa bu makâmda

evliyâ, namazda çok durduklar›na se-

bep budur kim dünyâ mahbûblar›nun

(sevgililerinin) ›flk›ndan âfl›k olanlar,

Mecnûn gibi, Ferhâd gibi meflhurlar-

dur, âfl›klar› ve ma‘flûklar›. Ol kim mec-

mû‘-i sultânlarun sultân›dur, mahbûblar

mahbûbudur, cemî‘ an›n hüsn-i nûrun-

dan bir nûrdur, eger Yûsuf Aleyhisse-

lâm hüsnüdür ve eger gayr› sâhib-i hü-

sün ola. Hemân nûr, asl-› Rûh-i Mu-

hammedî’dür. Zât’tan feyz olur (Yani

gerek Yusuf’un, gerek baflka herhangi

bir güzelin güzelli¤inin kayna¤›, Al-

lah’›n zât›ndan taflm›fl olan Muhammed

Rûhu’nun bir yans›mas›dur. Bütün gü-

zellikler o nûrun yank›s›dur). Pes anun

gibi hüsne karflu hayrân olmak, bedî‘

degildür. Evliyâullah, ol makâmda kal-

m›fllardur. Anlardan her birine dahî

“Ehl-i dîdâr” dirler.
Resûl Hazretinin mübârek ruhuna

nazar ittikleriyçün ol makâmda zâta
müflâhid olmazlar (do¤rudan ‹lâhî zât›
göremezler). Heman Hz. Muham-
med’in mübârek rûhuna nazar iderler.
“Makâm-› ›flk” an›nçün dirler. Evliyâ-
ullah, bu makâmda kendüyi helâk
iderler. Iflk ¤alebesinden, yahut ¤arrâ
sözler söylerler. Mansûr’un kendû
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28) Bu bold ile yaz›l› k›s›m da

bas›l› nüshada yok.

29) Bas›l› nüshada bu noktada

flu fazlal›k var: “An›nçün kim

bu onsekiz bin âlem, Resûl

Hazretinin mübârek

vücûdundan vücûda geldi. Bu

mecmû’i âlemin asl› oldi ve

anâs›r-› erba’a dahî ol

vücûddan vücûda geldi. Anâs›r

fer’i oldi. Rûh–i Muhammedî

as›l oldi. Asl ile fer’ çün kim bir

yere geldi, i’tidâl buldi” Nûr-i

Osmaniye nüshas›nda bu

k›s›m, biraz sonra gelmektedir.

Bu nüshalar aras›nda üslûb

bak›m›ndan da biraz fark

görülmektedir. Her iki üslûb da

fieyh’in kendi ifadesine

benzedi¤inden, belki de bu

nüshalar, fieyh taraf›ndan

yeniden yaz›lm›fl nüshalard›r.

Bundan dolay› fieyh, yeni

nüsha yazarken baz›

tasarruflarda bulunmufltur.

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

hakk› degildür, fler‘-i Muhammedî’ye
münâsib degildür (bu tür sözler söy-
lemek). Resûl Hazretinün ruhundan
edeb itmezler. Resûl Hazretinin ruhu,
def‘aten (hemen) hakikat k›l›c›yla (on-
lar›) helâk eder, merâtib-i flühedâ bu-
lurlar.(28)

(Güzelli¤in câzibesine kap›l›p flerî-

ate ayk›r› sözler söyleyen meczûb velî-

ler, Hz. Muhammed’in flerîatinin k›l›-

c›yla öldürülmek suretiyle flehîdlik rüt-

besine ermifl olurlar).

Onüçüncü bâb: Ol makâm› beyân

ider ki dört anâs›ra (toprak, su, hava,

atefl elemanlar›na) dört nebî mazhar

düflti kimlerdür. Hak Taâlâ dört unsur

etti (yaratt›), her unsura bir nebî maz-

har düflti. Birisi dem peygamber, birisi

Nûh peygamber, birisi Mûsâ peygam-

ber ve birisi Îsâ peygamberdür. Her bi-

ri (bir) unsura mazhar düflmüfltür. (Bu

dört peygamber(in) her birisi bir unsu-

ra mazhar düfltigine hikmet bu idi kim)

dem Peygamber’in kâlib-i ibtidâs› (ilk

kal›b›) hâkten (topraktan) halk oldi

(ruhi sonradan nefh oldi.) (Ammâ)

Nûh Peygamber’ün mazhar› âb (su) idi.

Mûsâ Peygamber’ün mazhar› nâr (atefl)

idi, Îsâ Peygamber’ün mazhar› hevâ

idi.(29) Ammâ Hz. Muhammed sallal-

lahu aleyhi ve sellem dört anâs›ra (ele-

mana) dahî mazhar idi. Vücûd-i zâhi-

rinde dördü bile tamam idi. Ammâ bu

zikrolunan enbiyâ’n›n kal›plar›na ruh,

sonradan müteallik oldi (ba¤land›). 

Pes imdi dem Peygamber’in kâlib-i

ibtidâs› hâkten oldu¤una hikmet, maz-

har-i hâk oldu¤udur. 

Ve Nûh Peygamber’in hâkinde mâ-

iyyet (s›v›l›k) gâlib oldu¤îçün âlemi tû-

fâna verdi. Zîrâ sâhib-i tasarrufun vücu-

dunda kan¤› unsur gâlib olursa ol sâ-

hib-i tasarruf zaman›nda ana mensûb

nesneler zuhûra gelür. (Ol zaman kim

sâhib-i tasarruf Nûh peygamber idi, vü-

cûdunda mâiyyet gâlib idi). An›nçün

âlemi tûfâna verdi. Eger Nûh, anâs›r›n

dördüne bile mazhar düflse andan ga-

zab gelmezdi. Çünkü yaln›z birisine

mazhar düflti, mâbâkîsine mazhar düfl-

medügünden gazaba gelüp âlemi tûfân

ile doldurdi. Zîrâ küllî mâ (su) hük-

münde idi, Allah’›n emriyle. Ammâ

gayr› anâs›ra mazhar düflmüfl olsa duâ

k›lup, âlemi tûfâna verüp kendüyi âhi-

rette mes’ûl eylemezdi (sorumlu duru-

ma düflürmezdi). Ammâ meflhurdur ki

sonra piflman olup isti¤fâr eyledi. 

Ammâ Mûsâ Peygamber’in mazhar›

nâr oldu¤una bâis (sebep) bu idi ki gâ-

yet gazabnâk (k›zg›n, celâlli) idi. Gaza-

ba gelüp her ne söz ki lisân-› flerîfine

cârî olsa nâriyyeti gâlib idi. An›nçün

gazablu idi. Nübüvvet gelmezden evvel

M›s›r’da dem helâk eyledi (Peygamber-

li¤inden önce bir M›s›rl›y› öldürmüfltü). 

Ammâ Îsâ Peygamber’in unsuru he-

vâ idi (Îsâ’da hava eleman› basn›d›) zîrâ

kim Allah Taâlâ kendü azametiyle anun

hakk›nda “Rûhullah (Allah’›n Rûhu)”

dedi. Rûh, hevâdan ibârettür. (Yani ne-

fes dimektür.) Rûhun vechi çoktur, be-

yân olsa tatvîl-i kelâm olur (rûhun bü-

tün yönleri anlat›lsa söz uzar). Ve hem

felekler hisâb›nca nâm-› Îsâ’da hevâiy-

yet (havâl›k) galiptür (yani hevâ harfi

ziyâdedür. Îsâ’n›n ad›nda hava harfi

fazlad›r). Bir vecih dahî budur kim vü-

cûd-i Îsâ’da hevâiyyet gâlib oldu¤îçün

riyâzet kuvvetiyle felege urûc itti (gö¤e

ç›kt›). Zîrâ kim vücûdunda siklet (a¤›r-

l›k) yo¤ idi, letâfet var idi. Hevâ latîf-

tür. Hemân kim cisminde hevâ gâlib

oldi, felege urûc k›ld›. Zîrâ kim hevâ

yerde karâr itmez, tâ fele¤e yetiflme-

yince. 

Ammâ “Resûl Hazretinün mübârek

cisminde dört unsur dahi itidâl üzre

(dengeli biçimde) idi.” dediklerine se-

bep budur kim Hak Taâlâ, onsekizbin

âlemi Resûl Hazretinin mübârek vücû-

dundan vücûda getürdi. Resûl’ün mübâ-

rek rûhu, onsekizbin âlemin asl›dur.

Pes vücûdu serâyine gelicek itidâlde

yer oldi. Ve hiçbir nebînün dört yâri

(halîfeleri) yo¤ idi. Hemân Resûl Haz-

retinin var idi. Zîrâ kim ol dört yâr,

iflârettür ol beyân olunan enbiyâya. Ve

dört yârin ilmi, ol dört enbiyâda var idi

ve hem dördü dört unsurun mazhar›
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30) Yûnus: 62.

31) Parantez içindeki cümleler,

bas›l› nüshadan al›nm›flt›r.

32) Parantez içine al›nm›fl

olan bu manzume, bas›l›

nüshadand›r, bizim

nüsham›zda yoktur.

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

idi. Resûl Hazreti bunlarun dördünün

asl› idi. Zîrâ kim dört unsur Rûh-i Mu-

hammedî’den îcâda gelmifltür. Ol dört

unsur kim vücûda geldiler, ol dört yâr-

dur kim Resûl Hazretine ashâb oldilar.

Ondördüncü bâb: Makâm-› Müflâ-

hede’yi beyân ider. Makâm-› Müflâhede

oldur kim velî olan kimesne Resûl Haz-

retinün mübârek ruhuna nazar idüp

müflâhede k›lur. Âlemde her ilim kim

Levh üzerinde nakfl olmufltur, zâ-

tu’llah’tan feyz olmufltur, görür, okur.

Ammâ izhâr itmez (söylemez). Meger

ol vaktin izhâr ider kim Hak Taâlâ ta-

raf›ndan tecellî gâlib ola. Ol vakit ihti-

yârsuz söyler. (Ol makamda câzibeylen

söylenen söz hakdur, gerek fler‘-i Mu-

hammedî’ye münâsib olsun, gerekse ol-

masun. Ol demde evliyâ ma‘sûmdur.

Ma‘sûm olan, hôd ma‘zûrdur, üzerine

kalem yokdur. Bu makamda Hak kat›n-

da evliyânun sevgüsi, flol süd emer

ma‘sûmlar gibi ana kat›nda Hak Taâlâ

anun gibi sevdügi velîlerden kalemi ref‘

itse aceb degüldür. Ve dahi buyurmufl-

tur: 
“‹yi bilin ki Allah’›n velîlerine korku yoktur ve

onlar üzülmeyeceklerdir.”(30) Yani Hak te-

bâreke ve Taâlâ’n›n velîleri vardur kim

üzerlerine korhu ve dahi kay¤u yokdur.

Ol velîler kim üzerlerine korhu yokdur,

ol velîler zikrolundu. An›nçün kudret

izhâr iderler kim korhular› yokdur. Ve

dahi anlarun hakk›nda Resûl Hazreti

“el-Fakru fahrî” dimifltür.)(31)  

Sonra (bunlar) tavr-i akla gelicek

(normal ak›l düzeyine gelince) isti¤fâr

ider. Ol halde olan sözde Hak dergâ-

h›nda ma‘zûrdur. Zîrâ ihtiyârsuz söyle-

dügü Hakk’un ilminde var idi. Ol söz

andan gelecek idi. Her ne kim Allah’›n

ilminde vardur, ezelde takdîr olan el-

bette gelecektür. Meger R›zây-› Hak

olmam›fl ola. Ol nesne kim r›zây-› Hak

ile olmufltur, ol elbette olur. “Olmaz”

dimek hatâdur. Ne‘ûzu billâh, evliyâul-

lah flol kimesnelerdür kim Resûl Hazre-

ti anlar› fahr edinmifltür. 

Evliyâ kat›nda Makâm-› Kudret bu-

dur kim evliyâullah, Levh üzerinde

nakfl olan hatta âlim olurlar. Egerçi

kudret Hakk’undur (fakat) enbiyâullah

vücûdundan (peygamberler eliyle) zu-

hûra gelür. Ammâ flimdi Makâm-› Kud-

ret, Evliyânundur. Zîrâ flimdiki eyyâm,

devr-i vilâyettür (art›k peygamberlik

dönemi kapanm›flt›r, flimdi velîlik za-

man›dur. Bundan dolay› Makâm-› Kud-

rette velîler bulunmaktadur). Evliyâda

sürülen, Resûl Hazretinin nübüvveti-

dür. Kaçan Resûl-i Ekrem sallallahu

aleyhi ve sellem saâdetle âhirete intikal

etti. Nübüvvet bi iznillâh vilâyete teb-

dîl oldi. Hükm-i nübüvvet tamam oldi,

devr-i vilâyet zuhûr etti (velîlik dönemi

bafllad›). Evliyâda sürülen kudret, Rûh-i

Muhammedî’nündür. Resûl sallallahu

aleyhi ve sellem Hazretlerinün ruhî

kuvveti evliyâda zâhir oldi. Evliyâ,

dünyâ arzular›ndan nefsini ol vakt

kat‘eder kim Resûl’ün mübârek ruhuna

nazar ide. Ammâ âhiret ve cennet arzu-

lar›ndan geçmez, tâ ki dîdâra müflâhede

etmeyince (Allah’›n cemâlini görmedik-

çe âhiret ve cennet arzular›ndan geç-

mez.) Beyt: 

Kudreti var evliyânun kudreti

Tafla dil virür dilerse kudreti

Mu’cizât› Mûsâ’nun âhir ‘ayân

Ejderhâ k›ld› ‘asâ’y› bî gümân

Kudret-i Hak’dur egerçi bî-gümân

Mûsâ dilinden olurd› ol hemân

Mûsâ’ya Hakk’dan virilmiflti r›zâ

Kim ne dilerse olayd› ol asâ

Evliyây› sanma kim ol serserî

Her sözi söyler dilinde serserî

Gördügi ‘ilmdür Levh üzre yakîn

Söyledügi anun iy sultân-› dîn

Gördügün söyleyene Hakk’dan günâh

Olmaya kim evliyâdur bî-günâh

Evliyâdur Hakk’› her fleyde gören

Evliyâdan irdi hem Hakk’a iren)(32)

Onbeflinci bâb: Ol makâm› bildürür

kim ol makâmda evliyâullah, cennet ar-

zusundan geçer. Kaçan kim evliyâullah,

Resûl Hazretinin mübârek ruhundan

zâta müflâhid olurlar, dâimâ ol makâm-
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33) Parantez içindeki bas›l›

nüshadan al›nm›flt›r, bizim

nüsham›zda yoktur.

34) Parantez içindeki k›s›m

bas›l› nüshadan.

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

da vücûdun fenâ k›lur, ol demde eger

sekiz uçma¤› (cenneti) virseler kabul

eylemez. (Cennet o kimseye cehennem

gibi görine.) Zîrâ ol fenâ bulan vücûd-

da Allah’›n zâtî ilminden öyle zevk ha-

s›l olur kim ömrü oldukça tavr-› ak›lda

yürümez. lem halk› ana “delû” [veyâhut

masrû‘ (sar‘alu)] dirler. Ol fâri¤dür âle-

min var›ndan geçer. Mecmû‘-i eflyâda

tasarrufu vardur ammâ sûret-i be-

fler(îsin)de dîvâne flekilde yürür, kimes-

neye müsâhib (arkadafl) olmaz. (Kutb-i

âlemdür, onsekiz bin âleme cârîdür, an-

dan ileru beflerin makam› yokdur, ves-

selâm).(33)

Onlat›nc› bâb: Makâm-› Salât’› bil-

dürür kim (ne makamdur), evliyâ na-

mâz› nice k›lur? Kaçan evliyâullah tek-

bîr getürseler, “Alllahu ekber” deyicek

Hz. Resûl’ün rûhunu görürler. Ol Rûh-i

mübârek’e karflu dururlar. Yerde ve

gökte Hak’tan gayri nesne görmezler.

(Hak ile Hak olur), Kalblerinde tecelli-

yât-› Hak’tan gayri nesne kalmaz. Ol

kim s›fata nazar idüp teveccüh ider, na-

maz k›lur, anun namaz› namâz-› zâhirî-

dür. Ve ol kim zâta nazar idüp tevec-

cüh ider, namaz k›lur, anun namaz› na-

mâz-› hakîkîdür, haslar namâz›dur.

(Fikrsiz namaz oldur. Ol makamda k›l›-

nur, gayri vaktte k›l›nmaz). Evliyâ’nun

namaz› iflbu vechiledür kim zik olumdi

(ve’sselâm).

Onyedinci bâb: Sâhib-i ma‘rifetler

makâm›n bildürür kim ne makamdur.

(Ma‘rifet dahî iki nev‘ üzerinedür. Birisi

ilme’l-yakîn ehlinündür. Ammâ ilme’l-

yakîn ehlinün ma‘rifeti, ilm-i zâhirîdür.

Anlarun sohbetleri sohbet-i ‘âmmdur.

Her söz kim söylerler, ol sözün hakîka-

tini bilmezler. Hemân “Hak Taâlâ kelâ-

m›nda böyle buyurmufltur ve Hazret-i

Risâlet böyle buyurmufltur ve meflâyih-i

kibâr böyle buyurmufltur” dirler zâhirên

ammâ hakîkati görmezler. Bunlarun gi-

bi sâhib-i ma‘rifetlere ehl-i istidlâl dir-

ler, ehl-i tahkîk dimezler, mahcûb ol-

duklar› içün. 

Ve birisi ayne’l-yakîn ehlinündür.

Ayne’l-yakîn ehli anlardur kim Hak Ta-

âlâ’nun kelâm›nun hakîkatini ve Haz-

ret-i Muhammed’ün (a.m.) kelâm›nun

hakîkatini ve kelâm-› meflâyihun hakî-

katini ayne’l-yakîn Levh-i Mahfûz’da

görürler, okurlar. Hak Taâlâ’n›n ma‘ri-

feti içün vücûda gelen tâliblere haber

virürler ve anlara kim Hak Taâlâ’nun

ma‘rifeti içün vücûda gelmemifltür, an-

lardan gizlerler. Zîrâ kim her kiflinün

akl› ol araya dek sülûk ide bilmez. Ni-

tekim Resul Hazreti (a.m.) buyurur kim

“Kellimû’n-nâse alâ kaderi ukulihim:

Yani avâm-› nâsâ ak›llar› miktar›nca

söylen, diyu” buyurur. Pes bu hadîse

nazar iderler ve Hazret-i Resûl aleyhis-

selâm(dan) flerm iderler [onun s›rr›n›

aç›klamaktan utan›rlar]. Ve Hak Ta-

âlâ’dan korkarlar. Ma‘rifetullah’› her ki-

fliye söylemezler. Bu ma‘rifet, tertîb-i

evliyâda olan velîleründür.)(34) 

Sâhib-i ma‘rifet, evliyâ kat›nda sâ-

hib-i vilâyet degildür. Ma‘rifet ilimdür,

vilâyet ayndur. Sâhib-i ma‘rifet, her fle-

yin s›fat›n görür, hakîkatin görmez. Zî-

râ her fleyde bir hakikat vardur, abes

degildür. Sâhib-i (vilâyet), her fleyin

hakîkatin görür. Ve hem evliyâullah

kat›nda hak budur kim bir fleyi bir fleye

itikad itse itikad eden ve itikad olunan

mahbûbdur, sarîh budur.

(Ammâ geldük tertîb üzerine olan

velîler kimlerdür zik idelüm. Evvel üç-

lerdür.) Üçler’in birisi kutbu’l-aktâb

(kutublar›n bafl›)dur. ‹kisi tan›ktur. Bu

ikisinin birisi mürîd-i makbuldür. Ku-

tub’dan sonra tahta ol geçer, bu onse-

kiz bin âleme hükm ider. Ve birisi ye-

dilerdür kim kutb-i âlemün taht-› ye-

dinde (emrinde) olurlar, âlemde tasar-

ruf iderler. Vaktâ kim kutb-i âlem, çâr

anâs›r libâs›n b›raksa (kutub dört ele-

man giysisini b›rak›p ölse) yedilerün

birisi ol kutba halîfe olur. Ve birisi dahi

ol tertîb üzerine olan velîlerün k›rklar-

dur. Anlar dahi sâhib-i tasarrufturlar.

Vaktâ kim yedilerün birisi anâs›r libâs›n

b›raksa k›rklarun birisi ol velînün yeri-

ne geçer. Ve birisi dahî üçyüzlerdür.

Vaktâ kim k›rklarun birisi anâs›r libâs›n

b›raksa (ölse) üçyüzlerün birisi ol velî-
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35) Parantez içindeki

aç›klamalar, bas›l› nüshadan,

Bizim Nûr–i Osmaniye

noshas›nda yoktur. Anlafl›l›yor

ki Nûr-i Osmaniye nüshas›,

ötekilerden özettir. Belki fieyh

Hazretleri, eserini sonradan

özetlemifltir. Çünkü üslûb, ayn›

üslûbdur.

36) Köfleli parantez içindeki bu

izahlar da tamamen bas›l›

nüshadand›r. Nur-i Osmaniye

nüshas›nda yoktur. Nur-i

Osmaniye’deki özet olan

müteâkib k›s›md›r. 

37) Fussilet: 54. Kitâb’›n

orijinalinde âyet:

Bir müstensih hatâs› olmal›.

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

nün yerine geçer. Ve birisi dahî binler-

dür. Vaktâ kim üçyüzlerün birisi dahî

anâs›r libâs›n b›raksa binlerün birisi ol

velînün yerine geçer. Vaktâ kim binle-

rün birisi anâs›r libâs›n b›raksa bu âlem

halk›n›n bir kabiliyetlüsini ol velînün

yerine geçirürler.)(35)

Yedilerün birisi üçlere mürîddür.

K›rklarun birisi yedilere mürîddür. Üç-

yüzlerin birisi k›rklara mürîddür. Binle-

rin birisi üçyüzlere mürîddür. Âlem

halk›nun birisi binlere mürîddür. Bu

tertîb, tertîb-i evliyâ (velîler hiyerarfli-

si)dur.

Onsekizinci bâb: Tevhîd nedür ve

ne makâmdur, an› beyân ider. [Tevhîd

dahî iki k›s›mdur. Birisi âmmdur, ve bi-

risi hâssdur. Ammâ) Tevhîd(-i ‘âmm ol-

dur kim sâlik, lâilâhe illâllah der, yani

Tanr›’dan gayr› tanr› yoktur. Ammâ

tevhîd-i ayne’l-yakîn öyle degüldür.)

oldur kim mürîd, her fleyi (yerli yerin-

de görür, eyidür kim (der ki): “Bunlarun

bir yarat›c›s› vardur. Ammâ bunlardan

münezzehtür. Anun gibi yarat›c›dur

kim bir dahî flerîki yoktur.” der. Ammâ

tevhîd ilm iledür, ‘ayn ile degüldür. Bu-

nun gibi olan tevhîde, tevhîd-i ‘âmm

dirler. Ve birisi dahî tevhîd-i hâssdur.

Tevhîd-i hâss oldur kim sâlik, her fle-

yün hakîkatini ayne’l-yakîn gördükten

sonra terakkî ile bir makama yetiflür

kim kelime-i tevhîdin hakîkatini ayne’l-

yakîn görür ve Tanr›’dan gayr› tanr›

yo¤ idügin tahkîk ile bilür. Ol vakt

gayr› eflyânun vücûdu, Hak Taâlâ’nun

celle celâluhû vücûdundan mahv olur.

Hemân Hak Taâlâ’nun vücûdu kalur.

Zîrâ kim hakîkatte Hak Taâlâ’nun vü-

cûdundan gayr› vücûd yoktur. Nitekim

Resûl

Hazre-

ti aley-

hisselâm buyurmufltur: 

Yani tevhîd, Tanr›’dan ¤ayr› hiçbir fleyi gör-

memektür. An›n içün hiçbir fleyin vücûdu yok-

tur, hakîkatte hemân Tanr› vardur. Ve dahî

Yani yoktur vücûtta (varl›kta) hiçbir fley, illâ

Hak Taâlâ vücûdudur (Allah’›n varl›¤›ndan

baflka bir varl›k yoktur). Ancak sâlik, tev-

hîd-i hâssa kadem bas›cak bu ittü¤ümüz

hadîslerün hakîkatini ayne’l-yakîn bilür

ve anlar kim Hak’tan gayr› kimesnenün

vücûdu yoktur, hemân Hakk vücûdu-

dur. Ol vakt âlim olur ve’sselâm.](36) 

‹flbu s›fat›n bir hakîkati vardur, abes

degüldür.

Kesrete

nazar ider, âlem olur.  Zîrâ her fleyde

bir hakîkat vardur, hâlî degüdür. Kur’ân

mucibiyle ki buyurur: 

“O, her fleyi kuflatm›flt›r (her fley Allâh'›n bil-

gisi içindedir).”(37) Çünkü Hak Taâlâ’n›n

her fleyde ihâtas› vardur. Mecmû-i

fley’in hakîkati, Hak’tur. Tevhîd-i tâmm

budur. Ammâ tevhîd-i s›fât oldur kim

her fley bir isimle muttas›ftur ve her

isim müsemmâ’nun hakikatidür. Zîrâ is-

mün, müsemmâs›na tasarrufu geçer.

Egerçi her âdem’de kesreti vardur, vah-

deti dahî vardur. Ve her kesretin bir is-

mi vardur, her fleyde ma‘lûmdur. Anlar

kim tevhîd-i s›fât› (s›fatlar tevhîdini)

bildiler, “‹smün müsemmâs›na tasarrufu

hakîkattür” dirler. Egerçi zât münez-

zehtür, cemî‘-i tenzîhten, ammâ hak

budur kim kiflinün zerrede dahli (rolü)

vardur. Ammâ zâtla degüldür. Zîrâ zât-

› müteayyinesi hôd zâhirdür, zerreden

münezzehtür. 

Evet, her kaçan, kiflinün zât› ¤âib

olsa zerre dahî mahvolur, görünmez.

Egerçi her fleyde bir hakikat vardur, (o)

Hak’tan hâlî degüldür. Ammâ zât mü-

nezzehtür. Mecmû‘-i vücûd Hakk’un-

dur, gayri yoktur. Ammâ vahdetin il-

minde kesret (çokluk) mündericdür

(birlik içinde çokluk vard›r, çokluk bir-

li¤e dâhildür). (Bu Tevhîd makâm›)

Ezeli, zâhiri ve bât›n› görür. Hem ezel-

dür, hem ebeddür. Tevhîd-i hakîkî

(gerçek

tevhîd)
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38) Bakara: 115
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budur. (Bu makâmda bulunan) Her fley-

de bî hicâb (perdesiz olarak) zâta nazar

ide, visâle yetifle, vuslat bula. Bu ma-

kam, her fleyi kuflatm›fltur (her fley Al-

lâh'›n bilgisi içindedir). Bu makâm›

kesb ide ki Kur’ân’da buyurur: “Nereye
dönerseniz Allâh’›n yüzü (zât›) orada-
d›r.”(38) Eflyâdan bir fley ana mâni‘

olup hicâb olmaya. Kendüsi temkîn (is-

tikrar) bulmufl ola. Ol makâmlar evliyâ-

nundur.

Tevhîd-i s›fât (s›fatlar tevhîdi)

ma‘rifettür. Tevhîd-i s›fât› bilmekle velî

olmufl olmaz. Tevhîd-i s›fât, her fleyin

zâhirin görür, hakîkatin görmez. Eger

eflyân›n zâhirin gören velî olmak olursa

hiçbir kimesne azâba müstahikk olmaz.

Kur’ân mûcibiyle (gere¤ince) cennet ve

cehennem dahî haktur. Pes ma‘lûmdur

kim tevhîd-i s›fât› bilmekle velî olmak

olmaz; tevhîd-i tâmm’› bilmeyince. El-

hamdü lillâhi alâ’l-itmâm› ve’d-devâm

(Kitâb› tamamlamay› nasîb eden ve de-

vâm›na da imkân verecek olan Allah’a

hamdolsun)!.  

ÖZET VE DE⁄ERLEND‹RME

A- Özetle sadelefltirme

fieyh Akflemseddin Hazretleri bu

eserinde özetle diyor ki:

Bir gün ilimle u¤rafl›rken uyku bas-

t›rd›, gözlerime gaflet uykusunun bas-

t›rmas›na üzüldüm de: “Ya Rabbi, bu

gaflet uykusu neden gözlerimi ald›?”

deyip a¤lad›m. Tam bu s›rada Hz. Pey-

gamber, birkaç velî ile birlikte geldi,

bana:

– Ey Hamza o¤lu Muhammed, âfl›k

isen sevgiline kavufl. Senin gözlerinden

akan yafl› biz Allah Taâlâ’ya sunduk.

Bundan böyle seni berât ettirdik (suçla-

r›ndan kurtard›k) dedi.

Yan›nda bulunan velîler, mahcub

bir vaziyette dururken içlerinden uzun

boylu birisi:

– Ey Allah’›h Elçisi, Hamza o¤lu

Muhammed’e velîlerin makamlar›n›

gösteriniz, dedi.

Allah’›n Elçisi, elini bafl›m›n üstüne

koyar koymaz gözlerimden perdeler

kalkt›. Bu kitap içinde anlatt›¤›m ma-

kamlar› gördüm, hayrân oldum, Pey-

gamber Aleyhisselâm’›n aya¤›na düfl-

tüm. Peygamber Aleyhisselâm, üç kez:

“Beni s›k›nt›ya sokma!” diyerek eliyle bafl›-

m› kald›rd›. O olaydan sonra hayli za-

man kalb gözüm aç›k olarak dolaflt›m.

Sonra normal ak›l düzeyine geldim, bu

kitâb› yazd›m. Burada yazd›klar›m›n ta-

mam›, Levh-i Mahfuz’da gördüklerim-

dir. Gördüklerimden bir harf dahi fazla

yazm›fl de¤ilim. Hattâ gördüklerimin

tamam›n› dahi yazmad›m. Ancak binde

birini yazabildim. Çünkü Peygamber

Aleyhisselâm bana öyle makamlar gös-

terdi ki onlar› sözle anlatmak mümkün

de¤ildir. Onsekiz bölüm üzere düzen-

ledi¤im bu Kitâba “Makâmât-› evliyâ:

Velîlerin Makamlar›” ad›n› verdim. 

Birinci bölüm, mürflid ve mürîd

hakk›ndad›r. Bu tarîk (tasavvuf yolu),

peygamberlerden evliyâya geçmifltir.

Hiç kimse, varmak istedi¤i yere mür-

flidsiz varmam›flt›r. Nitekim Hz. Pey-

gamber de “Benim mürebbim (e¤iticim, yetifl-

tiricim) olmasayd›, Rabbimi bilemezdim” bu-

yurmufltur. 

Mürflid, her fleyde kendi benli¤ini

gören, her fleyde tasarruf etme gücü ve

yetisi bulunan kiflidir. Mürîd de bu yo-

lun bütün aflamalar›n› geçen, kutupluk

makam› d›fl›nda, ulaflmad›¤› hiçbir ma-

kam bulunmayan kiflidir. Buna göre

dünyâda mürflid tek oldu¤u gibi mürîd

de tektir. 

Fakat irflâd makam›na ayak basma-

dan mürflidlik taslayarak fleyh oldukla-

r›n› iddiâ edenler, Allah kat›nda utan-

maz insanlard›r. “Benim velîlerim, benim

kubbelerim alt›ndad›r, onlar› benden baflka

kimse bilmez” kudsî hadîsinde belirtildi¤i

üzere Allah’›n gerçek velîleri gizlidir.

Bu mürflidlik taslayanlar, Cenab› Hakk’›

aç›k gözle her yerde hâz›r bilmedikleri

gibi, kendi varl›klar›n›n hakikatini de

oldu¤u gibi bilmezler. Gözleri perdeli

oldu¤u halde irflâd dâvâs›nda bulunur,

kendilerini halka velî diye gösterirler.

E¤er bunlar velîlik makam›na ayak bas-
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m›fl olsalar, irflâd dâvâs›na kalkmaz,

halk aras›nda kendilerini yüceltip Al-

lah’tan uzak düflmezler. Evliyâ kat›nda

bu adamlar velî de¤il, tellald›r. Velîle-

rin sözünü sat›p velîlik taslayarak halka

flirin görünmek isterler. Bunlar›n yapt›-

¤› alçakl›kt›r. Bunlar en alçak insanlar-

d›r.

Evliyâ ise, herkesten gizli kalan, Al-

lah’›n hazînedarlar› olan insanlard›r.

Her bilgiyi bilirler. Ama zâhirde her

kifliye, istedi¤i flekilde olurlar. Herkes

için uygun olan› yaparlar. Bundan dola-

y› velîler zamanlar›nda bilinmez. Bede-

ni görünür, bilinir ama hakikati gizli

kal›r. Kimse onun gerçek halini bilmez.

Çünkü onlar›n hiç kimseye ihtiyac›

yoktur. Muhtâc olmayan kifli, Allah’›n

s›rlar›n›, kendisinin velîli¤ini halka yay-

maz. Zaten bunlar›n s›rlar›na kimse da-

yanamaz. Halk, bunlar›n bildiklerinin

zerresini duysa helâk olup gider.

‹kinci bölüm, velîli¤in bafllang›c›n›

anlat›r. Bu makamda bulunan velîler,

bütün eflyân›n ilmini bilir, Allah’›n s›-

fatlar› ile s›fatlan›rlar. ‹nsan›n hangi

aflamalardan geçerek insan oldu¤unu

anlarlar. Eflyâ bilgisini bilmekten amaç

insan›n oluflumunu bilmektir. Fakat in-

san›n oluflumunu bilmekle de tam ol-

gunlu¤a eriflilemez. Allah’›n kemâlinin

sonu yoktur ki tam olarak bilinsin. An-

cak velî kendi vücudunu her fleyde gö-

recek bir makama ulafl›r. ‹nsan kendisi-

ni aynada görür gibi, velî de her varl›k-

ta kendi vücûdunu görür. Çünkü âlem,

insan›n aynas› haline gelir. Ayn› za-

manda yirmidört saatte, yirmidört bin

nefes içinde ne kudret bulundu¤unu da

bilir. ‹flte bu rütbeye yetiflen, velîlik

makam›na ayak basm›fl olur.

Üçüncü bölüm, ikinci vilâyeti anla-

t›r. Bu makam, eflyây› bilme düzeyin-

den geçip Muhammed’in ruhuna ulafl-

ma ve kudret sahibi olma makam›d›r.

Peygamberler için bu makam peygam-

berlik makam›d›r. Ancak peygamberlik

kalkt›¤› için, bu tasarruf makam›na ve-

lîler ulaflmaktad›r. Nitekim Hz. Pey-

gamber de kendi ümmetinin âlimleri-

nin, ‹srâîlo¤lu peygamberleri gibi ol-

du¤unu belirtmifltir. Bu hadiste sözü

edilen “âlimler” kelimesiyle, velîler kas-

dedilmifltir. Çünkü peygamberlerin

ulaflt›¤› makama, velîlerden baflkas›

ulaflamaz.

Esasen velîlik ve peygamberlik ayn›

›fl›ktan ibarettir. Bu ›fl›k peygamber

üzerine do¤arsa o kimseye peygamber,

velî üzerine do¤arsa o kimseye velî de-

nilir. Yaln›z peygamberler, kendilerine

do¤an bu ›fl›¤› göstermek, velîler ise

gizlemek zorundad›rlar. Yani peygam-

berler, peygamber olduklar›n› duyur-

mak, velîler ise velî olduklar›n› gizle-

mekle yükümlüdürler.

Yaln›z cezbe gücünün bast›rmas›yla

baz› velîler, istem d›fl› velîliklerini aç›¤a

vurabilirler. Bu meczûb insanlar dünyâ-

n›n kutbunu görürler. Kutub, dünyâda

olacak iflleri onlara emreder, onlar da

kutbun emretti¤i fleyleri yaparlar.

Bu olgunluk düzeyine ulaflan kifli,

dünyân›n var›na yo¤una ald›rmaz. Al-

lah’tan baflkas›yla ilgisi yoktur. Bu ma-

kamda olan› kimse bilemez ve kimse

ona “velî” demez, tersine “deli, dîvâne,

sar‘al›” derler. Allah’›n hazînelerinin

gizli bulundu¤u kimseler, bu s›rlar›

kimseye göstermezler. Sadece Hakk’›

bilmek üzere yarat›lm›fl, kabiliyetli

kimselere gösterebilirler.

Dördüncü bâb, fenâ makam› hak-

k›ndad›r. Bu makamda bütün varl›klar-

dan geçen velî, Hz. Muhammed’in rû-

hundan, Allah’›n zât›na bakar. Çünkü

Hz. Muhammed’in rûhu, Allah’›n ayna-

s›d›r. O rûha bakan, hakîkat denizinde

bo¤ulur, kendi varl›¤›ndan da geçer,

kâmil insan olur. Bafl› ve sonu bulunma-

yan bu makamdaki velînin vücudundan

yetmifl bin melek görüntü verir (bu zât-

tan tecellî ve tasarruf eder).

Beflinci bâb, hikmet makam›d›r. Bu

makamda bulunan yetiflmifl kiflilerin her

biri, ilmin bir dal›n› gelifltirmifl, eflyân›n

oluflum bilgilerine ulaflm›fllard›r. Lok-

man Hekim hikmeti ortaya ç›kard›. Di-

¤er filozoflar da onun hikmetinden

baflka bilgiler ç›kard›lar. 
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Lokman Hekim, sadece hikmet ma-

kam›nda kald›, daha ileri geçemedi.

Çünkü yeterli¤i o kadard›. 

Baz›lar›na göre kendisine Cebrâîl

geldi¤i için Lokman Peygamber, baz›-

lar›na göre de kendisine peygamberlik

gelmedi¤i için peygamber de¤ildir. Fa-

kat velîlere göre Lokman, velîli¤in bafl-

lang›c›nda kalm›flt›r. Çünkü hikmet,

velîli¤in bafllang›c›d›r. Hikmet ile kas-

tolunan da ihyâ (hayat verme, diriltme)

bilgisidir ki buna iksîr denilir. ‹ksîr, Al-

lah’›n, ölüleri nas›l diriltti¤ini, dirileri

nas›l öldürdü¤ünü bilme gücüdür. Bu

mertebe, velîli¤in bafllang›c›d›r. Bu ma-

kamda bulunan kiflilerde gönül zengin-

li¤i oluflur. Ayr›ca bu makamda kabir-

lerde bulunanlar›n halini görme (keflif)

yetisine de ulafl›l›r.

Alt›nc› bâb, Hz. Âdem’in makam›n›

ve meflrebini anlat›r. Âdem’in mazhar

ve meflrebi toprakt›r. Çünkü arz›n bü-

tün topra¤›n›n bilefliminden yarat›lm›fl-

t›r. Allah, Âdem’e bütün varl›klar›n

isimlerini bildirdi. Âdem isimleri bil-

mekle, o isimlerin arkas›nda bulunan

varl›klar› da bilmifl oldu. Çünkü ismin

gösterdi¤i varl›k, ismin içindedir. Bun-

dan dolay› velîler de isimlerin gösterdi-

¤i tüm varl›klar›n bilgisine vâk›ft›rlar.

Evliyân›n bilmedi¤i bir fley yoktur. ‹flin

esas›na bak›l›rsa, bütün eflyân›n hakika-

tinin, Muhammedî Rûh oldu¤u anlafl›-

l›r. Muhammed Rûhunun hakikati de

Hakk’›n kendisidir. Yüce Allah, varl›k-

lar›, çeflitli do¤alarda yaratm›flt›r. Çün-

kü Âdem’den (yani insandan) baflka hiç

kimsede do¤rudan Hakk’›n görüntüsü

olma kabiliyeti (yetene¤i) bulunmam›fl-

t›r. ‹nsan›n do¤as›, Allah’›n zât›n›n gö-

rüntüsü olmaya elveriflli oldu¤undan

dem, bütün varl›klar›n asl› (kökeni) ol-

mufltur. Âdem’in sûreti de Muham-

med’in rûhundan meydana geldi¤i için

Âdem, Allah’›n birli¤ini aç›klam›fl ve

Ezelî Kelâm› aç›¤a ç›karm›flt›r.  Allah’›n

Âdem’i yaratmas›ndan amaç, Hz. Pey-

gamber’in, vücuduyla yücelere ç›kmas›

(mi‘râcetmesi) ve bu âlemi ›fl›¤›yla ay-

d›nlatmas› idi.

Yedinci bâb, cezbe ehlinin makam-

lar›n› aç›klamaktad›r. Cezbeliler, fenâ

fîllah makam›na mürflidsiz olarak vara-

bilen kimselerdir. Bunlar, perdesiz bu-

lunduklar› s›rada Allah’tan taflan her fle-

yin ard›nda Allah’›n zât›n› görürler. Ar-

t›k ak›l düzeyine gelmeyip o makamda

kal›rlar. O makamda Levh-i Mahfûz‘a

bak›p onda yaz›lanlar› görüp okur ve

gördüklerini de birtak›m simgelerle

söylerler. Söyledikleri olmufltur veya

olacakt›r. Ama onlar›n rümuzlu sözleri-

ni ak›l düzeyindekiler anlamazlar. On-

lar, dipsiz bir denize dald›klar› için

kendilerinden baflka kimseden hofllan-

mazlar. Dünya yok olsa onlar›n umu-

runda de¤ildir. Bunlar›n irflâd› riyâzet

ve mücâhede (ibâdetlerle) ile de¤il,

görmek iledir (görerek gerçe¤e erer ve-

ya irflâd)ler.

Bunlar, yetifltirmek istedikleri mürî-

din hakikatine bakar, e¤er ma‘rifete ka-

biliyetli ise bir bak›flta onu uçurup ma-

kamlar› afl›r›rlar. E¤er mürîd, bilgiye

kabiliyetli de¤ilse – ki bunlara gerçek

de¤il, görünürde mürîd denilir– onunla

ilgilenmezler, sadece onun inanc› ölçü-

sünde ona himmet ederler ve onun is-

tedi¤i yerde bulunurlar, (hofluna gide-

cek flekilde yaparlar).

Sekizinci bâb, tasarruf makam›n› ve

bu makam sâhiblerinin niteliklerini

aç›klar. Tasarruf sâhibleri iki k›s›md›r.

Birincisi görünürdeki dünyâ yöneticile-

ri olan sultanlar, krallar, vâlîler gibi in-

sanlard›r. Di¤erleri ise bât›nî, görün-

mez yöneticilerdir. Bât›nî (görünmez)

tasarruf sâhibleri ise çeflitli gruplara da-

hil olan velîlerdir. Bunlar›n bafl›nda, ye-

di iklîme hükmeden yediler vard›r. Yedi

gezegen de bunlar›n yönetimindedir.

Bafl yönetici ise kutubdur. Kutub,

Levh-i Lahfuz’a yaz›lan yaz›lar› görüp

yedi velîye bildirir. Bunlar da onun em-

rini uygular Allah’›n buyru¤unu yerine
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getirirler. Evreni düzen üzere tutanlar

bunlard›r. Bunlar, Tanr› buyru¤u olma-

dan bir çöpü bir çöp üzerine koymaz-

lar. Bunlar dâima kutba bakarlar. Kutub

da Allah’›n zât›n›n aynas› olan Hz. Mu-

hammed (s.a.v.)in ruhundan Tanr› zât›-

na bakar. Allah’›n zât›, Hz. Muham-

med’in ruhundan baflka bir fleyden gö-

rünmez. Levh üzerine çizilen her ilim,

Hz. Muhammed’in ruhunda görünür.

Tasarruf sahipleri, zaman zaman fenâ

fîllah makam›na var›p Hz. Muham-

med’in ruhundan zâta bakarlar ve he-

men dönüp Allah’›n izniyle yönetimle-

rini sürdürürler.

Dokuzuncu bâb, kümmelî (tam ol-

gunlu¤a ermifller) makam›n› anlat›r.

Tam ermifller, Allah’›n aynas› olan Mu-

hammed rûhuna bak›p Hakk’›n zât›n›

görürler. Bu makamdan hiç ayr›lmazlar.

Hz. Peygamber’in, “dîdâr ehli” dedi¤i

kimseler bunlard›r. Bunlar, flekilde öte-

ki insanlar gibi görünen, fakat içyüzle-

rini Allah’tan baflka kimsenin bilmedi¤i

özel kullard›r. Velî olduklar› bilinme-

yen bu kimseler, halk aras›nda gizli ka-

l›rlar. Bunlara “Ehlullah (Allah adamlar›),

efrâd (tekler, yaln›zlar” denilir. Eflyân›n s›-

fat›, bunlara perde olmaz. Yedi kat yer-

de ve yedi kat gökte onlara gizli bir

fley kalmaz. Diledikleri anda do¤uya,

diledikleri anda bat›ya gidebilirler. Göz

aç›p yumma süresi içinde darda kalm›fl-

lar›n imdâd›na yetiflirler.

Onuncu bâb, Ma‘flûk Makam› hak-

k›ndad›r. Bu makam, Hz. Peygamber’in

ruhunun makam›d›r. Onsekizbin âlem,

Hz. Muhammed’in aflk›na, yarat›lm›flt›r.

Çünkü yüce Allah, “Ey Muhammed, sen ol-

masayd›n, bu felekleri yaratmazd›m!” buyur-

mufltur. Dolay›s›yla onsekizbin âlem ve

Hz. Muhammed’in rûhu, Allah’›n ma‘flû-

ku (sevgilisi) olmufl; bütün peygamber-

ler, velîler hep Hz. Muhammed’in ruhu-

nun nurundan yarat›lm›flt›r. Demek ki

Ma‘flûk Makam›, Hz. Muhammed’in ru-

hunun makam›ndan baflka bir fley de¤il-

dir. Âlemin kutbundan baflka hiç kimse,

Ma‘flûk Makam›na ayak basamaz. 

Onbirinci bâb, sülûk makam› hak-

k›ndad›r. Evliyâ kat›nda sülûk dörttür. 

1. Önce sâlik, kendi vücudunda giz-

li bulunan bilgilere vâk›f olur. 

2. Sonra eflyân›n özelliklerini, do¤a-

s›n›, neye yarad›¤›n› bilir.

3. Daha sonra, astronomi ilmine vâ-

k›f olur, yedi gezegenin seyir ve ifllevi-

ni, bunlar›n ifllevi sonunda nelerin

meydana geldi¤ini bilir. Bu bilgiden o

kadar büyük bir haz duyar ki bazen

zevkten sarhofl olur, güler, flaklabanl›k-

lar yapar. E¤er meflreb (tarîkatte özel

bir yöntem ve görüfl) sahibi ise bu ma-

kam› geçer, daha ileri gider. Ama mefl-

reb sahibi de¤ilse bu makamda kal›r.

Bu makam, Hz. ‹drîs’in makam›d›r.

Birçok velî bu makamda kalm›flt›r. Bu

makam› geçen velî, kudret (iktidar) sa-

hibi olur. Fakat buray› geçemeyen, ikti-

dar sahibi de¤il, sadece müflâhede ehli-

dir (görür, gizli bilgilere vâk›f olur,

ama onun yönetim gücü yoktur).

4. Felekler ve eflyâ ilmine tam vâk›f

olan sâlik, bu kez Arfla bakar, Arfl›n

ululu¤undan ve heybetinden hayret

içinde kal›r, akl› gider; yerde mi, gökte

mi oldu¤unu bilemez. Bu makama

“Hayret Makam›” derler. Hakk’›n yard›-

m›yla bu makamda bulunan sâlik ¤inâ

(zenginlik) rütbesine erer. Âlemden

zengin olur, yani Allah’tan baflka hiçbir

varl›¤a ihtiyac› kalmaz. Hz. Peygam-

ber’in “Nefsini bilen, Rabbini bilir” sözüyle

anlatt›¤› duruma bu makamda erilir. ‹fl-

te bu makamda sâlik, nefsinin ne oldu-

¤unu, varl›¤›n›n hakikatini bilir. Çok

kimse bu makamda utanc›ndan ötürü

vücûd giysisini b›rak›p flehîd olur, fle-

hîdler makam›na erer.

Bu makamda varl›k giysisini b›rak-

man›n iki nedeni vard›r: Birinci neden,

ömrünün ancak o kadar olmas›d›r. Di-

¤er nedeni de kendisinin hakikati görü-

nünce dayanamay›p mahvolmas›d›r.
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Esasen dünyâya geliflin amac› bu hale

ermek idi. Bu durum artsa onun zevki

de artard›. Ama sâlik ondan ötesine ge-

çemeyince Allah’›n dergâh›na ulafl›p

hesaps›z ve azâbs›z flehîdler mak›m›na

ermifl oldu.

Bu aflk makam› öyle bir Harâm Evi

(Beyt-i Harâm)d›r ki orada ölen flehîd,

öldüren gâzî olur.

Onikinci bâb, Aflk makam›n› bildir-

mektedir. Aflk makam›, velîlerin, Hz.

Muhammed’in rûhuna bakarak âfl›k ol-

duklar› ve aflk›n bast›rmas›yla hatâl›

sözler söyledikleri makamd›r. Velîlerin,

bu makamda zülüf ve hâl (saç ve ben)

söylemleriyle anlatmak istedikleri, Hz.

Peygamber’in ruhunun güzelli¤idir.

E¤er bu dünyâ halk›, Hz. Peygamber’in

nûrundan bir par›lt› görselerdi, velîler-

den baflkalar› hep helâk olurlard›. Bu

makamda baz› velîler, d›fl âlemde (fizik

yüzlerde)ki güzelli¤e ba¤lan›r (herhan-

gi bir insana âfl›k olur). Bu hal, riyâs›z,

gerçek aflkt›r. O sûrete bakt›kça Mu-

hammed nûrunu görür, aflk›n bask›n›yla

her fleyi Muhammed nûruyla görme¤e,

onunla “evet ve hay›r” deme¤e bafllar.

Çünkü o kifliye, o fizik güzellikten, Hz.

Muhammed’in nûrundan bir par›lt› gö-

rünmüfltür. O sevilen insan, kendisinde

Muhammed nûrundan bir iz bulundu-

¤unun fark›nda olmaz. Oysa ona âfl›k

olan, onda tecellî eden Muhammed nû-

runa âfl›k olmufltur, fakat sevilen kifli,

kendisinden neyin tecellî etti¤ini bil-

mez de, kendi bireyinin sevildi¤ini sa-

n›r. Ama onu seven velî, o bireyin Mu-

hammed Nûrundan ne derece büyük

pay alm›fl oldu¤unu bilir. O bireyde o

Nûru gören kifli, âfl›k olup yalvar›r. 

Fakat baz› velîler de d›fl âlemdeki fi-

zik güzelli¤e bakmaz, dâima Tertemiz

Rûh’a bakar, ona hayrân olup kal›rlar.

Onun rûhunu gören velîlerin ak›llar›

bafllar›ndan gider. Sonunda Hakk’›n

yard›m›yla dîdâra ererler (as›l sevgilinin

yüzünü görürler). Çünkü Hz. Peygam-

ber’in rûhu, Allah’›n aynas›d›r. Ona ba-

kan, Hakk’› görür. Allah’›n zât›, Hz.

Peygamber’den baflkas›ndan görünmez.

Böylece, bu makamda bulunan velî-

lerin namazda çok durmalar›n›n sebebi

anlafl›lmaktad›r. Mecnûn gibi, Ferhâd

gibi dünyâ sevgililerine tutulan ünlü

âfl›klar›n durumlar› bilinmektedir. On-

lar dünyâ sevgililerine öyle tak›l›p ken-

dilerinden geçerken, bütün güzellikle-

rin asl› olan Muhammed Nûrunu gö-

renler, kendilerinden geçmezler mi?

Gerek Yûsuf, gerek herhangi bir güzel

olsun, bütün güzellerin güzellikleri, Al-

lah’›n zât›ndan taflm›fl olan Hz. Mu-

hammed’in Nûrunun yans›mas›d›r. Bü-

tün güzellikler o Nûr’un yank›s›d›r.

Onun gibi bir güzelli¤e hayrân olmak

elbette do¤ald›r. Bu makamda kalan ve-

lîlere “Ehl-i dîdâr: dîdar ehli” derler. 

Hz. Peygamber’in ruhuna bakt›klar›

için bu makamda (do¤rudan Hakk›

görmezler) sadece Muhammed’in ruhu-

na bakarlar. Bu makama “Aflk Makam›”

denilir. Bu makamda olan velîler, aflk›n

bast›rmas› yüzünden kendilerini helâk

ederler, yahut din aç›s›ndan yanl›fl söz-

ler söylerler (de bu yüzden flerîat hük-

münce cezâland›r›l›rlar). Muhammed

flerîatine ayk›r› sözler söylemek, Man-

sûr’un hakk› de¤ildir. Resûl Hazretinin

ruhundan edeb etmeden bu tür sözler

söyleyenleri, Hz. Resûl’ün ruhu, hemen

hakikat k›l›c›yla vurup öldürür. Böylece

onlar flehîdlik makam›na ererler.

Onüçüncü bâb, dört eleman› ve

bunlar›n mazhar› olan peygamberleri

belirtir. Allah dört eleman yaratm›fl,

her eleman›n özelli¤ini de bir peygam-

berde ortaya ç›karm›flt›r. Dört elema-

n›n mazhar› olan peygamberler, Âdem,

Nûh, Mûsâ ve Îsâ peygamberlerdir.

Bunlar›n her biri, bir eleman›n mazhar›

(görüntüsü) olmufltur. Bunun nedeni de

fludur: Âdem Peygamberin ilk kal›b›

(bedeni) topraktan yarat›lm›flt›. Bundan

dolay› o, topra¤›n mazhar› (görüntüsü)
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oldu. (Topra¤›n özelli¤i onda görün-

dü). Nûh, suyun, Mûsâ ateflin, Îsâ hava-

n›n mazhar› oldu. Bundan dolay›

Âdem’de toprak özelli¤i, Nûh’ta su

özelli¤i, Mûsâ’da atefl özelli¤i, Îsâ’da

hava özelli¤i bask›n idi. Ama Hz. Mu-

hammed’de dört eleman tam dengeli

bulunuyordu. O, bu dört eleman›n

hepsinin mazhar› olmufl, (hepsinin

özelli¤ini kendisinde dengeli biçimde

tafl›m›flt›r).

Tasarruf sâhibinin bedeninde hangi

eleman bask›n ise zaman›nda o tür fley-

ler olur. Âdem Peygamberin kal›b›nda

toprak eleman› bask›n oldu¤undan, o,

topra¤›n mazhar› olmufltur (çiftçilik ya-

p›p topra¤› ifllemifltir) Nûh Peygam-

ber’in bedeninde s›v›l›k bask›n oldu¤u

için âlemi tûfana vermifltir. E¤er Nûh,

dört eleman›n mazhar› olsa, k›zmaz, s›-

v›l›¤›n bask›n›yla âlemi suya verip ken-

disini sorumlu duruma düflürmezdi. Fa-

kat sonunda piflman olup isti¤far etti¤i

meflhurdur. 

Mûsâ’da atefl eleman› bask›n oldu-

¤undan o, çok k›zg›n idi. Bu yüzden

peygamber olmadan önce M›s›r’da

adam öldürmüfltü. 

Îsâ Peygamber’de hava eleman› bas-

k›n oldu¤undan ona “Allah’›n rûhu”

denmifltir. Rûh havâdan ibârettir (yani

nefes) demektir. Ayr›ca felek hesab›na

göre de Îsâ ad›nda haval›k bask›nd›r.

Bundan dolay› Îsâ, riyâzet ve ibâdet

gücüyle gö¤e ç›km›flt›r. Çünkü hava

yerde kalmaz, gö¤e ç›kmad›kça karar

bulmaz.

Fakat yüce Allah’›n, onsekiz bin âle-

mi vücûdundan yaratt›¤› Hz. Muham-

med’de dört eleman dengeli biçimde

bulunuyordu. O, onsekizbin âlemin as-

l›d›r. Âlemler onun varl›¤›nda yerli ye-

rine oturunca bütün elemanlar o vücût-

ta dengesini buldu. Hz. Muham-

med’den baflka hiçbir peygamberin

dört yâri yoktu. Onun dört yâri, dört

peygambere iflâret oldu¤u gibi, dört

eleman›n da mazhar› idi. Hz. Peygam-

ber bu dördünün kökenidir. Dört ele-

man Hz. Muhammed’den yarat›lm›flt›r.

‹flte Hz. Muhammed’den yarat›lan dört

eleman, Hz. Muhammed’in dört sahâ-

bîsidir.

Ondördüncü bâb, Müflâhede Ma-

kam›n› aç›klar. Müflâhede Makam›, ki-

flinin, Hz. Muhammed’in ruhuna bakt›-

¤› makamd›r. Bu makamda olanlar, Al-

lah’tan tafl›p Levh üzerine çizilen her

fleyi görüp bilirler, fakat söylemezler.

Sadece tecellînin bask›n oldu¤u s›rada

istem d›fl› söyleyebilirler. O cezbe ha-

linde söylenen söz hakt›r. Söyleyenler

de bunu istem d›fl› yapt›klar›ndan

ma‘zurdurlar. Yüce Allah, korku ve

üzüntüye u¤ramayacaklar›n› bildirdi¤i

bu velîlerini, bu istem d›fl› sözlerinden

ötürü sorumlu tutmaz. Ama bunlar, ak›l

düzeyine geldiklerinde, cezbe halinde

söylediklerinden isti¤fâr ederler. Velî-

ler, Hz. Resûl’ün övünç duydu¤u fakîr-

lerdir. Çünkü Hz. Peygamber “Ben fa-

kirlikle iftihâr ederim” demifltir.

Ayr›ca velîler Kudret Makam›na da

gelirler. Gerçi kudret Hakk’›n ise de

önce peygamberlerden görünürdü.

fiimdi ise velîlerden görünmektedir.

Art›k peygamberlik dönemi bitmifl, sa-

dece velîlik kalm›flt›r. Ancak Hz. Mu-

hammed’in peygamberli¤i, velîlerde ve-

lâyet fleklinde görünmektedir. Evli-

yâ’n›n kudreti, Muhammed Ruhuna âit-

tir. Onun ruhsal gücü, velîlerde görün-

mektedir. Resûl’ün ruhunu görenler,

dünyâ arzular›ndan geçerler.  Fakat dî-

dâra ermedikçe cennet arzular›ndan

geçmezler. Beyt:

Evliyân›n öyle gücü vard›r ki dilese-

ler tafla dil verirler.

Mûsâ’n›n apaç›k mu‘cizesi, sopay›

ejderhâ yapt›.

O kudret, asl›nda Mûsâ diliyle aç›¤a

ç›kan Tanr› kudreti idi.

Allah’tan, Mûsâ’ya, diledi¤i zaman

sopan›n ejderha yapma yetkisi veril-
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miflti. Sopa onun diledi¤i flekle girerdi.

Evliyây›, bafl› bofl, düflüncesiz, geli-

fligüzel sözler söyleyen kimseler sanma. 

Velîlerin söyledikleri, Levh üzerin-

de gördükleri kesin bilgilerdir. 

Gördü¤ünü söyleyene Allah, günâh

yazmaz. Onun için velîler günâhs›zd›r.

Hakk’› her fleyde görenler velîlerdir.

Hakk’a erenler, velîler yoluyla er-

mifllerdir.

Onbeflinci bâb, velîlerin, cennet ar-

zusundan geçtikleri makam› anlat›r.

Velîler, Hz. Muhammed’in zât›ndan

Allah’›n zât›n› görme noktas›na geldik-

leri s›rada kendilerine sekiz cenneti

verseler kabul etmezler. Çünkü Allah’ta

fenâ bulan kiflide öyle bir zevk oluflur

ki o kimse, ömrü oldukça ak›l düzeyine

gelmek istemez. ‹flte dünyâ halk› böy-

lelerine “deli” veya “Sar‘al›” derler. O

kimse, dünyân›n var›ndan geçer. Her

fleyde yapt›r›m gücü vard›r ama insan

düzeyinde deli fleklinde yürür, kimse

ile ülfet eylemez. O, âlemin kutbudur,

hükmü onsekiz bin âleme geçer. On-

dan ileri bir makam yoktur.

Onalt›nc› bâb, Namaz Makam›n›,

evliyân›n nas›l namaz k›ld›¤›n› anlat›r.

Evliyâ tekbîr al›r almaz, Hz. Peygam-
ber’in ruhunu görürler, o mübârek ru-
ha karfl› dururlar. Yerde ve gökte

Hak’tan baflka bir fley görmezler. Kalb-

lerine sadece Hak tecellî eder. S›fata

bakarak namaz k›lan›n namaz› zâhirî

namazd›r (görünür namazd›r, gerçek

de¤il). Zâta yönelerek namaz k›lan›n

namaz›, gerçek namazd›r. ‹flte velîler

zâta yönelerek namaz k›larlar.

Onyedinci bab, ma‘rifet sâhibinin

makam›n› anlat›r. Ma‘rifet iki çeflittir.

‹lme’l-yakîn (ö¤renme ile ulafl›lan kesin

bilgi), ayne’l-yakîn (görerek ulafl›lan

kesin bilgi). ‹lme’l-yakîn sâhiplerinin

bilgisi zâhirî ilimdir. O kimselerin soh-

betleri, genel sohbettir. Söyledikleri

sözün hakikatini bilmezler. “Allah böy-

le buyurdu, Peygamber böyle buyurdu,

büyük hocalar böyle buyurdu” derler

ama gerçe¤i görmezler. Bu tür bilgi sa-

hiplerine “istidlâl (ak›l yürütme ile so-

nuçlara varma) ehli” denilir. Fakat mâ-

nâ gözleri perdeli oldu¤u için bunlara

“tahkîk ehli” denilmez. 

Ayne’l-yakîn sâhipleri ise Allah ke-

lâm›n›n ve Hz. Peygamber’in sözlerinin

hakîkatini gözleriyle Levh-i Mafûz’da

görür, okurlar. Bu bilgileri, Allah’› bil-

mek için yarat›lm›fl olanlara söyler, bu-

nun için yarat›lmam›fl olanlara söyle-

mezler. Çünkü bu bilgilere herkesin

akl› ermez. Nitekim Peygamber Aley-

hisselâm, “‹nsanlara ak›llar› erdi¤ince söyle-

yiniz!” buyurmufltur. Peygamber’den

utand›klar›, Allah’tan korktuklar› için

Allah’a âit bilgileri herkese söylemez-

ler.

Evliyâya göre ma‘rifet sâhibi, vilâyet

sahibi demek de¤ildir. Ma‘rifet sahibi

eflyân›n s›fatlar›n› görür, hakikatini

görmez. Çünkü bofl yere yarat›lm›fl bir

fley yoktur. Her fleyin bir hakikati var-

d›r. Evliyâya göre bir fley, bir fleye

inansa, inanan da, inan›lan da hofltur.

(Kimse gerçekten inanc›ndan ötürü k›-

nanmaz.) 

Velîler merâtibi (hiyerarflisi): Velî-

lerin bafl›nda üçler bulunur. Üçlerden

biri kutup, ikisi tan›kt›r. Bu tan›klardan

biri makbûl mürîddir. Kutup ölünce ye-

rine makbûl mürîd geçip onsekiz bin

âlemi yönetir. Üçlerden sonra, kutbun

emrinde olan yediler gelir. Bunlar kut-

bun emrini uygularlar. Kutup, ölürse,

yedilerden biri ona halîfe olur (Oysa

bir önceki cümlede üçlerden olan mürî-

din kutba halîfe oldu¤u söylenmiflti

Herhalde burada bir zühûl olmal›. Üç-

lerden biri, meselâ mürîd veya tan›k

ölürse, yedilerden biri onun yerine ge-

çer). Daha sonra k›rklar gelir. Bunlar

da tasarruf sâibi kiflilerdir. K›rklardan

sonra üçyüzler, daha sonra binler var-

d›r. K›rklardan biri ölse, üçyüzlerden

biri onun yerine geçer; üçyüzlerden bi-
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39) “Verây-› halk Hakk’t›r,

att›¤›n tafl incitir Hakk’›,

K›l›çt›r vurma gö¤sün,

parçalar dil dilsizin hakk›”

(Süleyman Atefl)
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ri ölse binlerden biri onun yerine ge-

çer. Binlerden biri de ölünce, halk›n

içinde kabiliyetli birini onun yerine ge-

çirirler. 

Yedilerin birisi üçlerin mürîdidir.

K›rklar›n birisi yedilerin mürîdidir. Üç-

yüzlerin birisi k›rklar›n mürîdidir. Bin-

lerin birisi üçyüzlerin mürîdidir. Halk›n

birisi de binlerin mürîdidir.

Onsekizinci bâb, tevhîd makam›n›

bildirmektedir. Tevhîd ikiye ayr›l›r. Biri

genel tevhîd, biri özel tevhîddir. Genel

tevhîd, Allah’tan baflka Tanr› olmad›¤›-

n› söyleyip buna inanmakt›r. Bilgi ile

olan bu tevhîde tevhîd-i âmm (kamu

tevhîdi) denilir. Ayne’l-yakîn tevhîdi

ise özel bir tevhîd, seçkinlerin tevhîdi-

dir. Özel tevhîd, sâlikin, her fleyin ha-

kikatini kesin biçimde gördü¤ü, Tan-

r›’dan baflka Tanr› olmad›¤›n› kesin bi-

çimde bildi¤i tevhîddir. Bu tevhîd dü-

zeyinde yarat›klar›n varl›¤›, Yaratan’›n

varl›¤›nda yok olur, yaln›z Allah’›n var-

l›¤› kal›r. Gerçekte Hakk’›n varl›¤›ndan

baflka varl›k yoktur. Nitekim Peygam-

ber (s.a.v.): “Tevhîd, Allah’tan baflkas›n›

görmemektir, çünkü gerçekte Allah’tan baflka

varl›k yoktur” buyurmufl ve: “Allah’›n var-

l›¤›ndan baflka bir varl›k yoktur.” demifltir.

Ancak özel tevhîde ayak basan salik,

bu hadîslerin hakikatini kesin gözle gö-

rüp bilir ve Hak’tan baflka varl›k olma-

d›¤›n› anlar.

Zirâ her s›fat›n bir gerçe¤i vard›r.

rastgele, anlams›z olarak yarat›lan bir

fley yoktur. Kesret (çokluk) gözüyle

bak›l›nca bu eflyâ, âlem olur; hakîat aç›-

s›ndan bak›l›nca tüm varl›klar Hak

olur. Çünkü hakikati olmayan fley yok-

tur. Her fleyin hakîkati de Hakk’t›r.

Çünkü “O, her fleyi kuflatm›flt›r.”(39) ‹flte

tam tevhîd budur. S›fatlar tevhîdinde

her fleyin ayr› bir ismi vard›r. Her isim-

de isimlenen mevcuttur. ‹simler, isimle-

nenin hakikatidir. Çünkü isim, isimle-

neni etkiler. ‹simlerde çokluk var ise de

teklik de vard›r. S›fatlar tevhîdini bi-

lenler, ismin, isimleneni etkiledi¤ini

söylerler. Zât, her türlü tenzîhten (ek-

sikliklerden) uzak ise de kiflinin zerrede

dahi rolü vard›r. Çünkü kiflinin zât›

kayboldu¤u zaman, zerre de kaybolur.

Hakikati olan her fleyde de Hakk var-

d›r. Ancak zât münezzehtir. Bütün var-

l›k, gerçekte Hakk’›nd›r. Yaln›z bu bir-

likte çokluk da vard›r. Bu tevhîd maka-

m›nda bulunan, ezeli, ebedi, görüneni

ve gizliyi görür. Allah öncesiz, sonra-

s›z, aç›k ve gizlidir. Bu makam sahibi,

her fleye perdesiz olarak bakar. “Nereye

dönerseniz Allâh’›n yüzü (zât›) oradad›r.”

âyetinin hakikatini anlar. ‹flte gerçek

tevhîd budur.

S›fatlar tevhîdi bilgidir. Kifli Tam

tevhîdi bilmedikçe, sadece s›fatlar tev-

hîdini bilmekle velî olamaz. Çünkü s›-

fatlar tevhîdi, görüneni görür, hakikati

görmez. E¤er eflyân›n sadece zâhirini

görenler velî olsayd›, hiç kimse azâba

girmezdi. Kur’ân uyar›nca cennet ve

cehennem de hakt›r. 

A- De¤erlendirme
Muhammed ibn Hamza, Osman-

l›’n›n kurulufl dönemindeki medrese sis-

teminde yetiflip zaman›n bilimlerini al-

m›fl bir din bilgini ve hekîmidir. Dinî

bilgileri ald›ktan sonra devrin büyük

velîsi Hac› Bayram’›n gözetiminde sü-

lûkünü tamamlay›p icazet alm›fl, Fa-

tih’in ma‘nevî üstâz› olarak zaferin ka-

zan›lmas›na katk›da bulunmufl bir velî-

dir. Fakat velî olmak, insan› ma‘sûm k›l-

maz. Zaten ma‘sûm insan da yoktur.

Ancak peygamberler, teblî¤de ma‘sum-

durlar. Peygamberlere gelen vahiyler,

korunmufl olarak kendilerine ulafl›r, on-

lara cin ve fleytân sözü kar›flmaz. Pey-

gamberler de kendilerine gelen vahiy-

leri, hiç de¤ifltirmeden çevrelerine du-

yururlar. Bunun d›fl›nda onlar da insan-

d›r, hatâ yapma potansiyeli onlarda da

vard›r. Tabii peygamberlerde hatâ po-

tansiyelinin olmas›, baz› peygamberle-

rin hatâ yapm›fl olmalar›, bütün pey-

gamberlerin de mutlaka hatâ yapm›fl

olmalar›n› gerektirmez. 

Velîlere gelince, vilâyet, insan› ya-

n›lg›dan, hatâdan kurtarmaz. Kesin ke-
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flif, bilgi kayna¤› olsa da keflfin yan›l-

mayaca¤› garantisi yoktur. Öyle ise bir

velînin söyledi¤i sözlerin veya yazd›k-

lar›n›n her kelimesinin kesin do¤ruluk

ölçütü, Allah’›n Kitâb›na uymas›d›r. Al-

lah’›n Kitâb›na uymayan sözler, kimin

olursa olsun, ba¤lay›c› kan›t de¤ildir.

fiimdi Akflemseddin Hazretlerine

derin sayg›m›z› vurgulamakla beraber

bu kitâb›nda baz› kusurlar›n, Kur’ân

tevhîdine ters düflen baz› görüfllerin

bulundu¤unu da belirtmemiz gerekir.

Önce and›¤› hadîslerin pek ço¤u

zay›f, hattâ uydurmad›r. Bu da fieyhi-

mizin, hadîs uzman› olmad›¤› için ta-

savvuf çevrelerinde hadis diye a¤›zlar-

da dolaflan sözleri elefltirmeden al›p ak-

tard›¤›n› kan›tlar. 

Bu Kitâb›n temel düflüncesi, âlemin,

Muhammed Nûru’nun bir aç›l›m›; Mu-

hammed Nuru’nun da Allah’›n zât›n›n

bir aç›l›m› oldu¤unu anlatmakt›r. Her

fleyin, Hz. Muhammed’in rûhunun ve-

ya nûrunun bir aç›l›m›ndan ibaret oldu-

¤u düflüncesi, tasavvufun temel kabulü

haline getirilmifl olmakla beraber

Kur’ânî bir kan›t ve temelden yoksun-

dur. Hattâ bunun Kur’ân tevhîdine uy-

mad›¤› da bellidir. fiimdi Tanr›’n›n, Hz.

Muhammed’in ruhunda aç›l›p âlemi vü-

cûda getirdi¤i; Muhammed ruhundan

Allah’›n görünmekte oldu¤u görüflü ile;

Allah’›n, Îsâ fleklinde bir insan bedeni-

ne girip dünyâya geldi¤i fleklindeki h›-

ristiyan görüflü aras›nda bir fark kal›r

m›? Hele “Evliyâ tekbîr al›r almaz, Hz.
Peygamber’in ruhunu görürler, o mü-
bârek ruha karfl› dururlar.” fleklindeki

görüfl, Hâflâ, Hz. Muhammed’i tanr›lafl-

t›rmaktan baflka nedir? Oysa Hz. Mu-

hammed, kendisinin daima bir insan

oldu¤unu vurgulam›fl; ”Siz beni, h›r›sti-

yanlar›n, Meryem o¤lu Îsâ’y› abartmal› övme-

leri gibi övmeyin. Sadece ‘Allah’›n kulu ve elçi-

si’  deyin.”(40) buyurmufltur. Allah için

namaza duran, Allah’tan baflka hiçbir

varl›¤› düflünmez, ibâdetini s›rf Allah’a

yapar. Araya baflka bir varl›k sokmay›

Kur’ân flirk saymaktad›r.

Gerçi fleyhimizin kast›, Peygamber’i

putlaflt›rmak de¤il, onun ruhundan Al-

lah’› görmek ise de yine de bu söylem

flirke yol açar ve Kur’ân’›n tevhîdine

uymaz. Allah için ibâdete duran, araya

hiçbir arac› sokmaz, baflkas›n› de¤il, sa-

dece Allah’› düflünür. Kendisini dahi

aradan ç›karmaya, unutmaya çal›fl›r ki

iflte Allah sevgisinde yok olmak budur.

Hz. fieyhin, onuncu bâbda: “Onsekiz

bin âlem, Hz. Muhammed’in rûhu için yarat›l-

m›flt›r. Bundan dolay› bütün varl›klar, Hz.

Muhammed’in ruhundan ibârettir. Allah, Mu-

hammed’in ruhuna âfl›k oldu¤u için âlemleri

yaratm›flt›r. Bütün peygamberler ve velîler Mu-

hammed ruhundan yarat›lm›flt›r...” anlam›n-

daki sözleri ne Kur’ân’a, ne de sünnete

uyar. Kullan›lan levlâk hadîsi uydurma

oldu¤u gibi, “Varl›klar› senin için yaratt›m,

seni de benim için yaratt›m!” fleklindeki ha-

dîsin de bir asl› yoktur.

Bu tür sözleri h›ristiyanlar da, onlar-

dan önceki toplumlar da kendi pey-

gamberleri ve ulu kiflileri için söyleye-

gelmifllerdir. fiimdi bu tür sözleri söyle-

yen önceki uluslar› k›narken, bizim ay-

n› mânâdaki sözleri bir hakîkatmifl gibi

inanç haline getirmemiz, elbette Hz.

Muhammed’in tevhîd inanc›yla ba¤dafl-

maz.

Allah, cihân›, kimsenin hât›r› için

de¤il, kendi isim ve s›fatlar›n› göster-

mek için yaratm›flt›r. Âlem, Hakk’›n

isim ve s›fatlar›n›n aç›l›m›ndan ibâret-

tir. Bu varl›klar âlemini bir befler teme-

line indirgeme yerine bütün varl›klar›n

kayna¤› olan Yarat›c›ya indirgemek da-

ha gerçekçi ve ma‘kuldür. As›l tevhîd,

gölge varl›klar› yok bilip Hakk’› tek ve

gerçek varl›k bilmektir.

Akflemseddin Hazretleri, bilgilerini

Peygamber’in himmetiyle gözünden

perdelerin kald›r›lmas›yla kendisine

aç›lan gizli âlemden ald›¤›n› ve gör-

düklerinin sadece binde birini yazd›¤›-

n› söylüyorsa da söyledikleri yeni de-

¤il, Muhyi’d-dîn ibn Arabî’nin Fu-

sus’unun bafl taraf›nda söylediklerine

benzer fleylerdir. Muhyi’ddîn ibn Arabî
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41) Fusûsu’l-Hikem, X. Fass,

1/110, Ebû’l-Afâ Afîfî neflri,

Kahire, 1365-1946

42) Onüçüncü bâba bak›n›z.

43) Ondördüncü bâba

bak›n›z.

44) Necm: 28

45) Onsekizinci bâb.
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de Fusus’un bafl taraf›nda flunlar› söylü-

yor: 

“Bil ki Hak bana, Âdem’den Mu-

hammed (s.a.v.)’e kadar gelen bütün

peygamberlerini bir meydanda göster-

di.” ona göre de yazd›¤› Fusus Kitâb›-

n›, Hz. Peygamber (s.a.v.) 627 y›l›

Muharrem ay›n›n son on gününde, ya-

ni kendisi 65 yafl›nda iken fiam’da ken-

disine vermifl ve faydalanmalar› için

bunu insanlara duyurmas›n› emretmifl-

tir.(41)

fieyhin, âlemin dört unsur (ele-

man)dan olufltu¤u, Âdem’de toprak,

Nûh’ta su, Mûsâ’da atefl, Îsâ’da hava

eleman›n›n bask›n oldu¤u; Hz. Mu-

hammed’de ise dört eleman›n da den-

geli biçimde bulundu¤u(42) görüflü de

fler‘î bir delîlden yoksun oldu¤u gibi,

gerçe¤e de uygun de¤ildir. Çünkü in-

san ve âlem, dört elemandan de¤il, yü-

zü aflk›n elemandan yarat›lm›flt›r. Bu

dört unsur felsefesinin modas› geçmifl-

tir. 

fieyh’e göre, “Hz. Peygamber’in

dört halîfesi, dört unsurun görünümü-

dür. Hz. Muhammed bu dördün köke-

nidir. Çünkü dört eleman Muham-

med’in ruhundan yarat›lm›flt›r.”(43) Bu

görüfl de sadece bir savdan ibarettir.

Kimi Budda’y›, kimi Îsâ’y› vs. âlemin as-

l› görürken, kimi de Hz. Muhammed’i

âlemin asl› görmektedir. Ayn› inanç

flablonuna çeflitli uluslarda çeflitli kifliler

oturtulmufltur. Bunlar hep zanlard›r.

Kur’ân’›n deyifliyle “Zan, insan› gerçe¤e gö-

türmez.”(44)

Bununla beraber fieyh Hazretleri

son babda as›l tevhîd makam›n› anlat-

maktad›r ki bu da eflyây› düflürüp

Hakk’› tek b›rakmakt›r. “Kiflinin varl›¤›

kaybolunca zerreden küreye her fley

kaybolur. Bütün varl›k Hakk’›nd›r.

Hak’tan gayr› bir fley yoktur. Tekli¤in

bilgisinde çokluk gizlidir. Hak ezeldir,

ebeddir, görünendir, gizlidir. ‹flte ger-

çek tevhîd budur.”(45)  anlam›ndaki

sözleri, Hâce Abdullah Ensârî’nin “cü-

hûd”, yani Hak’tan baflka her fleyin var-

l›¤›n› inkâr etmek, Hak’tan baflka bir

fley görmemek fleklinde tan›mlad›¤›

tevhîde uymaktad›r.

fieyh Hazretlerinin de belirtti¤i

üzere esasen felsefe olan bu tür bilgileri

bilmekle insan kemale ulaflmaz. ‹nsan›

olgunlaflt›ran, sevgi ile Allah’a ba¤l›l›k-

t›r. 

Mahabbetten Muhammed oldu hâs›l, Ma-

habbetsiz Muhammed’den ne hâs›l!

fiâir demek istiyor ki: Hz. Muham-

med’i Muhammedlik makam›na ulaflt›-

ran, Allah sevgisiyle y›llarca yapt›¤›

ibâdet ve riyâzetleridir. Sevgi onu yü-

celtip Muhammed yapm›flt›r. ‹çinde

sevgi bulunmayan insan›n, Muhammed

ad›n› tafl›mas› ona bir de¤er vermez. 

Özetle: Fethin ma‘nevî mi‘marlar›,

Osmanl›n›n yön vericileri olan bu bü-

yük insanlar› okuyup onlardan feyz al-

mak gerekir. Fakat okurken onlar›n

söyledi¤i söz kal›plar›na de¤il, ruhuna

bakmak gerekir. Gerçekten velî oldu-

¤una inand›¤›m›z bu insanlar›n, kusur-

suz olduklar›n›, a¤›zlar›ndan ç›kan, ka-

lemlerinden düflen her kelimenin kesin

gerçek oldu¤unu söylemek hatâl› oldu-

¤u gibi, onlar›n eserlerinde görülen ba-

z› kusurlardan ötürü onlardan kuflkuya

düflmek de hatâd›r. Baz› yan›lmaz keflif

ve ilhâmlar› olmakla beraber, onlar›n,

çevreden ald›klar› fikirlerle yo¤rulduk-

lar›n›, o düflüncelerin, zaman zaman

rü’yâlar›n› süsledi¤ini, kendilerine il-

hâm fleklinde de görünebildi¤ini göz-

den uzak tutmamak gerekir. Velî ol-

mak, kifliyi hatâs›z yapmaz. Nas›l pey-

gamber olmak da tümüyle insan› hatâ-

s›z yapmaz ise. 

Onlar›n eserlerini sayg› ile okuruz.

Ama Kur’ân’a aç›kça ters düflen veya

Kur’ân ile ba¤daflmayan sözlerini kabul

etmek zorunda de¤iliz. ‹nsanlar›n dü-

flünceleri, kendilerini ba¤lar. Herkes

için ba¤lay›c› olan Kur’ân’›n emirleri-

dir. Ayr›ca Peygamber’in yaflay›fl tarz›-

d›r. Bu büyük insanlar›n söz kal›plar›n›

de¤il, genel yaflay›fl tarzlar›n› örnek
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al›p, onlar›n temel düflüncelerinin ru-

hundan yararlanmam›z, onlar› tanr›lafl-

t›rmadan ve d›fllamadan, ölçülü biçim-

de onlar›n eserlerinin ruhundan yarar-

lanmam›z gerekir. Allah, ruhlar›n› flâd,

bize de yard›m eylesin, âmîn!
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Türk çini sanat›nda "ebrulu çini-

ler"(1) ebrulu seramikler (2) olarak ta-

n›nan s›r alt› tekni¤i ile yap›lm›fl, non

figüratif yaklafl›mla bezenmifl bir grup

çini ve seramik bulunmaktad›r. Çinileri

tan›t›c› yay›nlar olmas›na karfl›n yaz›l›

kaynaklardan 1640 tarihli Narh Defte-

rinde "fincan-› alaca" (3) fleklinde bir

tamlamayla geçen, büyük bir olas›l›kla

ebru desenli bir fincandan söz edilmesi

d›fl›nda ebru desenli, seramik parças›

say›ca azd›r. 19. yüzy›la ait baz› Eyüp

Sultan foto¤raflar›nda gözlenen baz›

ebru desenli testilere benzer kaz› ve

yüzey araflt›rmalar› buluntular›ndan ta-

bak ve testi parçalar› bu konuda ilginç,

kan›tlar oluflturmaktad›r. Bilindi¤i gibi

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-

tesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

1996 yaz›nda Eyüp Sultan Saliha Sul-

tan Çeflmesi 1997-1998 yazlar›nda

Eyüp Sultan Cafer Pafla Türbesi kaz›la-

r›n› gerçeklefltirmifl bu arada 1996 ya-

z›nda Defterdar ‹skelesi çevresi, Çöm-

lekçiler Mahallesi, Defterdan Caddesi,

Feshane Caddesi, Zal Pafla Caddesi,

Haliç Köprüsü çevresinde yüzey tara-

mas› yap›lm›flt›r. O y›l yaya yolu yap›-

m› nedeniyle kald›r›lan asfalt tabakalar›

alt›nda çok say›da seramik bulguya

rastlanm›flt›r. Özellikle Feshane Cadde-

si ve Belediye Binas› önünde yolun in-

dirilen kodu alt›ndan kayda de¤er bu-

luntular ele geçmifltir. Bu buluntulardan

s›rlanmam›fl seramik parçalar›, üç ayak-

lar ve bu çevrede yap›lan üretimi orta-

ya koymufltur. 1997,1998 yazlar›nda

sürdürülen yüzey araflt›rmalar›nda ben-

zer buluntular ele geçmifl ve Zal Pafla

Caddesinde 31 numaral› evin arakas›n-

da yap›lan bir bahçe onar›m›nda bir f›-

r›n bir de f›r›n kal›nt›s› görülmüfltür.

Böylece Eyüp Sultan seramikleri hak-

k›nda kayda de¤er bilgilere ulafl›lm›flt›r.

S›rs›z seramikler, testiler, yeflil s›rl› se-

ramikler, yeflil s›rl› flamdanlar, ebru de-

senli seramik parçalar›, yeflil s›rl› testi

parçalar›, vb. gibi yan yana s›ralanan

gruplar halinde ele geçen bu buluntular

Kömürciyan'›n, ‹nciciyan'›n söz etti¤i
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Foto¤raf 1: 1996 Yaz›nda ele geçirilen s›rlanmam›fl ebru desenli

seramik parçalar›. Türk-‹slâm Eserleri Müzesi etüdlük malzeme. 

Foto¤raf 2: 1996 Yaz›nda ele geçirilen ebru desenli seramik

parçalar›. Türk- ‹slâm Eserleri Müzesi etüdlük malzeme.

Foto¤raf 3: 1996 yaz›nda ele geçirilen s›rlanmam›fl ebru desenli

seramik parçalar›. Türk-‹slâm Eserleri Müzesi etüdlük malzeme. 
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Çömlekçiler Mahallesinin, f›r›n ve atöl-

yelerinin ürünlerini pazarlayan ve Evli-

ya Çelebi'nin Çamur Tekkesi'ne inen

yolda dükkanlar bulunmaktad›r fleklin-

de ifadesini do¤rulayan bir konumda

bulunmufltur. 1996 yaz›nda Eyüp Sul-

tan Belediye Binas›n›n köflesindeki

Akar Çeflme Sokakla Defterdar Cadde-

sinin kesiflti¤i köflede meydana gelen su

bask›n›, regar t›kan›kl›¤› ve bunun so-

nucunda zarar gören elektirik flebekesi-

nin onar›m› s›ras›nda ortaya ç›kan to-

nozlu bir yap› kal›nt›s› dükkanlar›n ba-

z›lar›n›n Çamur ‹skelesine inen Çamur

Tekkesi önündeki Akar Çeflme Sokak-

la, Halid bin Zeyd Caddesi aras›nda

Feshane Caddesinin bulundu¤u fleritte

yer ald›¤›n› düflündürmektedir. 

Burada amac›m›z üç y›l süren kaz›

ve yüzey araflt›rmalar›nda bulunan ebru

desenli seramik parçalar›n› tan›tmak bu

örneklerin bir grubunda gözlenen tek-

nik, malzeme, renk ve süsleme biçimiy-

le benzerlikler gösteren Siyavufl Pafla

Türbesi ebru desenli çinilerine yeniden

e¤ilmek onlarla baz› paralellikler arze-

den Topkap› Saray› H›rka-› Saadet

Odas› çinilerine de de¤inerek Tekfur

imalat› oldu¤unu düflündü¤ümüz bir

grup çiniyi belgelemek klâsik döneme

tarihlenmifl bir grup ebru desenli çini

ile bafllayan bu tür süslemeli çinilerin

Foto¤raf 4: 1996 yaz›nda ele

geçirilen s›rlanmam›fl ve

s›rlanm›fl ebru desenli seramik

parçalar› Türk-‹slâm Eserleri

Müzesi etüdlük malzeme.

Foto¤raf 5-6: 1997-1998

Yazlar›nda bulunan ebru

desenli seramik parçalar›.

‹stanbul Türbeler Müdürlü¤ü

etüdlük malzeme.
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18. yüzy›lda yap›lmas›n›n süregeldi¤ini

ve Tekfur'a çok yak›n olan Eyüp Sultan

Çömlekçiler Bölgesinde Tekfur'lu usta-

lar›n, atölyelerin yetifltirdi¤i ustalar›n

19. ve 20. yüzy›l bafllar›nda Eyüp Sul-

tan'da üretim yapt›klar›n› ve böylece

bir gelene¤i sürdürdüklerini ortaya

koymakt›r. 

Eyüp Sultan Belediyesi önünde

1996'da bulunan ve 1997-1998 Cafer

Pafla Türbesi kaz›s›nda ortaya ç›kan s›-

ralt› ebru desenli seramik k›r›klar› k›r-

m›z› hamurlular ve beyaz hamurlular

olarak iki ana bafll›k alt›nda toplanmak-

tad›r.

K›rm›z› hamurlular iki tondad›r.

Aç›k kiremit rengi ve kiremit rengi. Be-

yazla astarlanm›fl bu parçalar fleffaf s›r-

l›d›r. Beyaz astar üzerine kiremit ve ko-

yu kiremit rengiyle serbest f›rça hare-

ketleriyle çizgisel bir yaklafl›mla süslen-

mifltir. Tabak ve testi parçalar› fleklin-

deki buluntular› az önce de¤inilen fo-

to¤raf tamamlamaktad›r.

Beyaz hamurlular da iki tondad›r.

Griye çalan beyaz ve griye çalan pem-

be. Bu grupta fleffaf s›r yan›s›ra sar› ve

yeflil s›rda kullan›lm›flt›r. Krem rengi

astar üzerine kahverengiyle ya serbest

f›rça hareketleriyle ya serpme ya da

ak›tma yoluyla süslemeler yap›lm›flt›r.

Bu grupta en ilginç örnekler üzeri kah-

verengiyle ak›tma ve serpme yoluyla

elde edilen harelerden oluflan renk le-

keleriyle süslenmifl s›rlanmam›fl tabak

parçalar›d›r. Benzer durum beyaz astar

üzerine kiremit rengi ile bezenmifl, s›r-

lanmam›fl bir grup seramik parças› için

söz konusudur. Bir baflka örnekse sar›

s›r alt›nda kiremit rengi ebru desenli-

dir. Daha da baflka bir örnekse fleffaf s›r
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Foto¤raf 7-8: 1998 yaz›nda

Zal Pafla Caddesindeki 31

muramal› evin bahçesinin

düzenlenmesi s›ras›nda

ç›kar›lan f›r›na ait tafl ve tu¤la

parçalar› ve parçalardan

detay.

Foto¤raf 9: Balç›k Tekkesi

önündeki yap› kal›nt›s›.

Foto¤raf 10: 1996 yaz›nda

bulunan seramik parçalar›.

Türk ‹slâm Eserleri Müzesi

etüdlük malzeme.



Foto¤raf 11-14: Siyavufl Pafla

Türbesini bezeyen Çini

Panolar.
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alt›nda krem astar üzerine siyaha çalan

koyu yeflil ve kirli sar› f›rça darbeleriyle

süslüdür. 

Bu örneklerde uygulanm›fl s›r alt›

tekni¤iyle non-figüratif bir yaklafl›mla

bezenmifl ilginç iki panonun bulundu¤u

bir eser Siyavufl Pafla Türbesidir. Si-

nan'›n eseri olan ve 1940-70 tarihleri

aras›nda büyük onar›m gördü¤ü bilinen

(5) türbenin içindeki iki pano yan›s›ra

türbenin önündeki çeflmenin konumu

ve cephe düzeni yap›n›n 18. yüzy›lda

bir onar›m gördü¤ünü düflündürmekte-

dir. Özellikle onun gibi 16. yüzy›l eseri

olan Sokullu Mehmed Pafla Türbesinin

önündeki çeflmenin bir metre kadar yol

alt›nda gömülü kalmas›na ra¤men ayn›

yol üzerinde baflka deyiflle Cami Kebir

Caddesinde hemen onun karfl›s›ndaki

Siyavufl Pafla Çeflmesinin bugünkü yo-

lun üstüne orturmas›, kurnas›n›n yerle-

flimi böyle bir düflünceyi desteklemek-

tedir. Di¤er taraftan Türbenin içinde

bulunan "Posta ve telgraf nezareti celi-

lesi muhabet-i umumiye müdürü Sadet-

tin Hayrettin Bey halilesi Emine Seniye

Han›m 25 Zilkade 1325 (30 Aral›k

1907 M.) Mehmed Bey ruhu çün el Fa-

tiha 1151 (1738 M.)"(6) kitabesi Tür-

bede o y›llarda yap›lm›fl bir onar›m› da-

ha da güçlendirmektedir. 

Söz konusu iki pano türbenin içinde

kap›n›n iki yan›ndad›r. S›r alt› tekni¤i

ile yap›lm›fl panolar›n üst k›sm›nda ka-

ideli iki aflamal› yüksek gövdeli, uzun

boylu kenarlar›nda saplar› bulunan k›v-

r›k dal, palmetlerle bezenmifl bir vazo-

ya oturtulmufl, asma çelenk biçiminde

bir çiçek demeti vard›r. ‹ki yönde k›v-

r›k dal ve rumilerle dolgulanm›fl vazo;

gül, y›ld›z çiçe¤i, karanfil, flakay›k, en-

ginar yapra¤›, rozet çiçe¤i motifleriyle

taçland›r›lm›flt›r. Vazo lacivert zemin

üzerine k›rm›z›yla, köflebentler yaprak

yeflili üzerine beyaz ve k›rm›z›yla çi-

çekler ise yaprak yeflili ile çerçevelen-

mifl lacivert zemin üzerine k›rm›z›, ye-

flil ve beyazla renklendirilmifltir. Bu pa-

noyu lacivert zemin üzerine s›ralanan

lâle ve karanfillerden oluflan bir bordür

çerçevelemektedir. Beyaz ve yeflille

renklendirilmifl k›vr›k dallar aras›na ser-

pifltirilmifl lâleler k›rm›z› bir kök üzeri-

ne beyazla; karanfiller beyaz üzerine

yeflil ve k›rm›z›yla renklendirilmifltir.

Ortada iki parçan›n ulamas›yla olufltu-

rulmufl bu bordürün alt›nda ebru desen-

li çiniler bulunmaktad›r. Orjinal pano-

dan sa¤ tarafta üç çini sol tarafta ise iki

çini parças› günümüze ulaflabilmifltir.

Sa¤ taraftakinin boyutlar› 24X25.5 cm.,

25X25.5 cm. ve 25X20.5 cm.dir. Sol
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taraftakiler ise 21X25.5 cm.23.5X25

cm.dir. Sa¤ taraftaki üç çini tablet koyu

yakut rengi zemin üzerine serbest f›rça

hareketleriyle oluflturulmufl içleri k›rm›-

z› çizgilerle bezenmifl beyaz lekelerle

süslenmifltir. Bu dilimli kemerin çevresi

aç›k turkuaz zemin üzerine gelifligüzel

da¤›t›lm›fl benzer lekelerle bezenmifltir.

Sol taraftaki iki çini tablet benzer pa-

nonun iki bafltaki örnekleridir. 

Siyavufl Pafla Türbesi'ni bezeyen

bu iki pano gerek motiflerin seçimi,

renklendirilmesi ve biçimlendirilmesi

gerekse hamuru ve yaprak yeflili ren-

giyle Cezeri Kas›m Caminin 22 Re-

cep 1138(1725 M.) tarih kitabeli mih-

rab›n› ve hemen yan›ndaki Kâbe tas-

virli çininin panonun bordürünü akla

getirmektedir. Öte yandan bu türbede

kar›fl›m›za, ç›kan ebru desenli çinile-

rin aç›k turkuaz ve koyu yakut rengi

zeminleri, beyaz lekeleri benzer renk-

lerle tasarlanm›fl çinilerle bezenmifl

Topkap› H›rka-› Saadet Odas›n› dü-

flündürmektedir. Bilindi¤i gibi kap›da-

ki 1138(1725 M.) tarihli kitabeden

anlafl›ld›¤›na göre H›rka-› Saadet

Odas› III.Ahmed Döneminde onar›m

görmüfltür. Büyük bir olas›l›kla içerde

hemen kap›n›n üstünde ve tam karfl›-

s›nda ki ayaklarda bir sa¤da bir solda

bulunan s›r alt› ebru desenli panolar

bu onar›mda yerlefltirilmifltir. Bu pa-

nolardan kap›n›n üstündeki aç›k tur-

kuaz bir bordürle s›n›rlanm›fl, üst üste

oturtulmufl yakut renkli bir zemin

üzerine beyaz lekelerle süslüdür. Aç›k

turkuaz bordürler de benzer lekelerle

süslemeler yap›m›flt›r. Benzer renklere

lacivert eklenmesiyle yap›lan di¤er

panolardan sa¤daki 31X30 cm. boyut-

lar›nda çini tabletlerle oluflturulmufl-

tur. Burada kompozisyon bir dikdört-

gen, bir daire, bir dikdörtgen, bir da-

ire ve bir dikdörtgeni üst üste oturta-

rak tasarlanm›flt›r. Dikdörtgenler be-

yaz lekelerle bezenmifl aç›k turkuaz

bordür içine oturtulmufl beyaz leke-

lerle bezenmifl yakut rengi zeminle

renklendirilmifl. Daireler ise beyaz

lekelerle bezenmifl yakut rengi bor-

dürle çerçevelenmifl beyaz lekelerle

bezenmifl mavi zeminle renklendiril-

mifltir. Köflebentler aç›k turkuaz ze-

min üzerine beyaz lekelerle renklen-

dirilmifltir. Bu non-figüratif nitelikli

panoyu içi çiçeklerle dolgulanm›fl pal-

met ve nar çiçeklerinden oluflan bir

bordür çerçevelemektedir. Benzer

renklendirilmifl benzer geometrik ele-

manlarla oluflturulmufl di¤er pano üst

üste oturtulmufl iki dikdörtgenin üze-

rine bir daire ve üç dikdörtgenden

meydana gelmektedir. 
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Foto¤raf 15-16: Topkap› 

H›rka-› Saadet Odas›n›

Bezeyen Ebru Desenli Çini

Panolar.
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Kap›n›n karfl›s›ndaki kemeri tafl›yan

iki aya¤› bezeyen bu panolar›n sol tara-

f›ndakinin kemer kan›nda Çin bulutlar›

ve çintemani motifleri yan›s›ra güllü ej-

derlerle tasarlanm›fl s›r alt› çini panolar-

la kaplanm›fl bir duvar ünitesi gözlen-

mektedir. Buradaki 25X25 cm. boyutla-

r›ndaki çini tabletler beyaz hamurlu-

dur. Beyaz astar üzerine s›r alt› tekni¤i

ile lacivert, yeflil, kiremit rengi ve bir

tablette yeflil yerine aç›k turkuazla

renklendirilmifl güllü ejderlerle bezen-

mifltir. Bu tablette görülen aç›k turkuaz

Siyavufl Pafla Türbesindeki ebru desenli

çinilerdeki aç›k turkuaza benzemekte-

dir. Üstündeki ebru desenli çini pano-

dan farkl› bordürle kopan bu ünite

farkl› bordürüyle ilgi çekmekte ve özel-

likle III. Ahmed'in 1141 (1728-29 M.)

y›llar›nda infla ettirdi¤i Sultanahmed'te-

ki III. Ahmed Çeflmesinin saça¤›n›n al-

t›n› kuflatan Tekfur çinileriyle benzerlik

arzetmektedir. Çeflmenin Marmara De-

nizine bakan cephesindeki aç›klamadan

Damat ‹brahim Pafla'n›n önerisiyle ya-

p›lm›fl bu çeflmede Damat ‹brahim Pa-

fla'n›n ‹znik'ten ustalar getirerek Tek-

fur'da kurdu¤u atölyelerde üretilen çi-

nilerden kulland›¤› bilinmektedir. H›r-

ka-› Saadet Odas›n› bezeyen III. Ah-

med Çeflmesinin benzeri çiniler büyük

bir olas›l›kla III. Ahmed döneminde ya-

p›lan onar›mda buraya yerlefltirilmifltir.

Benzer bir durum kap›n›n üstünü beze-

yen s›r alt›, ebru desenli panonun alt›n-

da yer alan lacivert üzerine beyaz leke-

lerle oluflturulmufl ebru desenli bir bor-

dürle kuflat›lm›fl çini pano için söz ko-

nusudur. Beyaz hamurlu 31 cm.X30

cm. boyutlar›ndaki çini tabletlerden

meydana gelen bu pano beyaz zemin

üzerine lacivert k›rm›z› enginar yaprak-
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Foto¤raf 17-18: H›rka-› Saadet

Odas›ndan kemer karn›n›

bezeyen çini panolar ve bir

tabletten detay.
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lar› aras›na oturtulmufl, k›rm›z› ile s›n›r-

lanm›fl, yaprak yeflili zemin üzerine k›r-

m›z› ve beyaz rumi k›vr›k dallarla be-

zenmifltir. 

Gerek Siyavufl Pafla gerek Topkap›

Saray› H›rka-› Saadet Dairesi , III. Ah-

med Çeflmesi, gerekse Cezeri Kas›m

Cami minberini bezeyen söz konusu

çinilerde klâsik dönem teknik, motif ve

kompozisyonlar›ndan yararlan›ld›¤›

gözlenmektedir. Bu durum Damat ‹bra-

him Pafla'n›n geleneksel sanatlardan ya-

rarlanma projesine dayanarak bafllatt›¤›

çal›flmalar ve Küçük Çelebizade

As›m'›n nakletti¤ine göre 1131(1718

M.)'de aç›lan atölye üretime bafllayan

ve 1750'li y›llara kadar üretimi sürdü-

rüldü¤ü düflünülen Tekfur (7) örnekleri

olmas› aç›s›ndan de¤er tafl›maktad›r.

Sonuç olarak Eyüp Sultan'da 1996-

1997-1998 yazlar›nda sürdürülen kaz›

ve yüzey araflt›rmalar›nda bulunan s›r

alt› tekni¤i ile yap›lm›fl non-figüratif bir

yaklafl›mla bezenmifl, ebru desenli sera-

mikler Türk seramik sanat›n›n önemli

örnekleridir. Benzer bir durum Siyavufl

Pafla Türbesi ve Topkap› Saray› H›rka-›

Saadet Odas›n› bezeyen panolar için

söz konusudur. Büyük bir olas›l›kla

Tekfur ürünü olan bu çiniler ve Eyüp

Sultan üretimi olan seramikler Türk çi-

ni sanat›nda 18. yüzy›l› 19. yüzy›la ve

onu da 20. yüzy›l bafllar›na ba¤layan

bir ekoldür. Bu ekolün 16. yüzy›la indi-

rilebilecek örnekleri Topkap› Sara-

y›'nda H›rka-› Saadet Odas›nda baflka

iki pano'da ve Hürrem Sultan Türbe-

sinde (8) karfl›m›za ç›kmaktad›r. 
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di Bankas›, ‹stanbul, 1976 , s. 108.

2- H.Örcün BARIfiTA., Türk Elsanatlar›, Kültür
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si192, 1998, (‹kinci Bask›) s. 71.
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Narh Müessesesi ve 1940 Tarihli Narh Defteri,
Enderun Kitabevi, ‹stanbul, 1983, s.311.

4- Renata Schiele WOLFGANG-Müller WI-
ENER, 19. Yüzy›lda ‹stanbul'da Hayat, Roche,
‹stanbul, 1988, s. 34-35.

5- Y›ld›z DEM‹R‹Z., Eyüp’te Türbeler, Kültür
Bakanl›¤›, 1989.

6- Mehmet Nermi HASKAN., Eyüp Sultan
Tarihi, Eyüp Sultan Belediyesi ‹stanbul, 1996. s.
211

7- Cihat SOYAN., Tekfur Saray› Çevresi
Çinicili¤i ve Eyüp Çömlekçili¤i, Eyüp Sul-
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80.
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YED‹YÜZ 
YILLIK

MEDEN‹YET‹M‹ZDEK‹
TÜRK MUSIK‹S‹

DOÇ. DR. M. CAH‹T ATASOY

Z

1926 Trabzon do¤umlu. ‹st. 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 periyodlarda say›s›z yaz›lar yazd›.

Türk ve Bat› müzi¤i formunda eserler besteledi. Birçok bilimsel toplant›ya

kat›ld›, tebli¤ler sundu.



Osmanl› mehterinde sazendeler

ve kullan›lan enstrümanlar›

gösteren minyatür.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Osmanl› Devleti ve Medeniyeti ko-

nulu Üçüncü Eyüpsultan Sempozyu-

mu'nda konuyla ilgili olan "Yediyüzy›l-

l›k Medeniyetimizdeki Türk Musikisi"

üzerinde durmak istiyorum.

Bilindi¤i gibi "Osmanl› Devletinin

700 Y›l›" tarih sahnesine ç›kt›¤›

1299'dan bugüne yani 1999 y›l›na ka-

dar olan süreyi içine almaktad›r. Oysa

ki as›l Osmanl› Dönemi 76 y›ll›k Cum-

huriyetimizden önceki 624 y›ll›k zama-

n› kapsamaktad›r.

Osmanl›, kendisinden önceki Sel-

çuklu ve Türkistan gibi Türk Kültürleri

ve Medeniyetlerini devralm›fl ve daha

da gelifltirerek devam ettirmifltir.

Osmanl› Devletindeki anayasa, hür-

riyet, askeri okullar, t›p, hukuk, il (san-

cak) sistemi, ö¤retim, yabanc› dil e¤iti-

mi, pul, para birimi ve hat›rl›yabilece-

¤imiz nice hususlar nihayet Türk Bay-

ra¤›m›z hep bu dönemden daha sonra

Cumhuriyet'e geçmifl medeniyet unsur-

lar›m›z olmufltur. 

Osmanl› bir çok baflar›s›n›n yan›nda

Bizans'tan Marmara'n›n güneyindeki il-

leri, ‹stanbul'u Trakya'y› ve Do¤u Ka-

radeniz'i alarak Türklefltirmifl, Balkanla-

ra hakim olmufl ve Selçukludan gelen

Anadolu birli¤inin tamam›n› vatan ya-

parak tarihin ak›fl›n› de¤ifltirmifltir.

Bu vesileyle de Osmanl› döneminde

muhteflem bir kültür oluflmufl, Türk sa-

nat›, esteti¤i doru¤una ulaflm›fl ve bü-

yük bir medeniyet meydana gelmifltir. 

‹flte bu tablo içerisinde Güzel Sa-

natlar›m›z›n en hassas bir dal› olan

Türk musikisi de bir abide gibi yücelik

kazanm›flt›r.

Yediyüz y›ll›k Türk Musikimizden

bahsetmeden önce konuyu daha iyi

kavrayabilmek için bir lâhza da olsa

medeniyet ve Türk Musikisinden bah-

setmekte yarar görmekteyim. fiöyle ki;

medeniyet, ilim ve sanat demek olan

kültürün bir neticesidir. Birbirinden ay-

r› iki kavram olmalar›na ra¤men bir bü-

tünlük içerisinde birbirini tamamlayan

kültür ve medeniyeti bir arabaya koflul-

mufl ayn› hedefe do¤ru koflan iki ata

benzetebiliriz. 

Bunun yan› s›ra yaln›z medeniyet

ise insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layan,

onlar›n yaflama tarzlar›na flekil veren,

her türlü tedbirleri, tekni¤i, araç-gereç-

leri içine alan bir tarifle de ifade edile-

bilir. Bu bak›mdan Osmanl› Devletinin

kudret ve kuvveti sayesinde insanlar›na

imkanlar ve medeniyet dedi¤imiz hiz-

metleri sa¤lad›¤›n› görmekteyiz.

Böyle bir ortamdad›r ki, bütün tarih

boyunca oldu¤u gibi Türk Musikisi

milletimizin duygu, düflünce ve olayla-

r›n› seslerle ifade etti¤i meflgalesi, nefle-

si ve hüznünü yans›tt›¤› tesellisi olmufl-

tur. Ayn› temel alfabeye (ses sistemine)

dayanan klâsik ve halk musikisi diye iki

görünüfl  tafl›yan musikimiz klâsik ön-

cesi, klâsik romantik, neo-klâsik dö-

nemleriyle Osmanl›n›n varl›¤›n› sürdür-
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Üstte: Osmanl› dönemi sazlar›

ve aç›klay›c› bilgiler, iktibas.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

Altta: Osmanl› dönemi sazlar›

ve aç›klay›c› bilgiler, iktibas.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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dü¤ü 624 y›l boyunca en parlak zama-

n›n› yaflam›flt›r. 

Musikideki bu heybetin, onun hiç-

bir musikide bulunmayan medeni yap›-

s›ndan, sahip oldu¤u sanat ve güzellik

de¤erlerinin kendi milleti taraf›ndan bi-

linmesinden ve korunmas›ndan ileri

geldi¤ini görmekteyiz. 

O kadar ki geçmiflten gelen bu var-

l›¤›n ayr›ca gelecek vadeden insicam ve

intizaml› yap›s›n›n adeta ilâhi bir kud-

ret mahsulü oldu¤una insanlar›n inanas›

gelmifltir.

Bunun neticesidir ki Osmanl› döne-

minde musikide medeniyet yönünden

unutulmayacak, kayda de¤er birçok dav-

ran›fl›n, yaflama tarz›n›n ortaya konup

günümüze kadar gelmesi sa¤lanm›flt›r.

Herkesi hayranl›klar içerisinde b›rakabi-

lecek  bu yaflan›la gelen hususlardan ör-

nekler vermek herhalde "Osmanl› döne-

mi Medeniyetimizdeki Türk Musikisi"

hakk›nda bize bir fikir vermifl olacakt›r.

Bir kere bir medeniyet ölçüsü olan

âdeta bir anayasa niteli¤i arzeden musi-

ki sevgisi, ilgisi Osmanl› Devletinin her

kesiminde bafll›bafl›na büyük yer tutu-

yordu. Mesela, Polonya Cumhurbaflka-

n›n›n piyanist olmas› d›fl›nda dünyada

padiflah›, imparatoru musikiflinas ve ay-

n› zamanda flair, devlet adam› ve ku-

mandan olan Osmanl› Devletinden

baflka bir devlet yoktu.

Fatih'in babas› Sultan II. Murat hem

bestekâr hem de devrinde çevresindeki

musiki insanlar›n› teflvik eden, onlara

Türk Musikisi kitaplar› yazd›ran bir

devlet adam›yd›. H›z›r Bin Abdullah'a

yazd›rd›¤› edvar ile Bedri ad›ndaki mu-

sikiflinasa yazd›rd›¤› Muradname ad›n›

tafl›yan eser daha önceleri müphemiyet

arzeden ses sistemlerini fafl etmesi aç›-

s›ndan Türk Musikisi için bulunmaz bir

medeniyet örne¤i olmufltur. Bu arada

Sultan'›n bir tak›m makamlar tertip et-

tirmesi de ayr›ca zikre de¤er.

Osmanl›'da musikiye önem veren ve

onunla yak›ndan ilgilenen di¤er bir

devlet adam› da Üçüncü Selim'dir. Biz-

zat makam tertip eden, neyzen ve tan-

bûrî olan, sanat de¤eri son derece yük-

sek besteler yapan, himâyecili¤i ile

çevresinde musiki ekolü yaratan, bu

meyanda Hamparsum ad›n› tafl›yan bir

nota yaz›s› tertip ettiren devletin bafl›n-

daki bir insan olmufltur.

Padiflahlar›n yan›s›ra vezirleri ve

Osmanl›'n›n ileri gelenlerini de bu ara-

da sayabiliriz. Mesela, Sadrazam Yusuf

Pafla'n›n klâsik musikimizde k›ymetli

bir bestekâr olarak yerini ald›¤›n› bili-

yoruz.Çarflamba'da ad›n›n bir camiye

verildi¤i ‹smail A¤a Camiini yapt›ran

fieyhülislâm'›n soyundan gelen yine

fieyhülislâm Mehmed Esad Efendi, ya-

flad›¤› onyedi ve onsekizinci yüzy›llar-

da Atrabül Asar ad›n› verdi¤i bestekâr-
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lar biyografisi kitab›n› Türk Musikisine

kazand›rm›flt›r. 
Halk›m›z›n her kesiminde musiki

vazgeçilmez yerini korumufltur. Çocuk

do¤du¤unda kula¤›na ezan okunuyor-

du. Çocukluk oyunlar›nda, konaklarda,

evlerde, dü¤ünlerde, muhârebelerde,

cenâzelerde hep musiki vard›. Ayr›ca

mektebe ilâhilerle baflland›¤› ve bura-

larda ilâhi korolar›n›n kuruldu¤unu

görmekteyiz.

Türk Musikisinde Rum Zaharya, ‹l-

ya; Yahudi ‹sak ve Ermeni Astik A¤a

gibi büyük bestekârlar musiki tarihi-

mizde yer alm›fllard›r.

Edirne, Manisa ve Amasya'daki

Darüflifahanelerde muhtelif makamlar

dinletilerek hastalar tedavi ediliyordu.

Bunun ne demek oldu¤unu iyi anlaya-

bilmek için bu zamanlarda Avrupa da

uygulanan tedavi yollar›na bakabiliriz.

Buralarda hastalar›n yak›lmas› ve ezi-

yet edilerek tedavi görmeleri; mesela

insanlar›n kuyulardan bafl afla¤› sark›-

talarak aç y›lanlara yüzlerinin yaklaflt›-

r›lmas›, flok tedaviye konu yap›l›yor-

du.

Eskiden her evde duvarda bir saz

as›l›yd›. Bilhassa genç k›zlar ud çalar-

lard›. Evliye Çelebi Avrupa'da ki evler-

de de Türk musikisi sazlar›n›n bulundu-

¤unu yazmaktad›r. 

Ayr›ca bu dönemlerde, Mozart ve

Hammer'in Osmanl› Tarihini merak

edip okuyan Beethoven gibi Avrupal›

büyük bestekârlar›n eserlerinde bizim

melodilerimizi malzeme olarak kullana-

rak Türk tarz›nda  (Alaturka) besteler

yapm›fl oldu¤unu görüyoruz.

Itri'nin tekbiri bütün ‹slâm âlemine

Osmanl›lar döneminde yay›lm›flt›r.

Hatta bu tekbirle ilgili bir olay› da bu

vesileyle hat›rlatabiliriz. Bu yüzy›l›n

bafl›nda Avrupa'da bir kongreye kat›lan

Osmanl› Murahas Heyeti toplant› da-

¤›laca¤› s›rada di¤er heyetlerden herbi-

ri kendi marfl›n› okurken bizimkiler s›ra

kendilerine yaklaflt›kça ne yapacaklar›-

n› bilememenin flaflk›nl›¤› içinde heye-

canlar› büsbütün artm›fl "entarisi ala

benziyor"'u söyleyeyim diyen olmufl.

Sonunda hep beraber tekbir getirmifller

ve oradakiler bunu tekrar tekrar söylet-

mifller.

Osmanl›lar döneminde, Selçuk hü-

kümdar›n›n Asya'dan devr ald›¤› ve

Osmanl›lara ba¤›ms›zl›k iflareti olarak

verdi¤i Mehter tak›m›n›n yediyüz y›lda

en yüksek de¤erini buldu¤una flahit ol-

maktay›z. Günde befl ezan vaktinden

önce vuran mehter, bu meyanda elçi-

liklerin nezdinde yer ald›r›lm›flt›r. Me-

sela bir elçimizin, Avusturya ‹mparato-

runa itimatnâmesini takdim edece¤i

günden bir gün önce Mehter'in flehrin

bir ucundan di¤er bir ucuna yürüyece-

¤ini duyan halkla çevre kasabalardan,

köylerden gelenler yollar›n kenarlar›n-

da yer alm›fllar ve müzi¤i dinleyerek

mehterin geçiflini seyretmifllerdir. Meh-
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Altta: Mus›ki tarihinden saz

örnekleri.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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terin Avrupa'daki yank›s›na en güzel

örnek 17. Yüzy›lda Polonya Hükümda-

r›'n›n Osmanl› Sultan›'ndan bir mehter

tak›m› istemesidir. Osmanl›, Polon-

ya'n›n bu arzusuna bir mehter tak›m›

hediye ederek karfl›l›k vermifltir. Bunun

yan› s›ra Mehter'in esnaf loncalar›nda

da çal›nd›¤›n› biliyoruz. 

Devlet'in kat›nda Enderun'un müzik

k›sm› bir Devlet Konservatuar› idi. Bu-

nun yan› s›ra Bektâfli tekkeleri, bilhassa

Mevlevi tekkeleri adeta bir konservatu-

ar olup müzi¤in, raks›n ö¤renildi¤i ve

imparatorlu¤un en uzak köflelerine ka-

dar Türk kültürü ve sanat›n› götüren

mekânlar olmufltur.

Hemen hemen her bir insan›m›z›n

bu devirde flark›, türkü ve ilâhi bildi¤i-

ni, halk oyunlar›m›za efllik eden müzik

ve ritimle oynad›klar›n› görüyoruz. 

Lâle Devrinde ve H›d›rellezlerde de

halk›m›z›n musiki ile hafl›r neflir oldu-

¤una flahit olmaktay›z. Diyebiliriz ki o

zamanlarda yap›lan bir taksimde nere-

den nereye geçildi¤ini, hangi makam-

dan eser icra edildi¤ini anlayanlar›n

çok oldu¤u bir musiki seviyesi vard›. 

Mevlid olay› bafll› bafl›na halk›m›z›n

bir araya geldi¤i bir huflû adetimiz ol-

mufltur. Burada iflin en enteresan taraf›

mevlidde okuyanlar›n bunu bir flekilde

bir çerçeve içerisinde yapmalar›yd›.

Her mevlidan irticalen ortaya koydu¤u

mevlid de klâsik bir düzene uymufl ve

bir makam s›ras› izlemifltir. Nitekim Bi-

rinci Allah ad›n Bahri Saba, ‹kinci Nur

Bahri Hicaz, Üçüncü velâdet Bahri

Rast, Dördüncü Merhaba Bahri Uflflak,

Beflinci Miraç Bahri Hüzzam, Alt›nc›

Münacaat Bahri Hüseyni ve Yedinci

vefat Bahri de Zirgülelihicaz s›ras›yla

okunan ve bugünde sürdürülmeye çal›-

fl›lan Osmanl›'dan bizlere kalanlard›r.

Ayr›ca bu dönemlerde kamet hangi

makamdan al›n›yorsa imam›n da sûreye

o makamdan girmesine dikkat ediliyor-

du. 

Öte yandan teravih namaz› çoflkulu

bir flekilde Cumhur müezzinli¤i ile bir-

likte götürülüyordu. Burada Rast, Saba,

Uflflak, Eviç ve Acemafliran makamlar›

gibi bir demetten s›ra tâkip ediliyordu.

Ramazan e¤lenceleri bâz›lar›n›n

zannetti¤i gibi sadece fiehzâde bafl›n-

da, direkler aras›nda olmuyordu. Sa-

hur'a kadar evlerde, konaklarda, Kur'an

okunuyor ve fas›llar geçiliyordu.

Semâi kahveleri denilen yerlerde

Anadolu'dan gelen saz flâirleriyle klâsik

musiki mensûplar› bir araya geliyorlar-

d›. ‹ki musiki dal›m›zdaki üslup yak›n-

laflmas›nda bu yerlerin etkisi çok ol-

mufltur.

Herhalde buraya kadar ortaya koy-

duklar›m›z 624 y›ll›k Osmanl› Devleti

Medeniyetindeki Türk Musikisi konu-

sunda bize fikir veren baz› kesitler ol-

mufltur.

Osmanl› onyedinci yüzy›ldan sonra

siyasette, askerlikte, co¤rafyada ve

ekonomide devaml› kaybetti¤i halde

güzel sanatlar ve özellikle Türk Musiki-

si milletin sevgisi ve ba¤l›l›¤›yla bir fle-

kilde yükselmesini sürdürmüfltür.

Osmanl›n›n yediyüzüncü y›l›n› kut-

lad›¤›m›z 1999 y›l›ndan geriye yani

1923'te bafllayan ve günümüze kadar

gelen 76 y›la bakt›¤›m›zda Türk Musi-

kisinin pek de iç aç›c› bir dönemde ol-

mad›¤›n› görmekteyiz. 

1826'dan bafllayarak yerleflmifl olan
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zihniyetin zaman›m›zda daha da artarak

devam etmesi sonucu Türk Musikisinin

varl›¤› tehlikeye girmifltir. Atatürk'ün

"Dilde ve Musikide inkilâp olmaz" de-

mesine ve "yüksek düzeydeki melodile-

rimizi ça¤›n kaidelerine göre iflleyin" di-

ye buyurmas›na ra¤men, kendi musiki-

miz yerine bir baflkas›n›n al›n›p uydu

hâline getirilmemiz faliyetlerinin bugün

de bütün h›z›yla sürdü¤ünü görmekte-

yiz. Öyle ki, memleketin her taraf›nda

yerden mantar gibi biten müzik lisele-

rinde sadece Bat› müzi¤i e¤itimi ve ö¤-

retimi yap›lmaktad›r. Ankara'da evvelce

kurulmufl olup bugün Hacettepe Üni-

versitesi'ne ba¤l› bulunan ve eskiden

beri tamamen Bat› Müzi¤i ö¤retimi ya-

pan bir konservatuar yetmiyormufl gibi,

yeniden Ankara Üniversitesi’nde ayn›

anlay›flta ikinci bir konservatuar daha

aç›lm›flt›r. fiimdi bunu Mersin Üniversi-

tesi bünyesinde ayn› anlay›flta bir bafl-

kas› takip etmifltir. Asl›nda bütün bunla-

r›n hikmeti yeni yeni aç›lan mevcut

operalara, ve orkestralara eleman ver-

mek ve orta ö¤retime Bat› Müzi¤i ö¤-

retmeni yetifltirmekten öteye bir amaç

tafl›mamaktad›r. Tabii bu müesseseler-

den mezun olanlara istihdam alan› te-

min etmek için de bugün Kültür Baka-

n›l¤› her flehir, ve yörede Bat› Müzi¤ini

sergileyecek operalar açmakta, orkestra-

lar kurmaktad›r.

Bütün bu olup bitenler karfl›s›nda

genelde bizim musiki mensuplar›n›n ve

milliyetçi ayd›nlar›m›z›n ise  âdeta

üzerlerine bir ölü topra¤› serpilmifl gibi

davran›fllar içerisinde olduklar›n› gör-

mekteyiz.

Biraz önce de söyledi¤imiz gibi mil-

let eskiden beri musikisine karfl› tafl›d›¤›

sevgi ve ba¤l›l›k ile onun unutulmama-

s›, yok olmamas› için kendisine düflen

oranda mahalli belediyeler ve dernek-

lerde bu sanat› yaflatmaya çal›flm›flt›r.

Bu arada bask›lar karfl›s›nda Devlet baz›

flehirlerde "lütfen" Türk musikisi koro-

lar› kurmufltur. Televizyon kanallar›nda

Türk Müzi¤i korolar›na imkân verilmifl-

tir. Ancak bunlar s›radan programlar

olmufl ve Türk Müzi¤inin gelece¤ine

dönük olarak tasarlanmam›flt›r. Sadece

geçmiflten gelen eserlerimizi icra ettik-

leri yerlerde, Türk Musikisinin  ve insa-

n›n›n bozulan kulaklar›na çare olmufl

say›l›rlar m› bilinmez!

Bütün bu hercümerç aras›nda bilgi,

teknik gibi özelliklere sahip Hüseyin

Saadettin Arel ve talebeleri gelecek vâ-

deden bir ümit kayna¤› olmufltur. O

ekolün verdi¤i mücâdele sonunda ala-

n›nda ilk defa bir Türk Musikisi Devlet

Konservatuar› kurulmufltur.

Osmanl› Devleti ve Medeniyeti ve-

sileyisle bütün yukar›da temas ettikleri-

mize ek olarak sonuçta flunlar› arz et-

mek istiyorum:

Her bitkinin kendi kökünden bes-

lendi¤i gerçe¤inden hareket ederek

milli benli¤imizi meydana getiren un-

surlar aras›nda yer alan ve ikinci ana

dilimiz say›lan Türk Musikisi için bir

an önce her türlü tedbir al›nmal›d›r.

Yaln›zca Bat›n›n tekrar› ve bizde uzan-

t›s› durumunda olan yoldan dönülmeli-

dir. Bundan böyle devletin bütün im-

kânlar› ve tahsis edilen müesseseler

Türk Musikisinin emrine verilmelidir.

Ayr›ca musikiflinaslar›m›z ve ayd›n-

lar›m›z da kendilerine gelmelidirler. 

169

Osmanl› saray e¤lencelerini

saz ve sazendeleri gösteren

minyatür.

(Yaz›evi Arflivi’nden)



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

170

EYÜPSULTAN
REfiÂD‹YE NÜMûNE

MEKTEB‹’N‹N 
KAZINMIfi

K‹TÂBES‹NE DÂ‹R

PROF. DR. h. c. M. U⁄UR DERMAN

Z

1935’de Band›rma’da do¤du. Haydarpafla Lisesi’nden sonra ‹stanbul Üniversitesi T›p

Fakültesi Eczac›l›k Okulu’nu bitirdi. Serbest eczac›l›k devresinden sonra 1977’den bu yana

Türkpetrol Vakf›’n›n yönetimini üstlendi. 1955 y›l›ndan itibaren Üstad Necmeddin

Okyay’›n Osmanl› Kitap Sanatlar› konusuda ö¤rencisi oldu. 1960 y›l›nda kendisinden

icazet (diploma) ald›. Ayr›ca Macid Ayral, Halim Özyaz›c› ve Dr. Süheyl Ünver’den çok

istafade etti. 1961 y›l›ndan  buya adedi 300’e yaklaflan müstakil eser, tebli¤, ansiklopedi

maddesi ve makaleleriyle Türk kitap sanatlar›n›n ö¤retilmsi ve tan›t›lmas› için çal›flt›. 1985-

1986 ders y›l›ndan bu yana Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde ö¤retim

faaliyetlerini sürdürmekte olup, 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi Seatosu’nca kendisine fahri

profesörlük tevcih olunmufltur.



1) Sultan Reflad’›n türbesi ve

yapt›rd›¤› mektep hakk›nda

bkz. Yavuz, Y›ld›r›m, Mimar

Kemâleddin, Ankara, 1971, s.

136-141, 196-201.

Resim1: Eyüp Sultan Reflâdiye

Nümûne Mektebi’nin bânisi

Sultan V.Mehmet Reflad

Resim 2: Sultan Reflâd

Türbesinin (sa¤da) ve

Reflâdiye Nümûne Mektebi’nin

(solda) Haliç taraf›ndan

manzaras›

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

Kitâbeler Osmanl› medeni-

yetinin tafl üzerine geçiril-

mifl tapu senedi hükmün-

dedir. Toplant› mekâ-

n›m›za belki 100 m.

mesâfede bulunan

bir kitâbe de bizim

bugünkü tebli¤ ko-

numuzdur. Lâkin

bu kitâbenin yeri

mevcud olmakla

beraber, üstündeki

yaz›lar kaz›narak

yok edilmifltir. Bu

hat flâheserine nas›l

k›y›ld›¤›n› belirtme-

den önce, kitâbenin

bulundu¤u binay› ve bu-

nun bânîsini tan›tmak gere-

kecektir.

Sultan V. Mehmed Reflad (Re-

sim:1), Eyüp Sultan’a hürmetinden do-

lay› bu semte defnedilmeyi istemifl; ve-

fât›nda cenâzesini o s›ralarda iktidarda

bulunan ‹ttihâd ü Terakkî gürûhunun

ortada b›rakaca¤›ndan endiflelendi¤i

için, saltanatta bulundu¤u y›llarda

(1909-1918) türbesini Mimar

Kemâleddin Bey’e (1870-

1927) inflâ ettirmifltir.

Bununla da kalmam›fl,

çocuklara olan sevgi-

sini de, bu türbenin

hemen yan›na yap-

t›rd›¤› ve "Eyüp

Sultan Reflâdiye

Nümûne Mekte-

bi" (Resim: 2) is-

mini verdi¤i ö¤re-

tim müessesesiyle

göstermifltir.(1) Bi-

nalar›n d›fl›na ve

tercîhan kap›s›n›n üs-

tüne konulmas› mûtad

olan kitâbenin tarih

manzûmesini de devrin flu-

arâs›ndan Üsküdarl› Tal’at Bey

(1858-1926) kaleme alm›flt›r. Bunu

"Hatib Ömer" veya serbest meflrebin-

den dolay› "Deli Ömer" ad›yla da tan›-

nan hattat Ömer Vasfi Efendi (1880-

1928) celî ta’lîk hatt› ile kal›p olarak yaz-

m›fl; harflerin hemen k›y›s›na i¤neyle

s›kça aç›lan deliklerden bu yaz›lar mer-
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Resim3: Ömer Vasfi Efendi’nin

siyah ka¤›da z›rn›k

mürekkebiyle ve celî ta’lîk hatla

yazd›¤›, Reflâdiye Nümûne

Mektebi’nin kitâbe kal›b›.

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

mer levhan›n üzerine kömürtozuyla ge-

çirilip taflç› ustas› taraf›ndan çelik ka-

lemle kabartma halinde ifllenmifltir. Lâ-

kin mektebin kara taraf›ndaki kap›s›

üzerine konulmufl olan kitâbenin yeri

flimdilerde bofltur.

Bu kitâbenin 1963 y›l›nda Ömer

Vasfi Efendi’nin metrûkât› aras›nda eli-

me geçen siyah ka¤›t üzerine sar› z›r-

n›k mürekkebiyle yaz›lm›fl asl›ndan,

bahsimize konu olan tarih manzûmesi-

ni buraya naklediyorum (Resim 3): 

Hazret-î Sultan Mehemmed Hâmis’i Rabb-î Alîm

Pür-fazîlet eyledî ihsan, vatan evlâd›na

Ma’rifetdir dâimâ nakdîne-î flâhânesi

‹lm’dir bahflâyifli her an, vatan evlâd›na

Cânib-î Eyyûb-› Ensârî’yi ihyâ eyledi

Yapd›r›p bir mekseb-î irfan, vatan evlâd›na

Fazl-› sübhânîsinî hemvâre k›ld›kçâ atâ

Eyledikçê feyzinî erzan, vatan evlâd›na

Ol flehinflâh-i maârif-perverî bahfl eylesin

Ömr ilê, iclâl ilê Yezdan, vatan evlâd›na

Mevlevî Tal’at tilâvet eyledî târîhinî

Yapd› mekteb, bak fleh-î devran, vatan evlâd›na

Bu manzûmeyi zaman›m›z›n diline

nesir flekliyle flöyle aktarabiliriz:

"Her fleyi bilen Allah, Sultan Beflinci Meh-

med Hazretleri’ni fazîlet sâhibi olarak vatan

evlâd›na ihsan eyledi.

Pâdiflah›n dâima k›ymet verdi¤i fley mâri-

fetdir ve vatan evlâd›na her an sunmak istedi¤i

de ilimdir.

Pâdiflah, vatan evlâd›n›n irfan kazanaca¤›

bir yeri yapt›rmakla Eyüp Sultan cihetine ha-

yat verdi.

Allah’›n kendisine verdi¤i lutuflar› bu vata-

n›n çocuklar›na dâimâ aktard›kça ve bereketini

de lây›k gördükçe, Cenâb-› Hak, mârifetlerden

hofllanan o Pâdiflah’› ömrü ve kudreti ile vatan

evlâd›na ba¤›fllas›n.

Mevlevî Tal’at târihini okudu: Zaman›n

pâdiflah› vatan evlâd›na mektep yapt›".

Her bir sat›r› 15x88,5 cm. eb’âd›nda

olan kitâbenin flâirinin de, hattat›n›n da

bu mektebin bânîsi Sultan Reflad gibi

Mevlevî tarîk›ne müntesib olufllar› hofl
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2) Üsküdarl› Tal’at Bey’e dâir bkz.

‹nal. Mahmud Kemâl, Son As›r

Türk fiâirleri, ‹stanbul, 1930-

1941, s.1884-1897. Merhumun

foto¤raf› da buradan al›nm›flt›r.

Ayr›ca bkz. Florinal› Nâz›m,

Ebediyet Yolunda Bir Hitâbe,

‹stanbul, 1927, s. 114-168.

3) Ömer Vasfi Efendi için bkz. ‹nal,

‹bnülemin Mahmud Kemâl, Son

Hattatlar, ‹stanbul, 1955, s.262-

267; Derman, M. U¤ur, Kardefl ‹ki

Hattat›m›z, 50 Sanatsever Serisi-22,

‹stanbul, 1966; Derman, M. U¤ur,

Türk Hat Sanat›n›n fiâheserleri,

‹stanbul, 1982, 50; Derman, M.

U¤ur, ‹slâm Kültür Mirâs›nda Hat

Sanat›, ‹stanbul, 1992, s. 226-228;

Rado, fievket, Türk Hattatlar›,

‹stanbul, trhsz., s.250-251.

4) 1912 y›l›nda yenilenen Galata

Köprüsü için de Üsküdarl› Tal’at

Bey’in tarih düflürdü¤ünü, yine

Ömer Vasfi Efendi taraf›ndan celî

ta’lîkle yaz›lan bu manzûmenin sar›

madenden oyularak kesildikten sonra,

deniz vâs›talar›n›n geçifline ayr›lan

köprü gözünün üstüne bu yaz›lar›n

vidalanmak sûretiyle tutturuldu¤unu;

ancak geçen vâs›talar›n direk ve baca

uzant›lar›n›n bâzan dokunmas›yla

harflerin zaman içinde dökülerek bu

tarih manzûmesinin yok oldu¤unu

merhum üstâd›m Necmeddin

Okyay’dan (1883-1976) iflitmifltim. 

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

bir tevâfuktur. Bu manzumenin son

m›srâ› ebced hesab›yla mektebin inflâ

tarihini 1331 hicrî y›l› olarak vermekte-

dir (1913). Manzûmenin flâiri Tal’at

Bey (Resim: 4) Osmanl› Devleti’nde

Bahriye Nezâreti Müsteflarl›¤› vazifesi-

ne kadar yükselmifl k›ymetli bir zat-

t›r.(2) Hattat› Ömer Vasfi Efendi de

(Resim: 5) H›rka-i fierîf Câmii hatîbi

olmas›n›n yan›s›ra o devrin -husûsiyle

celî yaz›larda- önde gelen bir hat sanat-

kâr›d›r ve meflhur Sâmi Efendi’nin

(1838-1912) talebesidir.(3) Sultan Re-

flad türbesinin kap›s› üstündeki merme-

re hâkkolunmufl müsennâ celî sülüs âyet ve

türbenin içini paftal› kuflakla çeviren

sûre de ayn› hattat›n yaz›s›d›r. Kendisi-

nin K›s›kl› Câmii ve çeflmesinde, Üskü-

dar Ayazma ve ayr›ca hatîbi bulundu¤u

H›rka-i fierîf câmilerinde de celî sülüs

yaz›lar› mevcuddur.(4) Ömer Vasfi

Efendi ile kardefli ney ve hat üstâd›

Emin Yaz›c› (1883-1945) Gümüflsuyu

s›rtlar›na yanyana defnolunduklar› için,

hayatlar›nda de¤ilse de, ölümlerinden

sonra "Eyüp Sultanl›" olmufllard›r.

Ömer Vasfi Efendi kitâbe kal›b›n›n

ilk m›srâ›ndaki "Sultan" kelimesinin ke-

flîdesi üstüne "Eyüp Sultan’da Mehmed

Reflad Hân-› Hâmis Hazretleri’nin infla-

gerdeleri olan Reflâdiye Mektebi’nin ta-

rihidir. Elhac Ömer Vasfiyyü’l Mevlevî.

1331" notunu da r›k’a yaz›s›yla ilâve et-

mifltir.

Kitâbenin üst taraf›nda bulunan ve

bir hilâl içindeki izleri görünmekle be-

raber yeri bofl olan Sultan Reflad tu¤ras›

da yine Ömer Vasfi Efendi taraf›ndan

çekilmifltir. Peki ne olmufltur da Os-

manl›’n›n çok eski say›lmayacak, sekse-

nalt› y›ll›k bu son devir kitâbesi yoke-

dilmifltir (Resim:6)? 1927 y›l›ndaki

genç Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-

ti’nce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne

sunularak kabul edilen ve metnini afla-

¤›ya aynen ald›¤›m kanun bu zâyiat›n

yegâne sebebidir:

1057

Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bulunan

Bilumum Mebânî-i Resmiyye ve Milliyye

Üzerindeki Tu¤ra ve Medhiyelerin Kald›r›lma-

s› Hakk›nda Kanun

(28 May›s 1927)

Madde: 1- ‹çinde devlete mütehattim bir

vazîfe icrâ, yâhud hükûmetin veya belediyele-

rin efrâd ile zarûrî ve kanûnî olan münâsebetle-

rini te’mîne tahsîs edilen binâlarla alelumûm
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mekteb binâlar›nda vaktiyle Osmanl›

Saltanat›’n› temsîl içün konulmufl

olan, yâhud vaz’iyetlerine gö-

re hâlen temsîle delâlet eden

tu¤ra veya armalar ve

bunlarla berâber olarak

sultanlar›n medihlerini

ihtivâ eden kitâbeler

hakk›nda 2. madde

hükmü tatbîk olunur.

Bu kabîl tu¤ra ve ar-

ma ve kitâbe bulunan

hususî binâlar, bunlar

kald›r›lmad›kça veyâ

örtülmedikçe yukarda

zikr olunan faaliyetler

ve münâsebetlere tahsis

olunamaz.

Madde: 2- Birinci mad-

dedeki kay›dlar›n flumûlü dâ-

hilinde olan tu¤ra ve arma ve ki-

tâbeler devlet veyâ belediye mal› olan

binâlarda bulundu¤u hâlde, kald›r›larak

müzelere konulur. Yerlerinden kald›r›lmalar›yla

gerek kendilerinin, gerek bulunduklar› binâla-

r›n, bediî veyâ târihî k›ymetlerine halel gelecek

olanlar, eserin ve bulundu¤u mahallin bediî

k›ymetini nakîsedâr etmemek üzere münâsib ve-

sâit ile örtülür.

Madde: 3- Alâka-

dar vekâletlerin mürâ-

caati üzerine devlet bi-

nâlar›ndan hangi eser-

lerin kald›r›lmas› veyâ

örtülmesi lâz›m geldi¤i-

ni ta’yîn ve örtülmesi

lâz›m ise flekil ve sûreti-

ni tesbît ile karar ver-

mek Maarif Vekâleti’ne

aiddir.

Madde: 4- Bu ka-

nun, neflri târîhinden

mu’teberdir.

Madde: 5- Bu ka-

nunun icrâs›na ‹cra

Vekilleri Hey’eti

me’murdur.

(Neflr ve i’lân›: 15

Haziran 1927- Resmî

Cerîde, numara:608)

Aradan 72 y›l geçmesi-

ne ra¤men, dört senelik

tâze Cumhuriyetimizin

mâziye ve tahsîsen

Osmanl›’ya karfl› bu

ak›l almaz davran›-

fl›n›n, aç›kças› düfl-

manl›¤›n›n sebebi-

ni anlayabilmifl

de¤ilim. Osman-

l›’n›n askerî ve

mülkî erkân›ndan

bir k›sm› devletin

çöküflünü görüyor

ve Anadolu’da bafl-

lat›lan zorlu bir ‹s-

tiklal Mücâdele-

si’nden sonra, aralar›n-

daki en dirâyetlisinin li-

derli¤inde yeni anlay›flla

bir Cumhuriyet idâresini An-

kara’da kuruyor. Bu idâre, eskinin

binâs›n› kullan›rken yapt›ran›n ad›n› sa-

n›n› kaz›t›yor! Hangi hukuk anlay›fl›na

s›¤an bir davran›flt›r bu? fiah›slar› be-

¤enmeyen devlet, yeniden bina yapt›-

r›rsa mesele kalmaz, biter. Amma eskiyi

kullanacaksa bânîsinin ismini de¤ifltir-

mek veya yoket-

mek hakk›n› nere-

den bulur? Kanun

metnini okuyunca,

gâyet mâsumâne

ifâdeyle, kitâbelerin

müzeye kald›r›lma-

s›ndan bahsedildi¤i

görülüyor; fakat

uygulanmas› Maârif

Vekâleti’ne b›rak›-

l›nca bunlar›n âk›-

betini düflünebili-

yor musunuz? O s›-

ralarda bu vekâletin

bafl›ndaki Mustafa

Necâti (1894-1929)

gibi ink›lap kanun-

lar›n›n merhametsiz

takipçisi olan birisi

için tarih gidiyor-
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Resim 4: Kitâbenin flâiri

Üsküdarl› Tal’at Bey

Resim 5: Kitâbenin hattat›

Ömer Vasfi Efendi

Köprünün tarih manzûmesi fludur:

Çerh’den bâlâ, 

semân›n köprüsünden muhteflem,/

Tâk-› dünyâdan muallâ, 

cisr-i gerdûndan müfîd./ 

Verdi pây-î taht’a 

mânend-î s›rât-î müstakîm,/

Sanki cennetden, 

riyâz-î adn-i â’lâdan nüvîd./

Yazd› târîhin, gelip Tal’at, 

yediyle tâk›na:/

K›ld› ihyâ, 

seyredin ‹stanbul’u, cisr-î cedîd.
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mufl, y›k›l›yormufl, ne k›ymet ifâde ede-

cek? Mevcûdiyetimizi 1923’den baflla-

tan bir anlay›fl›n hükümrân k›l›nd›¤›

yerde baflka türlüsü beklenebilir mi?

1926’da toplanan Sanayi-i Nefise Encü-

meni’nde Çall› ‹brahim (1882-1960) ve

Nam›k ‹smail’in (1890-1935) resim ga-

lerisi olarak Sultan Ahmed Câmii’ni

seçtiklerini, ancak lofl hâlini gidermek

için kubbesinde ilâve pencereler aç›l-

mas› gerekti¤ini Maârif Vekili ve Encü-

men Reisi s›fat›yla Mustafa Necâti’ye

arz ve teklif etmeleri; onun da uygun

görerek kabûlü üzerine Mimar Kemâ-

leddin Bey’in (1870-1927) zehir zem-

berek bir konuflmayla bu teflebbüsü

akîm b›rakt›¤›n› Cemâl Reflid Rey

(1904-1981) hât›ralar›nda yazm›flt›.(5)

Sultan Ahmed Câmii gibi bir âbideye

böylesine k›ymaya kararl› bir zihniyete

art›k kitâbe sorulur mu? Vurun, gitsin...

Yine o y›llarda Türk Mûsikîsi makam-

lar›ndan Sultanî Yegâh’›n ad›n› -içinde

"sultan" geçti¤i için- "Millî Yegâh" ola-

rak de¤ifltiren de ayn› sakîm düflünce-

dir. Sultan Ahmed’deki Cevrî Kalfa

Mektebi’nin yar›s› kaz›nm›fl kitâbesi

de bir utanç âbidesi gibi o günlerin ha-

zin serencâm›n› aksettirmektedir.(6)

Bugün Befliktafl’taki Resim-Heykel

Müzesi’nin kap›s› üzerinde Tu¤rakefl ‹s-

mail Hakk› Altunbezer (1873-1946) ta-

raf›ndan yeni harflerle mermer üstüne

yaz›lm›fl olan ve "Müzenin 1937’de

Atatürk’ün emriyle aç›ld›¤›n›" belirten

kitâbeyi kim yerinden kald›rmaya ve

kaz›maya cü’ret edebilir? ‹flte ben Sul-

tan Reflad’›n kitâbesine de ayn› hassâsi-

yetin gösterilmesini beklerdim, çünkü

yap›lan bu hareket bir "vandalizm" ör-

ne¤idir.

Sözü ba¤lamak gerekirse: "Sezar’›n

hakk›n› Sezar’a vermek" misillû "Re-

flad’›n hakk›n› da Reflad’a vermek" bir

tabiî hakt›r diye düflünüyorum. Buna

göre: 

a) Mektebin ad›n›n "Eyüp Sultan

Reflâdiye ‹lkö¤retim Okulu" olarak de-

¤ifltirilmesi,

b) Elimizdeki hat kal›plar›ndan fay-

dalanarak kitâbenin de yeniden yerine

konulmas› fikrimi Eyüp Sultan’daki kül-

tür ve sanat mahfillerinin alâkalar›na

sunuyorum.175

5) Rey, Cemâl Reflid, Atatürk

ve Mûsikî, Cumhuriyet

Gazetesi, 11 Kas›m 1963.

6) Derman, M. U¤ur,

Cumhuriyet Devrinde Türk

Hat Sanat›, Yeni Türkiye

Cumhuriyet Özel Say›s›, IV,

3173-3176, Ankara 1998.

Resim 6: Reflâdiye Nümûne

Mektebi kitâbesinin bugünkü

kaz›nm›fl durumu.
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Resim 1: Türk mimarl›k

tarihinin en büyük külliyesi

olan Süleymaniye, örtü sis-

teminde ritmik kubbe ölçüleri

aç›s›ndan mükemmel bir ar-

moniye sahiptir. 

(Foto¤raf: Aras Neftçi)
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Mimarl›k tarihinde bir örtü eleman›

olarak kubbenin ne zaman keflfedildi¤i-

ni bilmemekle beraber, bunun insanl›k

tarihiyle birlikte bafllad›¤›n› düflünmek

mümkündür veya onun kadar eski ol-

du¤unu söylemek yanl›fl de¤ildir. Ku-

ramsal olarak sanat, teknik ve bilim di-

siplini hâline gelmeden önce, mimarl›k

mesle¤inin henüz ilkel yap›c›l›k aflama-

s›nda iken, kubbenin yap› alan›nda de-

nenmifl oldu¤u düflünülebilir. Ne var ki

kubbenin, konstrüksiyon ve teknik uy-

gulama bak›m›ndan en zor mimarî ele-

manlardan biri oldu¤u da flüphesizdir.

Ne zaman ve nerede ortaya ç›kt›¤›

bilinmese de, insano¤lunun yeryüzün-

de önemli bulufllar›ndan biri say›lan ve

mimarl›k alan›nda eski dünyan›n en

çok kulland›¤› örtü eleman› olan kub-

be, tarih boyunca vazgeçilmez bir form

olarak kullan›lm›flt›r. Dünya mimarl›k

tarihi içinde, özellikle görkemli an›tlar›

örten kubbe, plastik ve görsel de¤er

bak›m›ndan, insanlar›n ilgisini ve be¤e-

nisini en çok çeken biçim say›l›r.

Mimarl›kta bir örtü eleman› olarak

üsluplaflmas›ndan beri, eski dünyan›n

da aflina oldu¤u kubbe, hem do¤u hem

de bat› medeniyetlerinin ürünü olan

önemli an›tlarda da kullan›lm›flt›r. Türk

mimarîsinin Orta Asya ve devam› olan

Anadolu üzerinde b›rakt›¤› yüzlerce

klâsik de¤erdeki an›tlarda, en çok ra¤-

bet edilen örtü eleman›n›n kubbe oldu-

¤u görülmüfltür. Selçuklu, Beylikler ve

Osmanl› dönemi yap›lar›nda da, kub-

benin vazgeçilmez bir eleman oldu¤u-

nu görebiliyoruz. Kubbenin Türk mi-

marl›k tarihinde geliflmesi, en ideal ve

en yal›n biçimini kazanmas›, Osmanl›

mimarisinin klâsik ça¤› olan 16. yüzy›la

tesadüf etmifltir. Bu ça¤›n en güçlü

temsilcisi de, flüphesiz ki Mimar Sinan

olmufltur.

Türk kültür ve sanat tarihinin en

büyük simgelerinden biri olan ve uzun

süren mimarl›k serüveni ile Osmanl›-

Türk mimarl›k tarihi içinde özel bir ko-

numa sahip bulunan Sinan da, yap›la-

r›nda en çok kubbe mimarisi ile meflgul

olmufltur. Onalt›nc› yüzy›l›n neredeyse

tamam›n› kaplayan hayat› boyunca, yo-

rulmak bilmeyen performans› ile Sinan,

mimarl›k alan›nda büyük bir at›l›mda

bulunmufltur. Sinan’›n mimarl›k hayat›

boyunca en büyük meflgalesi kubbe

üzerinde yo¤unlaflm›flt›r. Kubbe, ünlü

mimar taraf›ndan cami, hamam, türbe

ve di¤er yap›larda defalarca kullan›lm›fl

bir konstrüksiyondur. Kare plan› örten

tromplu veya pandantif + kemerli kub-

beler, Sinan öncesi dönemlerde kulla-
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Resim 2: Kubbe mimarisinin

büyük virtüözü Sinan, en güç-

lü plastik anlat›m›n› Süley-

maniye’nin örtü sisteminde vur-

gulam›flt›r. 

(Foto¤raf: Aras Neftçi)

1) ‹hsan Mungan, “Mimar Sinan

ve Kubbe Stati¤i”, Mimar Sinan

Dönemi Türk Mimarl›¤› ve Sanat›,

‹stanbul, 1988, s.180-181,

2) Bülent Özer, “Cami

Mimarisinde Ço¤ulculu¤un Ustas›

Mimar Sinan”, Mimar Sinan

Dönemi Türk Mimarl›¤› ve Sanat›,

‹stanbul, 1988, s. 201.
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n›lm›flt›r. ‹stanbul’un fethinden önceki

ilk devir Osmanl› mimarisinde s›k kul-

lan›lan kubbe gelene¤inin, Selçuklular-

dan daha eski zamanlara, yer olarak da

daha do¤uya, ta Türkistan’ a kadar

uzand›¤›n› görmek mümkündür. Dola-

y›s› ile Sinan döneminde kubbeyi daha

önceki Osmanl› mimarlar› taraf›ndan

denenmifl bir strüktür olarak kabul et-

mek gerekir.

‹stanbul’da infla edilen Bayezid Ca-

mii (1500-1505)’nde, yaklafl›k 40 x 40

m.’lik kare mekân, ortalama 20 m. aç›k-

l›kl› dört efl de¤er kemere oturan 18 m.

çap›ndaki bir ana kubbe, iki yar›m kub-

be ve sekiz kubbeyle örtülmektedir.

Ana kubbeyle birlikte iki yar›m kubbe

kullan›ld›¤› için, özellikle bat›l› araflt›r›-

c›lar taraf›ndan, Ayasofya’n›n tekrar›

olarak kabul edilmifltir. Oysa Bayezid

Camii’nin, Ayasofya’daki statik hatalar-

dan tamamen ar›nd›r›lm›fl bir tafl›y›c›

sisteme sahip oldu¤u görmezlikten ge-

linmifltir. Daha aç›k bir ifadeyle Türk

mimarlar› Ayasofya’daki hatay› anlay›p,

benzer hatalara düflmemeyi, Sinan’dan

daha önceleri anlam›fllard›r.(1)

Uygulad›¤› ilk büyük eseri olan

fiehzade Camii (1543-1548)’nde Sinan,

Ayasofya ve Bayezid Camii ile kariyeri-

nin daha bafllang›c›nda iken hesaplafl-

may› tamamlam›fl, ana kubbeyi dört ya-

r›m kubbeyle çevirerek, köfleleri birer

kubbeyle örtmüfl, böylece hem planda,

hem de hacim ve mekân düzenlerinde

mutlak say›labilecek bir merkezili¤e

varm›flt›r. Bu bak›mdan Ayasofya’n›n

ulaflmak istedi¤i en ideal düzeyin, fieh-

zade’nin daha ötesine geçemeyece¤i

anlafl›lm›flt›r.(2)

Sinan’›n kare mekân› tek kubbe ile

örterek, yal›n ve saf uygulamalarda bu-

lundu¤u cami örnekleri çoktur. Tek ha-

cimli küçük boyutlu camilerin ibâdet

mekân› için Sinan, Selçuklu ve erken

dönem Osmanl› mescit ve camilerinde

oldu¤u gibi, tek kubbeyi daha saf ve

pürüzsüz biçimde uygulam›flt›r. Bu tarz

örnekleri Sinan, özellikle menzil külli-

yeleri programlar›nda küçük boyutta

gerçeklefltirdi¤i camilerde ifade etmifl-

tir. Bu eserlerin bir k›sm›n›n, yap›m ta-

rihi s›ras›na göe adlar› flöyledir: Gebze

Çoban Mustafa Pafla Külliyesi’nin Ca-

mii (1523-24), Haseki Sultan Külliye-

si’nin Camii (1538-39), Silivrikap› ‹bra-

him Pafla Camii (1551), fiam Süleyma-

niye Külliyesi’nin Camii (1554-55),

Karap›nar Sultan Selim Külliyesi’nin

Camii (1569-70), Diyarbak›r Behram

Pafla Camii (1572-73) ve Üsküdar fiem-

si Ahmed Pafla Külliyesi’nin Camii

(1580-81).

Sinan’›n üzerinde durdu¤u ikinci tip

cami strüktürü, merkezî kubbenin dört

178



Resim 3: Gökyüzü bofllu¤unu

biçimlendirmede büyük ustal›k gös-

teren Sinan, Süleymaniye man-

zumesi ile ‹stanbul silüetine de

damgas›n› vurur. (Foto¤raf: Aras

Neftçi)

3) Oktay Aslanapa, Türk

Sanat›, ‹stanbul, 1984, s. 27-

29.
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ayak üzerinde tafl›nmas›d›r. Burada

önemli gördü¤ümüz bir noktaya da he-

men iflaret etmek istiyoruz. Merkezî

kubbenin dört ayak üzerine oturdu¤u

çok erken bir cami plan› dikkatimizi

çekmektedir. Buhara’n›n 40 km. yak›-

n›nda Hazar flehrinde 11. yüzy›ldan

kalan bir Karahanl› camisinin gösterdi-

¤i geliflme insan› hayrete düflürmekte-

dir. Degaron Camii ad› ile bilinen bu

yap›da 6.50 m. çap›ndaki kubbe, dört

ayakla tafl›nan dört sivri kemere otur-

tulmufltur. Küçük ölçüde de olsa, dört

aya¤a oturan merkezî kubbenin plan

flemas›n› ortaya koyan ve bu tipin en

arkaik örne¤i olan bu Karahanl› yap›s›-

n›n varl›¤› ilgi çekicidir.(3)

Mimar Sinan’›n infla etti¤i bu tip ca-

mileri, iki alt bafll›kta toplamak müm-

kündür:

A. Kare prizma üzerine oturtulan

merkezî kubbe. Bunun en erken örne¤i

Edirnekap› Mihrimah Sultan Camii

(1568-69)’dir. Yap›l›fl tarihi s›ras›na gö-

re di¤er örnekler flunlard›r: Eyüp Zal

Mahmud Pafla Camii (1580-87), ‹stan-

bul Mesih Pafla Camii (1585-86) ve

Manisa’daki Muradiye Camii (1586-

87)’dir. Bu strüktür düzeninde merkezî

kubbe dört kemer taraf›ndan tafl›nmak-

tad›r.

B. Merkezî kubbenin yar›m kubbe-

lerle sar›lmas›. Bu tipin en erken örne¤i

de Üsküdar Mihrimah Sultan Camii

(1547-48)’dir. Di¤er varyantlar› ise s›-

ras› ile fiehzade Camii (1548), ‹stanbul

Süleymaniye Camii (1557) ve Tophane

K›l›ç Ali Pafla Camii (1580-81)’dir.

Üçüncü tip cam strüktürü ise mer-

kezî kubbenin alt› ayak üzerine oturtul-

mas›d›r. Bu tipin Sinan öncesi en erken

örne¤i Edirne’deki Üçflerefeli Camii’dir.

Sinan’›n inflâ etti¤i alt› aya¤a oturan

merkezî kubbeli camilerin aras›nda yer

alan Befliktafl Sinan Pafla Camii (1555-

56)’nin örtüsünde görülen üçgen alan-

lar›n kapat›lmas›, ideal biçimde olma-

m›flt›r. Bu sorunu Sinan, daha sonra in-

flâ etti¤i camilerde çözmüfltür. Alt›

ayakl› merkezî kubbe strüktüründe ya-

p›lan daha sonraki örnekler flunlard›r.

Topkap› Kara Ahmed Pafla Camii

(1558), Babaeski Semiz Ali Pafla Camii

(1571), Toptafl› Atik Valide Camii

(1586) ve Ayvansaray’daki Kazasker

‹vaz Efendi Camii.

Sinan, bir di¤er ideal araflt›rmalar›-

n›, sekiz aya¤a oturtulan merkezî kub-

beli strüktürlerde göstermifltir. Bunlar›n

aras›nda Eminönü Rüstem Pafla Camii

(1562), Edirne Selimiye Camii (1574-

75), Azapkap› Sokullu Camii (1577-

78), ‹stanbul-Çarflamba’daki Mehmed

A¤a Camii (1585) ve Karagümrük’teki

Niflanc› Camii (1588)’lerinde Sinan, en
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4. Süleymaniye’nin cephe

düzeninde Sinan, abidevî

ölçüleri insan ölçe¤ine

yaklaflt›rmada büyük baflar›

göstermifltir. 

(Foto¤raf: Aras Neftçi)
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ideal ve en yal›n biçimiyle kubbeyi, bir

örtü eleman› olarak gerçeklefltirmifltir.

Mimari dehas›n›n yan› s›ra mühen-

dislik bilgisini de konuflturan Sinan,

böylece cami tasar›mlar›nda uygulad›¤›

merkezi kubbeyi, geliflmesinin en son

noktas›na ulaflt›rarak, afl›lmas› mümkün

olmayan bir baflar›ya imza atm›flt›r. KK››--

ssaaccaass››  SSiinnaann  kkuubbbbeeyyii  zziirrvveeyyee  ttaaflfl››mm››flfltt››rr.

fiunu hemen ifade etmek yerinde

olur ki Osmanl› mimarisinde, bafllang›-

c›ndan itibaren kubbenin hem strüktü-

rel, hem de tasar›m aç›s›ndan, üzerinde

en çok durulan bir örtü eleman› oldu-

¤unu görüyoruz. Erken dönem Osman-

l› mimarl›¤›nda, Bursa deneyimlerinin

u¤raflt›¤› merkezi kubbe, iç ve d›fl mi-

maride öne ç›kt›¤›n›, bu denemelerin

Edirne’deki varyantlar›n›n da ayn› ge-

liflmeyi sürdürerek, devam etti¤ini göz-

lemlemek mümkündür.

Bu hususta uzman olan birçok mi-

marl›k ve sanat tarihçisi de, ayn› nokta-

da birlefliyor. Kubbenin Osmanl› mi-

marisinde bafllang›c›ndan beri ana un-

sur oldu¤u zaten biliniyor. Klâsik dö-

neme gelinceye kadar kubbenin yap›y›

zenginlefltirdi¤i, ancak ona hakim ol-

mad›¤› gözlenmektedir. Nitekim kade-

meli üst yap› düzeni çarp›c› bir orta

mekân olgusu ile birlefltikten sonra,

Osmanl› mimarisinde köklü bir biçim

ve tutum de¤iflikli¤inin ortaya ç›kt›¤›

kabul edilmektedir.(4)

Kubbeyi iç ve d›fl mimarinin tek

eleman› kabul eden Osmanl› mimarisi,

ifade gücünü, kubbeler kompozisyonu-

na dayand›rmay› tercih etmifltir. Bu

yöndeki geliflmenin, onalt›nc› yüzy›lda

Sinan ekolünün infla etti¤i bütün cami-

lerde sürdü¤ünü görmek mümkündür.

Özellikle Sinan, merkezî kubbeyi, dinî

mimarî örneklerinde birçok varyasyo-

nunu deneyerek, belli bir rasyonel so-

nuca ulaflt›rmak istemifltir. Dört, alt› ve

sekiz ayak üzerine oturttu¤u kubbe, iç

mekân bütünlü¤ünü ve d›fl görünüfl ya-

l›nl›¤›n› da sa¤layan büyük usta, Edir-

ne’deki Selimiye Camii’nde amac›na

ulaflm›flt›r.

Büyük bir yap›n›n iç ve d›fl mimari-

sini büyük bir kubbenin tek bafl›na hâ-

kim oldu¤u bir kompozisyon olarak

gerçeklefltirmenin mimarl›k tarihindeki

örnekleri çok fazla de¤ildir. Bat›da Ro-

ma ça¤›n›n Panteon’u, bu yolda yap›lan

denemelerin teknik bak›mdan ilkel, fa-

kat boyut bak›m›ndan daha sonra da

geçilmemifl bir örne¤idir. ‹slam ülkele-

rinde kubbeli büyük yap› çok olmakla

beraber, bunlar, daha çok d›fl mimarile-

ri ön planda düflünülmüfl, mezar yap›la-

r›d›r. Erken H›ristiyan ça¤›n›n önemli

fakat tasar› bak›m›ndan tam geliflmemifl
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örneklerinden sonra, ne ‹slam ne de

H›ristiyan gelene¤inde, tek kubbenin

hâkim oldu¤u yap›, Selimiye’nin ulaflt›-

¤› boyutlara ve safl›¤a varamam›flt›r. Bu

bak›mdan Türk mimarisi, klâsik ça¤›n-

da, evrensel de¤erde bir yaratma düze-

yine ulaflm›flt›r. Bu mimarî, Osmanl›

toplumunun uygarl›k yap›s›n›n direkt

ifadesi olarak da büyük bir belgesel ni-

telik tafl›r.(5)

Sinan, gerçekten mimarl›k tarihi

aç›s›ndan dünya çap›nda olgun ve öz-

gün eserler vermifl ve böylece dünya

mimarl›k miras›na evrensel mesajlar

sunabilmifltir. Dörtyüzü aflan eserleri-

nin her birinde, mutlaka yeni bir ara-

y›fl içinde olmufl ve bu sayede sürekli

mükemmeli yakalama çabalar›n› elden

b›rakmam›flt›r. Eflsiz ve ölümsüz mi-

mari örnekleri vermekle de yetinme-

yen Koca Sinan, büyük külliye kom-

pozisyonlar› ile Türk flehircilik anlay›-

fl›na büyük katk›lar sa¤lam›fl, flehir si-

luetlerine artistik damgalar vurabilme

baflar›s›n› da göstemifltir. Bu bak›mdan

Sinan Osmanl›-Türk kültür ve sanat

anlay›fl›n› dünyaya kan›tlam›fl, ayr›ca

en büyük mimar ve mühendis kimli¤i-

ni kazanm›fl mutlu kiflilerden biri du-

rumundad›r. Bütün bunlar›n üstünde

Sinan, en büyük baflar›s›n› kubbe tasa-

r›m›nda göstermifltir. Sinan’›n elinde

kubbe, estetik ve dayan›m yönünden

optimal çözüme kavuflmufltur. Böylece

Sinan’›n elinde kubbe strüktürel

aç›dan zirveye ç›km›fl ve dünya mi-

marl›k tarihinde bu zafer büyük ustaya

nasip olmufltur.
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Haseki Sultan Camii

‹stanbul, 1538-39

‹brahim Pafla Camii

Silivri kap› 1551

Süleymaniye Camii

fiam-1554-5

Behram Pafla Camii

Diyarbak›r 1572-73

fiemsi Ahmet Pafla Camii

Üsküdar 1580-81

1. GRUP: KARE PLANLI, TEK KUBBEL‹ CAM‹LER

Ölçek: 1/1000

5) Do¤an Kuban, 100 Soruda

Türkiye Sanat› Tarihi, ‹stan-

bul 1988, s.175.
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Mihrimah Sultan Camii

Edirnekap› 1568-69

Zal Mahmut Pafla Camii

‹stanbul 1580-7

Mesih Pafla Camii

‹stanbul 1585-86
Muradiye Camii

Manisa 1586-87

Süleymaniye Camii

‹stanbul 1557

K›l›ç Ali Pafla Cami

Tophane 1580-81

fiehzade Cami

‹stanbul 1548
Mihrimah Sultan Camii

Üsküdar 1547-48

2. GRUP: DÖRT AYAKLI   a-tipi

2. GRUP: DÖRT AYAKLI  D‹KDÖRTGEN PLANLI b-tipi

Ölçek: 1/1000
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Sokullu Mehmet Pafla Camii

Kad›rga 1571-72

Sinanpafla Camii

‹stanbul 1555-56

Kara Ahmet Pafla

Topkap› 1558

Semiz Ali Pafla Camii

Babaeski 1560

Molla Çelebi Camii

F›nd›kl› 1561

Atikvalde Camii

Toptafl› 1586

Sokollu Camii

Azapkap› 1577-78

Selimiye Camii

Edirne 1574-75
Rüstüm Pafla Camii

Eminönü, 1562

Niflanc› Camii

Karagümrük 1588

Mehmet Aga Camii

Çarflamba 1585

Kazasker Ivaz Camii

3. GRUP: ALTI AYAKLI, MERKEZ‹ PLANLI

4. GRUP: SEK‹Z AYAKLI, MERKEZ‹ PLANLI

Ölçek: 1/1000
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Osmanl› devleti’nde
Güzel Sanatlara

Verilen Önem

DOÇ. DR. RESSAM BERKE ‹NEL

Z

Gölcük’te do¤an sanatç›, 1968 y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar

Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden  mezun oldu. 1968-1971 y›llar› aras›nda ö¤retmenlik

yapt›. 1984 y›l›nda, Y.Ü Güzel Sanatlar Bölümü’nde göreve bafllad›. Ayn› okulda 1989 y›l›na

kadar serbest resim dersleri verdi. 1987 y›l›nda M.S.Ü “doktoraya eflde¤er yeterlilik” diplomas›

ald›. Sanat müzeleri ve galerilerinde mesle¤i ile ilgili incelemelerde bulundu. Bu araflt›rmalar›,

sanat dergilerinde, sanat ve fikir yaz›lar› ile de¤erlendirdi. Sanatç›, flimdiye kadar 15 kiflisel sergi

açt› ve 60’›n üzerinde karma sergiye kat›ld›. Berke ‹NEL, bu alanda çeflitli ödüller ald›. 1996

y›l›nda M.S.Ü’den doçent ünvan›n› ald›. Halen Y.T.Ü Güzel Sanatlar Bölümü ve Mimarl›k

Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde hocal›k görevine devam etmekte, akademik ve

sanat çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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Say›n Konuklar, Say›n Kat›l›mc›lar

ve Düzenleme Kurulunun Say›n Üyele-

ri, hepinizi sayg› ve sevgilerimle selam-

lar›m.

Sempozyumda, Osmanl›'n›n Kültür

Dünyas›, tüm kurum ve kurulufllar›yla

tarihi, siyasi, sosyo-ekonomik ve kültü-

rel boyutlar›yla mercek alt›na al›n›p in-

celenirken, bir sanatç› ressam ve e¤i-

timci olarak ben de Osmanl› dünyas›n-

da her zaman yaflanan ve önem verilen

"Sanat" olgusuna de¤inmek istiyorum.

Konu bafll›¤›m; "Osmanl› Devle-

ti’nde Güzel Sanatlara Verilen Önem,

Türk Resim Sanat›n›n Ç›k›fl Noktas›,

Bat› Etkisinde Geliflmesi ve ‹lk Türk

Primitifleri" olacakt›r. Gerek Osman-

l›'n›n devlet mekanizmas›nda gerekse

halk sanat› içinde Sanat'›n her dal›na

verilen önem dolay›s›yla, çok çeflitli

alanlar› kapsad›¤›ndan, ben burada vak-

timizin darl›¤› nedeniyle yaln›zca ken-

di branfl›mla da ba¤lant›l› oldu¤undan

minyatür ve resim sanat›yla, güzel sa-

natlar› s›n›rlamak istiyorum. Osmanl›

Devletinde sanata verilen önem devrin

sosyo-politik, psiko-sosyolojik flartlar›

göz önüne al›nd›¤›nda daha iyi anlafl›-

lacakt›r.

Di¤er bütün devlet düzenlerinde ol-

du¤u gibi, Osmanl›'da sanat, devletin

yaflad›¤› siyasi ve sosyal de¤iflimlere

paralel olarak, geliflme ya da duraksama

göstermifltir. Tarih de¤iflmektedir, dev-

letler yerlerini yeni kurulan devletlere

b›rakmaktad›r ve sanat da bu de¤iflim-

lerin rüzgar›yla, farkl› ak›mlar ve farkl›

tekniklerle yerini de¤iflimlere paralel

olarak almaktad›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, kültürel ve

sanatsal kimlik katmanlar›nda, çok çe-

flitli uygarl›klar› bar›nd›rm›fl, çok say›da

dini ve etnik grubu birlefltirmifl büyük

bir devlettir.

Osmanl›'n›n Tarihi geliflimi, bilindi-

¤i gibi Osman Gazi taraf›ndan 1299'da

‹znik civar›nda, Sö¤üt kasabas›nda ku-

rulmufltur. S›ras›yla 1326 Bursa, 1331

‹znik, 1361 Edirne, daha sonra Rumeli

fetihleri ve 1453 ‹stanbul'un al›n›fl› ile

Osmanl›'n›n baflkenti ‹stanbul olmufl-

tur. Bu flehrin tarihi dokusu, görkemi

bütün sanat olaylar›n›n bu ortamda yo-

¤unlaflmas›na sebep olmufl ve ‹stanbul

ve Devlet-i fiahane sanat›n gücünü,

kendi potansiyellerinde birlefltirmifltir.

Sanatç›lar›n Bat›'da, derebeyi ve zen-

ginlerden gördü¤ü himaye, Osmanl›'da

bizzat devlet taraf›ndan sa¤lanm›flt›r.

Saray stüdyolar› kurulmadan çok önce

Osmanl›'da usta-ç›rak iliflkisi vard› ve

buna Ehl-i Hiref ad› veriliyordu. 

Osmanl› Sanat›nda büyük bir yer ifl-

gal eden minyatürler, Türk Resim Sa-

nat›n›n klasikleri olarak kabul edilmek-

tedir. Bu yüzey resmi, bir kitab›, ma-

dalyonu ya da küçük boyutlu herhangi

bir objeyi bezemek amac›yla yap›lm›fl

küçük resimlerdir. Bunun örnekleri hem

Avrupa, hem de ‹slam Sanat›nda görül-

mektedir.

Türk Minyatürcülü¤ü, ‹slaml›ktan

önceki Orta Asya'dan Selçuklulara, Os-

manl› Devletinin kuruluflundan ‹stan-

bul'un Fethine ve 18. yüzy›l›n ünlü Lâ-

le Devrine giden süreçte de¤iflik ak›m

üsluplar geçirdi. Türk Minyatürü za-

man içinde Arap, ‹ran ve Hint minya-
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Kanuni Sultan Süleyman’›n

bir elçiyi kabulü (detay)

Nüzhet (el-esrar) ül-Ahbar der
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türünden ayr›larak farkl› bir ekol oldu.

Arap minyatürünün taslakç›l›¤›ndan,

‹ran minyatürünün üslupçu ve süsleme-

ci yan›ndan daha farkl› bir ekol içinde,

Nakkafl Osman, Nigari, Matrakç›, Ha-

san Pafla ve Levni gibi üstatlarda görül-

dü¤ü gibi daha sade ve gündelik ya-

flamla ilgili konularla bezeli bir üslup

içinde oldu. Konular› içinde[ flenlikler,

bayramlar, ziyafet sofralar›, çiçekçiler,

bal›kç›lar, sünnet dü¤ünleri, gül kokla-

yan padiflahlar, sedire uzanm›fl odal›k-

lar, saz çalanlar ve zaferlerin konu edil-

di¤i resimler bulunmaktad›r.

Parlak renkler, tüm k›rm›z›lar- ki

Avrupa'da "Rouge Turc" olarak adlan-

d›r›lm›flt›r-, turuncular, morlar minyatü-

re hakim olan renklerdir.

Osmanl› padiflahlar› aras›nda, özel-

likle resim sanat›n› seven ve yak›ndan

ilgilenen Fatih Sultan Mehmet ile Ab-

dülaziz oldular. Fatih, Gentile Bellini'yi

saraya davet etti ve ona portresini yap-

t›rd›. Ayr›ca Constanzo da Ferrara ve

Mostori Pavli'nin ö¤rencisi Sinan

Bey'de portreler üzerinde çal›flt›lar. Fa-

tih'in ölümünden sonra bafla geçen Sul-

tan II.Beyaz›d (1481-1512) ‹stanbul'da

sarayda Nakkaflhane kurdu.

Sultan I.Selim (1512-1520) zama-

n›nda Safavi ve Memlük zaferinden

sonra ‹slam dünyas›nda kazand›¤› güç-

ten destek alarak, padiflah baflkenti bir

kültür ve sanat merkezi haline getirdi. 

16.yüzy›l ortalar› art›k, sanatta bir

Osmanl› üslubundan bahsedildi¤i za-

manlard›r. 

Osmanl› donanmas›nda kaptan olan

Nigari (1493-1572) ayn› zamanda bü-

yük bir minyatür sanatç›s›yd›. Sanatç›

Pafla Barbaros Hayrettin ve II.Selim'in

portrelerini yapt›. Nigari ve onun gibi

askerlik mesle¤i içinde olanlardan anla-

fl›labilece¤i üzere, ileride Türk Resmin-

de görülecek olan asker kökenli sanat-

ç›lar gelene¤i de bafll›yordu.

16. yüzy›l Sultan I.Süleyman (Kanu-

ni) devrinde ise sanatta da bir ihtiflam

yafland›. Kanuni'den önceki padiflahla-

r›n Güzel Sanatlara verdi¤i de¤er, Ka-

nuni zaman›nda, doruk noktas›na ulaflt›

ve devlet hazinesinin artmas›yla elde

edilen zenginlik Sanat'a da yans›d›. 

fiimdilerde yurtd›fl›na, ABD'ye gö-

türdü¤ümüz medar-› iftihar›m›z hazine-

ler, hem bu devrin parlak ihtiflam›n›,

hem de sanatta var›lan zirveyi göster-

mektedir.

Bu devirde as›l ismi Nasuh Al-Silahi

olan "Matraki" büyük bir usta olarak bi-

linmektedir. Kendisi tarihçi, yazar, ka-

ligraf ustas›, matematikçi ve matrak

oyununun mucididir. Matraki hem bir

bilim adam›, hem de bir sanatç› olarak

kabul edilmektedir.

En çok bilinen eseri: Beyan-i Mena-

zil-i Sefer-i Irakeyn'dir. Sultan Süley-

man'›n Irak ve ‹ran seferleri minyatür-

lerle resmedilmifltir. Matraki'nin ayr›ca

"Süleymanname"si de vard›r. 

Nakkafl Hasan taraf›ndan resimle-

nen üç flahname de önemli minyatür

eserlerdendir. Arifi'nin "Süleymanna-

me"sinde ise Balkan flehirlerinin manza-

ralar› vard›r. Son flahname ise III. Mu-

rat (1574-1581) zaman›nda Nakkafl

Osman taraf›ndan resimlenmifltir. "Hü-

nername" isimli eserde de, yine sultan-

lar›n gündelik yaflamlar› minyatürlerle

resimlenmifltir.
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Nasuh al-Silahi al-Matraki

(1536-1537) ‹stanbul ve

Galata Beyan-› Menazil-i

Sefer-i Irakeyn 16. yy.
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16. ve 17. yüzy›llarda minyatür sa-

nat›ndaki görünen üslup; realist tarzd›r.

17.yüzy›l ortalar›na kadar padiflahlar›n

yaflamlar›, hep yazma eserler ile özenle

resimlenmifl, bir anlamda belgelenmifl-

tir. Ayr›ca Hz.Peygamber'in yaflam›n-

dan fetihler, bilim adamlar›n›n biyogra-

fileri, tabiat ve co¤rafya kitaplar›, este-

tik kayg›lar gözard› edilmeden hep

minyatür resimlerle süslenmifltir. 

Devlet adamlar›n›n (Nakkafl Hasan

gibi) yan› s›ra, Süleymaniye Camii'nde

ezan vaktini tayin eden (Ahmed Nak-

fli'ye) yani Muvakkiti'ye kadar her sa-

natç› ruhlu kifli, minyatür sanat›yla ilgi-

lenmifltir.

Osmanl›'n›n III. Ahmet (1703-

1730) devri yani "Lâle Devri'"nde ise,

yine çok önemli bir sanatç› görüyoruz.

Bu sanatç› as›l ad› Abdülcelil Çelebi

olan "Levni"dir. ‹lk eserlerinden biri

"Silsilename"de ilk yirmi Osmanl› padi-

flah›n›n portreleri vard›r. Minyatürdeki

bafll›ca yenilik; arka planda görülen

perde motifi ile fon anlay›fl›n›n ve ›fl›k-

gölge fikri gibi resim eleman›n›n olma-

s›d›r. Levni de realist bir üslup takip et-

mifltir. 

Sümbülzade Vehbi taraf›ndan haz›r-

lanan "Sürname-i Vehbi" yine bu dev-

rin önemli minyatür eserlerindendir.

Levni, Abdullah Buhari art›k minya-

türün önemli son temsilcileridir. Levni,

Bat› etkisiyle tuval resmine de ilgi duy-

maya bafllam›flt›. Buhari'de ise kimi ka-

d›n figürleri Avrupa Bat› resmine yak›n

görülmektedir. 

18. yüzy›l ikinci yar›s›nda saray

çevresinde bulunan Osmanl› Ermenisi

Refail'de III. Osman ve III. Mustafa'n›n

resimlerini baflar›yla yapm›flt›r.

18. yüzy›l boyunca ‹stanbul'un

manzaras› resim ve gravür olarak,

yabanc› ressamlar taraf›ndan çokça

çal›fl›lm›flt›r. Mercati, Luigi Mayer,

Castellan gibi ressamlar için ‹stanbul

flehri vazgeçilmez bir hazineydi.

Castellan 1797'de figür çizmek ya-

sak olmas›na ra¤men, duvar resimle-

rinde insan figürleri çal›flt›.

II. Mahmut, Osmanl› Devletinde

yeniliklere aç›k bir padiflah, olarak ta-

n›nmaktad›r (1808-39). Askeri okullar

açan padiflah pek çok ö¤renciyi Avru-

pa'ya ö¤renime de göndermifltir. Yeni-

likçi padiflah ünlü müzisyen Donizet-

ti'yi de bando flefi olarak orduya dahil

etmifltir. Müzika-i Hümayun okulunu

açan II.Mahmut'un özel kütüphane-

si'nde, Frans›z düflünür ve yazarlardan

Voltaire, Moliere ve Racine gibi büyük

ustalar›n kitaplar› vard›.

Bu devirde devlet adamlar›na tak›lan

"Tasvir-i Hümayun" denilen niflanlarda

dahi, minyatür portre resmi bulunuyor-

du.

‹stanbul'da zengin kiflilerin evleri

ise; "Sultan fiehri" kitab›nda anlat›ld›¤›-

na göre (J.Pardoe, The City of Sultan,

Cilt I-III) tavandan sarkan bez üzerine

resimlerle süslü idi. Yine Ortaköy'deki
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Levni (Yusuf Bey)
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Esma Sultan Saray›nda yatak odas›nda

elmasl› bir çerçeve içinde padiflah›n

minyatür portresi bulunuyordu.

Sultan Abdülmecit döneminde;

(1839-1861) Tanzimat Ferman› ile Ba-

t›l›laflma hareketleri bafllam›flt›r. Barok,

rokoko süslemecili¤i Dolmabahçe Sa-

ray› örne¤inde oldu¤u gibi çokça gö-

rülmektedir. 

Ferik ‹brahim Pafla ve Ferik Tevfik

Pafla Avrupa'da ayr›ca resim tahsili gö-

rürler, memlekete dönünce tuval resmi-

ne çal›fl›rlar. 1847'de Mühendishanede-

ki mimarl›k e¤itiminde, ayr›ca perspek-

tif ve resim teknikleri verilmeye baflla-

n›r. 1864'te, Menfle-i Muallim Okulu

kurulur.

I. Abdülhamit döneminde (1774-

1789) Bat› tekni¤iyle sulu boya, guaj,

tempara tekni¤iyle eserler verilir.

III. Selim döneminden sonra padi-

flah portrelerinde arka planda, art›k

manzara görülmektedir. Hadikat-ül

Mülük'de Osman Gazi'den Sultan Ab-

dülmecit'e kadar, 31 padiflah›n sulu bo-

ya portreleri vard›r. Bunlara "fiemailna-

me" denmektedir. 

I. Abdülhamit döneminde görülen

iç süslemeler, II.Mahmut döneminde

de devam etmifltir. Atik Valide Ca-

mii'ndeki panolarda perspektif, ihmal

edilmemifltir. 

Duvar resimlerine örnek olarak; Be-

bek'teki Kavafyan Yal›s›, Çengel-

köy'deki Pavlidis Yal›s›, Amcazade Hü-

seyin Pafla Yal›s›, Sadullah Pafla yal›s›

gibi mekanlardaki süslemeler örnek ve-

rilebilir. Ayr›ca Konya, ‹zmir, Kayseri,

Antalya, Mu¤la ve Balkanlardaki pek

çok evde duvarlar ve tavanlar resimler-

le süslenmifltir.

Osmanl›'da süslemecilik o denli ileri

gitmifltir ki, III.Ahmet döneminde, Se-

fai isimli sanatç›n›n çekmeceleri lakeli

manzaralar bezemesi gibi, çeflitli dö-

nemlerde sanatç›lar en küçük objeyi bi-

le resim yaparak, süsleme yoluna git-

mifllerdir. Duvar resimlerinin daha son-

ra yerini tuval resmine b›rakmas› tabi-

idir ki kolay olmam›flt›r. Sanatsever bir

padiflah olan Abdülaziz'in, di¤er pek

çok padiflah gibi, yurtd›fl›ndan resim

sat›n almas›, özellikle Paris ve Lond-

ra'dan ald›¤› resimlerle Dolmabahçe

Saray›nda, zengin bir galeri kurmas› ve

at üstünde bronz bir heykelini döktür-

mesi, hayvan heykellerini saraylar›n

bahçesine koymas› ve hatta Polonyal›

Schlebovsky'ye ›smarlad›¤› büyük

kompozisyonlar›n taslaklar›n› padifla-

h›n çizmesi gerçekten flafl›rt›c› geliflme-

lerdir.

Bu arada ressam Preziosi ve Aiva-

zowski gibi ustalar da, ‹stanbul'da pek

çok manzara resmi yapm›fllard›r.

Art›k minyatür resmi zaman›n› dol-

durmufltur ama, Mühendishane-i Hü-

mayun'da konulan resim dersleri daha

sonra, Mekteb-i Harbiye'de devam et-

mifl ve resim sanat›m›zdaki ilk primitif-

lerle birlikte "pentür" ressamlar› da Sa-

nat'taki yerlerini alarak flimdiki "Mo-

dern Türk Resim Sanat›n›n" temellerini

atm›fllard›r.

‹lk ya¤l› boya ressamlar›m›zda; este-

tik ve teknik beraberlik görülmektedir.

Osman Nuri, Salih Molla Aflki, Hüseyin
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Seyyit Lokman (1579)

Beyaz›t'›n portresi
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Giritli, Ahmet Bedri, Fahri Kaptan, Mü-

nip gibi ilk sanatç›larda saf, temiz bir ta-

biat hayranl›¤› vard› ve bu noktada "naif"

bir çal›flma içindeydiler. Uygulad›klar›

gerçekçilik bile onlarda adeta kiflilikleri-

ne özel sürrealist bir anlay›fla yak›nd›r.

Asker kökenli ressamlardan Ahmet

Ali Pafla (1842-1906) fieker Ahmet Pa-

fla ad›yla an›lmaktayd›. Paris'te Baulan-

gen ve L.Gerome atölyelerinde çal›fl-

m›flt›. Paris'te 8 y›l kalan sanatç› pafla,

resimlerinde kendine özgü bir titizlikle,

naif bir üslupla eserler verdi.

Paris'te bulundu¤u y›llarda pekçok

resim yapan Süleyman Seyit (1842-

1913) ve Osman Hamdi, Türk Resmin-

de ikinci kuflak önemli isimlerdir. Os-

man Hamdi (1833) Güzel Sanatlar

Okulu olarak ‹nas Sana-i Nefise Mek-

teb-i Ali'sini kurmufl, müdürlü¤ünü

yapm›fl ve ayr›ca Arkeoloji Müzesi Mü-

dürlü¤ünde de bulunmufltur. 

1885'den itibaren, resim sergileri

organize edilmeye bafllam›flt›r. Hüseyin

Zekai Pafla (1860-1919), Hoca Ali R›za

(1864-1930),Hasan R›za (1860-1912),

Bahriyeli ‹smail Hakk› (1863-1925)

Türk Resim Sanat›n›n öncülerinden ol-

mufllard›r.

Son Osmanl› ‹slam prensi olan Ab-

dülmecid Efendi (1868-1944) ise, sa-

natsever ve bir kaligrafi sanatç›s›d›r.

Eserleri içinde; Beethoven Sarayda,

Goethe ve kendi portresi en tan›nm›fl-

lar›d›r (Abdülaziz'in de o¤ludur).

Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938)

askeri okulda ö¤renim gördü. Emekli

olunca Akademi'de perspektif dersleri

verdi. "Sultan Ahmet Camii", "Mihri-

mah Sultan Camii" gibi eserleriyle re-

alist bir üslup sergilemifltir. 

Müfide Kadri, Güzin Duran portresi

ile, Mihri Müflfik ise kendi portresi ile

tan›nm›fl sanatç›lard›r. Ömer Adil,

1921'de ‹nas Sana-i Nefise Mektebin-

deki "Bayanlar Atölyede Çal›fl›yor"

isimli resimleriyle ünlendiler.

Osman Hamdi Bey'in kurdu¤u Sa-

na-i Nefise mektebinden pek çok genç

yurtd›fl›na resim tahsiline yolland›lar.

1910'da aç›lan Avrupa yar›flmas›na gir-

diler ve 1914'te I.Dünya Savafl› ç›kt›-

¤›nda bu sanatç›lar yurda döndüler.

Dönenler, Ahmet Ali, Hüseyin Zekai,

Osman Hamdi üçlüsüne k›yasla çok

de¤iflik tarzda çal›flmaya bafllad›lar.

Uygulad›klar› teknik art›k Empresyo-

nizm'e yak›nd›. Galatasaray Lisesi'nde

aç›lan sergide; Halil Pafla, fievket Da¤,

Sami Yetik, Ruhi, Nazmi Ziya, Çall›

‹brahim, Avni Lifij, Feyhaman Duran,

Nam›k ‹smail ve Hikmet Onat vard›.

Çall›, 1914 Empresyonizm'in bafl›nda

olan bir isimdir. Bütün bu isimler ça¤›-

m›z sanat›na do¤ru ileri ad›mlar atm›fl

sanatç›lard›.

1923'te Misak-› Milli s›n›rlar› içinde

kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile, Türk

Resim Sanat›, Bat›'ya aç›l›m›n› devam

ettirdi. Modern Türk Sanat›n›n gelifl-

mesi kadar, gelenekseli de koruyan

geçmiflteki saray (elit) ve halk sanat›m›-

z›n da unutulmamas› için, profesyonel-

ce uygulamalara ortam haz›rlayan fa-

külteler kuruldu. Bu Güzel Sanatlar Fa-

kültelerinde "Geleneksel Sanatlar" bö-

lümünde k›ymetli ö¤retim üyeleri k›la-

vuzlu¤unda, yeni nesillere geleneksel

sanat›m›z tan›t›lmaya ve sürdürülmeye

çal›fl›lmaktad›r. 

fiimdi bu noktada, bu topraklarda

yaflayan herkesin, geçmifl sanat ve kül-

tür de¤erlerimize sayg›l› ve duyarl› ol-

mas› gerekmektedir. Bu duyarl›l›k, bu

sanatlara hizmet ve emek veren, üze-

rinde yo¤un çal›flma yapan her sanatç›-

ya h›z verecek, onlar› motive edecektir. 

Kültür ve sanata ait, geçmiflteki tüm

sanat eserlerimize dair, kotlamalar an-

cak koordineli çal›flmalarla , sayg› ve

sevgi ile gerçekleflecektir. 

Dile¤im; Sanat'›n birlefltirici ve

olumlu gücünün her zaman ifllevini ye-

rine getirmesi, buna imkan bulmas› ve

insan› güzel de¤erlerle donatarak yü-

celtmesidir.

Hepinize sayg›lar sunuyorum.
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1. Kanuni Sultan Süleyman'›n bir elçiyi kabulü
(detay) Nüzhet (el-esrar)ül- Ahbar der Sefer-i Zi-
getvar adl› eserden, 16.yy Osmanl› (tahtta Kanuni
görülmekte)

2. Hüseyin Paflan›n Celalilerle yapt›¤› savaflta ölü-
mü, 16.yy. Osmanl› minyatürü

3. Nakkafl Osman Sürname-i Hümayun ‹slami
Tarikatlar, Sultan penceresinden kutlamalar› ve se-
ranomiyi izliyor (The procession of Sheikhs and
Dervishes)

4. Ulemalar, bu minyatür iki grup oturan ulemay›
hiyerarfli s›ras› içinde gösteriyor (Scholors-Jurists-
Theologians)

5. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Ekmek-
çiler III.Murat izliyor (The procession of the Guild
of Bakers) 16. yy.

6. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Aflç›lar
(The Guild of Kebab Cooks) III. Murat yine onlar›
seyrediyor. 16.yy.

7. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Bal›kç›-
lar (The Guild of Fisherman) 16.yy.

8. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Terziler
(Procession of the Guild of Cloth Dealers) 16.yy.
9. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Süley-
maniye Camii 16.yy.

10. Nakkafl Osman (Sürname-i Hümayun) Çiçek-
çiler III. Murat izliyor (Procession of the Guild of
Florist) 16.yy.

11. Nigari (Haydar Reis) 16.yy. ortalar› Kanuni
Sultan Süleyman

12. Nasuh al-Silahi al-Matraki (1536-1537) ‹s-
tanbul ve Galata Beyan-› Menazil-i Sefer-i Ira-
keyn

13. Arifi Hüseyin Paflan›n Ölümü (1517 Süley-
manname'den)

14. Ahmet Ferudun Pafla (1568-69) Büyük vezir
Sokullu Mehmet Pafla Kanuni'nin ölümünün saba-
h›nda Nüzher al Ahbar Sefer-i Zigetvar'da

15. Seyyit Lokman (1579) Beyaz›t'›n portresi

16. Seyyit Lokman (1581) fiehinflahname'den Ga-
latasaray'da gözlem yapan astronomlar

17. Seyyit Lokman (1581) fiehinflahname ‹stan-
bul'dan kuyruklu y›ld›z›n görünüflü

18. Seyyit Lokman (1581) fiahname-i Selim Han
(The Siege of Halk al Vaad Goletta in Tunisia)

19. Ahmet Ferudun Pafla (1568-69) Macaris-
tan'da Zigetvar maceras› Nüzhetü'l Esrar der Sefer-
i Zigetvar (Topkap› Saray Müz.)

20. Lokman Zübdetüt Tevarih-Nuh'un Gemisi
(Türk-‹slam Eserleri Müzesinde) 16. yy.

21. Lokman Zübdetüt Tevarih- Adem ile Havva ve
ikiz çocuklar› (1583) 16.yy.

22. Seyyit Lokman (1588) Hünername Kanuni
Sultan Süleyman ve ordusunun Zigetvar maceras›

23. Talikizade (1596) fiahname Kanuninin o¤lu ile
konuflmas›

24. Darir (1594-95) Siyer-i Nebi Peygamberimi-
zin Do¤umu

25. Nadiri Deniz Savafl› fiehname-i Nadiri (1622)
17.yy.

26. Matrakç› (Süleymanname) 2 manzara Cenova
ve Nis flehri (Topkap› Saray› Müz.). 17.yy.

27. Genç Levni

28. Levni Yün E¤iren K›z (A Damsel Spinning)

29. Levni (Yusuf Bey)

30. Levni (Kuflçu)

31. Levni (‹ranl› Dansöz)

32. Levni (Sürname-i Vehbi) Cirit Oyunu Dikili-
tafl görülüyor, 1582'deki bir festival

33. Levni (Sürname-i Vehbi) 1720'deki ›fl›kl› göste-
riler

34. Levni (Sürname-i Vehbi) Sultan III.Ahmet'e he-
diye ve tebrikler, Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla
sa¤›nda ve o¤lu solunda; ayakta hizmetkarlar gö-
rülüyor

- Turkish Miniature painting/ Nurhan Atasoy/ Fi-
liz Ça¤man

- XII-XII. yy aras›nda minyatür / Filiz Ö¤ütmen

- Turkish miniatures/ G.M. Meredith-Owens

- Türkische Miniaturei/ by Karin Rührdanz

- Turkish miniature painting/ Metin And

- Bat›l›laflma Dönemi Anadolu Tasvir Sanat›/ Rüç-
han Ar›k

- Miniatures from Turkish manuscripts/ Nora Titley

- Turkish miniature painting/ Emel Esin

- A history of Turkish painting/by Gürseli Renda

- Ça¤dafl Türk Resim Sanat›/ Günseli Renda- Turan Erol

gösterilen dialar*

KAYNAKÇA
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35. Levni 18. yüzy›l›n ikinci yar›s› Sultan II.
Mustafa'n›n portresi

36. Sürname-i Vehbi (1720) Hediyelerin takdimi
(The procession of the Guilds)

37. Sürname-i Vehbi (1720) (The procession of the
Court to the Okmeydan›)

38. Levni Yeniçeri a¤alar› (Sürname-i Vehbi)

39. Levni Askeri bando (Sürname-i Vehbi)

40. Sürname-i Vehbi (1720) Levni Okulu Seramo-
ni, Okmeydan›nda Sultan›n mahiyeti 

41. Levni Okulu (1720) Sürname-i Vehbi Alt›n-
boynuz (Haliç) Dansç› ve akrobatlar

42. Levni Okulu (1720) Sürname-i Vehbi Sultan
III.Ahmet önünde Kur'an okunuyor

43. Divan-› ‹lhami'den iki manzara Sultan III. Se-
lim'in fliir kitab› 1830 (Topkap› Saray› Müz.)

44. Nakkafl Atai (1721) Hamse'den Bo¤az manzaras›

45. Abdullah Buhari (1741-42) Buhari Albümü
Y›kanan iki kad›n (Topkap› Saray› Müz.)

46. Nakkafl Faz›l Enduruni (‹ngiliz Han›m ve Al-
man genç) Hubanname ve Zenenname (1793) (‹s-
tanbul Üniv.Küt.)

47. Mihriflah Sultan yal›s›ndan manzara III.Selim
zaman› 1789-1807 Topkap› Saray› Harem k›sm›

48. Sadullah Pafla yal›s›ndan bo¤az resmi Çengel-
köy 19. yy. çeyre¤i duvar resmi

49. Set Köflkünden gece manzaras› 19.yy ortalar›
Y›ld›z Saray›

50. Baflmabeyinci kona¤› Befliktafl-‹stanbul 19. yy.
son çeyre¤i Alttaki resim: K›z kulesi ya¤l› boya,
Üstte: S›rr› Pafla kona¤› ‹zmit 19.yy. ikinci yar›s›
Yelkenlilerle bir duvar resmi y.boya, Altta: Altuni-
zade kona¤› bir duvar resmi, Üstte: Kurflunlu Camii
Mu¤la 1850 Deniz manzaral› bir duvar resmi, Alt-
ta: Hac› Memifller Kona¤› Safranbolu bir gece
manzaras› 19.yy. ikinci yar›s›

51. Osmanl› Hamdi Silah Sat›c›s› (1908) ‹stanbul
Resim ve Heykel müzesi

52. Osman Hamdi Kaplumba¤a terbiyecisi (1906)
ya¤l› boya (Resm. ve Hey. Müz.)

53. Süleyman Seyit Portakall› natürmort Erken 20.
yy. ya¤l› boya

54. Salih Molla Aflki (1890) Y›ld›z Saray› bahçe-
sinden manzara 

55. fieker Ahmet Pafla (1900) Orman ya¤l› boya
tuval üz.

56. Ahmet Ali (1895) Pastoral manzara (Ankara
Resm.Hey.Müz.) 

57. Ahmet Ali (1904) Ayvalar natürmort

58. Ahmet Ziya (1890) Y›ld›z Saray› bahçesi

59. Manzara (1890)

60. fievki (1891) Y›ld›z Saray› bahçesi

61. Ressam ‹brahim (1890) Ihlamur Saray›

62. Süleyman Seyit (1900) Sümbüllü natürmort

63. Y›ld›z Saray› bahçesi, sanatç›s› bilinmiyor

64. Osman Hamdi (1906) Mimozal› kad›n (Os-
man Hamdi'nin efli)

65. Zekai Pafla (1904) Natürmort

66. Sultan Abdülmecid Efendi (1922) Osmanl› pren-
seslerinin kay›k sefas› (Dolmabahçe Saray›'nda) 

67. Abdülmecid Efendi Erken 20.yy. bafl› Sarayda
Beethoven (Üniformal› zabit prensin kendisidir)

68. Hoca Ali R›za Bo¤azda K›rm›z› Ev sulu boya

69. Hoca Ali R›za Paflabahçe'den Bo¤az›n görü-
nüflü sulu boya

70. Mihri Müflfik kendi portresi y.b.

71. ‹lk kad›n ressamlar›m›zdan Müfide Kadri
(1910) Feyhaman Duran'›n Kar›s› Güzin Du-
ran'›n portresi pastel

72. Ömer Adil (1921) Bayanlar atölyede çal›fl›yor
‹nas Sana-i Nefise Mektebinde

73. Ömer adil (1921) Bir anl›k hareket ya¤l› boya

74. Ahmet fiekür (1890) Lefke K›y›lar›

75. Mihri Müflfik Yafll› kad›n portresi

76. fiehzade Abdülmecit Recaizade Ekrem ve Ab-
dülhak Hamit portreleri

77. Mihri Han›m Yabanc› Sefirin han›m›n›n portresi

78. Osman Hamdi Türbedar

79. Halil Pafla Han avlusu

80. Celile Han›m kendi portresi

*) Sn. Berke ‹nel toplant›da bu dialar›n tamam›n›
gösterdi. Yaz›s›nda sadece bunlardan dört tanesi
kendisinin onay› ile kullan›ld›. (Yay. not)
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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 I

Arap harfli Türkçe metinlerin anla-
fl›lmas›n›n mutlak flart› kelimelerin ses
de¤erlerinin do¤ru tespitidir. Bu alfabe
sisteminde her harfe bir ses, her sese
bir harf ilkesinin söz konusu olmamas›
ve bilhassa Türkçe kökenli kelimelerin
imlâs›nda standart ölçü bulunmamas›,
ünlüleri gösteren ünsüz harflerin bir-
den fazla sese karfl›l›k gelebilmesi, ha-
reke sisteminin ço¤unlukla ihmal edil-
mesi Araf harfli metinleri kaynak ola-
rak kullanacak araflt›rmac›n›n önündeki
ilk engeldir. Araflt›rmac›n›n bunu aflma-
s› anlamdan kelimeye intikal etmesine
ba¤l›d›r. Cümle, genifl anlamda kon-
teks anlafl›lmadan metin çözümlene-
mez. Arap harfli Türkçe metinlerle
do¤rudan veya dolayl› ilgilenenlerin
kolayl›kla hatalara düflmelerinin teme-
linde Osmanl› Türkçesinin salt bir alfa-
be kabulü ve uzun ve yorucu zaman di-
limi gerektiren haz›rl›ktan yoksun ol-
malar› yatar. Osmanl› yaz› dilinin tutu-
cu olmas›, tarihi süreç içinde dilde
meydana gelen fiziki de¤ifliklikleri yan-
s›tmakta yetersiz oluflu, kelimelerin ses
de¤erlerini tespit hususunda s›k›nt›lara
yol açar. Donan›ms›z, fakat iddial› bir
aktar›c›, 15. yüzy›l metinlerinden Câ-
vidânnâme’yi daha kitab›n önsözünde
tek cümleden ibaret yay›mlayana ait

takdim k›sm›n› Lâtin alfabesiyle seslen-
dirirken yukar›da bahsetti¤imiz temel
ilkeyi ihmal eder:

Hazreti Fazl› Yezdan’›n Farisi eliba-
re telifi gerdesi olan Cavidanname Ki-
bat› ferefltezade haziretlerinin lisani
terbiye terci buyurduklar› aflkname ila-
hiyettir. Ve ahirine dahi kemaliname
ali eba derci ra¤sidave k›l›nm›flt›r. (çev.
Raflit Tanr›kulu, Cavidanname i Sag›r,
Ayy›ld›z yay., Ankara, tarihsiz)

Bu cümlenin seçimi metin neflirle-
riyle fazla ilgilenmeyenler için abart›l›
gelebilir, fakat saha çal›flanlar› bu tür
keyfiliklerin art›k ola¤anlaflt›¤›n› bilir.
Metnin do¤rusunu, karfl›laflt›rma imkâ-
n› için verelim;

Hazret-i Fazl-› Yezdân’›n Fârisiy-
yü’l-ibâre te’lîf-kerdesi olan Câvidân-
nâme kitâb›n› Ferifltezâde hazretinin li-
sân-› Türkî’ye tercüme buyurduklar›
Iflk-nâme-i ilâhî’dür ve âhirine dahi Ke-
mâl-nâme-i Al-i Abâ derc ve ilâve k›-
l›nm›flt›r. (Kitab›n ad› Câvidânnâme-i
Sagîr’dir.)

Bu metinleri Lâtin alfabesine aktara-
caklar›n tarihî ses bilgisi donan›m›na
sahip olmalar› beklenir. ‹mlâ gelene¤i,
müellif veya müstensihin mensup oldu-
¤u a¤›z hususiyeti, dilde meydana ge-
len tabiî de¤iflmeler gibi bir y›¤›n bilgi
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aktar›c›n›n çeviride dikkatini çekmesi

gereken noktalard›r. Örne¤in ayn› ha-

zirede yer alan muhtelif devre ait me-

zar flahidelerinde ayn› kelimenin fark›

ses de¤erleriyle karfl›laflabiliriz: kendü,

gendü, kendi, gendi; gerü, girü, geri.

Eyüp Mezarl›¤› kitabelerini okuyacak

araflt›rmac› ortak dili, ço¤u zaman or-

tak imlâda, fakat farkl› seslendirmelerle

Lâtin alfabesine aktarmak zorundad›r.

Yüzy›l yüzy›l de¤iflen, muhitten

muhite farkl›l›k arz eden konuflma dili-

ne ait seslendirmeler yaz› diline oldu¤u

gibi yans›mad›¤› hâlde, yaz› dilinin

seslendirilmesinde kullan›l›r: kapus›-

nun, kap›s›n›n, kapusunun...; yimek,

yemek; yörü-, yürü-; oyan-, uyan-;

gey-, giy-; kaçdum, kaçd›m, kaçt›m...

Bunlardan hangisinin kullan›laca¤› ya-

z›n›n ait oldu¤u devre, muhit ve yaz›

hususiyetleri filolojik metotlarla ince-

lendikten sonra belirlenir.

Arap harfli Türkçe metinlerde s›n›r-

l› harflerle Türkçe’nin sesleri karfl›lan-

maya çal›fl›l›r. Örne¤in B harfi hem B

hem P’ye; C harfi C ve Ç’ye karfl›l›k

gelebilir. ‹mlâs› N‹CE olan kelimenin

ses de¤eri manaya göre N‹CE veya N‹-

ÇE olabilir. Her iki kelime farkl›d›r, te-

laffuz de¤erleri kar›flt›r›ld›¤›nda mana

da kaybolur:

N‹CE (imlâda N‹CE) geldün? (Na-

s›l geldin?)

N‹ÇE (imlâda N‹CE) y›llar geçdi!

(Bir çok y›l geçti.)

M. Mermi Haskan, Abdulkadir

Efendi camii haziresinde yer alan fieyh

Kemâleddin Efendi’nin flahidesini

“fieyh Kemâleddin Efendi... hâs›l itmifl-

di nice feyz-i Allah” fleklinde okuyunca

“fiehy Kemalettin Efendi... nas›l Al-

lâh’›n feyzi elde etmifldi!” manas› ç›kar.

Oysa “nice” imlâs› “niçe” okunsayd›

fieyh Kemalettin Efendi’ye bir çok ilâ-

hi feyz verilecekti. Bunun gibi, 

CENG (imlâda CENG) içün ata

bindi. (Savafl için ata bindi.)

ÇENG (imlâda CENG) çald›.

(Çeng enstrüman›n› çald›.)

PES (imlâda BES) geldiler. (Sonra

geldiler.)

BES (imlâda BES) konuflma! (yeter,

konuflma!)

Arap alfabesinde alafonlar› olan ses-

ler için birden çok harf söz konusu

iken Türkçe bunlar› tek harfle temsil

eder. Te ve T› sesleri T fonemine; SE,

S‹N ve SAD sesleri S fonemine denk

gelir. Kelimenin ince veya kal›n s›ra-

dan olmas› ve baz› temayüller d›fl›nda

Arapçan›n fonemenleri Türkçe kelime-

ler için mana ay›rt edici özellik tafl›-

maz.

Bilhassa filolojik birikimi olmayan

akademik çevrelerde alanlar›na mahsus

metinlerin çözümlenmesinde bu flekil

özelli¤i ihmal edilir. Hemen her arafl-

t›rmac› ortaya onlarca de¤iflik okuyuflla

ç›kar. Ancak ö¤retim aflamas›nda, ö¤-

rencilerde görülmesi normal say›labile-

cek hatalar›n sanat tarihi çal›flmalar›n-

da bolca bulunmas› çal›flmalar›n ilmî

yeterli¤i için flüpheler uyand›rmakta-

d›r. fiüphesiz ilmî çal›flmalar acemili¤in

ve yetersizli¤in sergilendi¤i yerler de-

¤ildir.

Türkçenin Anadolu ve Balkan co¤-

rafyas›nda geçirdi¤i ses evrimi metinle-

rin tasnifinde belirleyici rol oynar. Bat›

Türkçesinin ilk devresini Eski Anadolu

Türkçesi oluflturur. Bu devre konuflma

ve yaz› dilinin ayr›flmad›¤›, a¤›z ayr›-

l›klar›n›n yaz› dilinde a¤›rl›¤›n› hisset-

tirdi¤i aral›kt›r. Bu dönem vokabüleri

ses de¤ifliklikleri cihetinden çok flekilli-

lik gösterir. Müellifin, müntensihin

mensup oldu¤u a¤›za ait hususi flekiller

bir araya gelmekte; al›nt› kelimelerin

yerlileflme maceras› muhtelif flekillerde

ortaya ç›kmaktad›r. Sürekli Asya’dan

gelen Türk boylar›n›n Türkçesi flehir-

lerde geliflen Türkçeyle karfl›laflmakta,

bilhassa daha güvenlikli bir ço¤rafya

olmas› ve bilim adamlar›na gösterilen

alaka Anadolu’yu Türkçenin muhtelif

flivelerine mensup kalem ehlinin mer-

kezi hâline getirmektedir. Yaz› diline

konuflma dili hükmetmekte, ses yap›s›

ayn› eserde bile ayr›l›k gösterebilmek-

tedir; ›lan, y›lan, ›lduz, y›ld›z, ›ld›ra-,

y›ld›ra-, bular, bunlar, ur-, vur-, akflam,

ahflam, ekmek, epmek, etmek...
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Araflt›rmac› hangi dönemde hangi

eklerin düz, hangilerinin yuvarlak, ne

zaman uyumlu oldu¤unu bilmelidir. Bu

dönem metinlerinde gerek kelime ge-

rekse ekler baz›nda uyumsuzluk kural-

larla teflekkül etmifltir. Bu dönemin

morfolojisi anlamland›rmada uzman ol-

mayanlar için s›k›nt› yarat›r. Türkçenin

Arapça ve Farsçan›n yap›larla iç içe

girmesi, asgari seviyede her üç dilin

morfolojisini ve bütün bunlar›n Os-

manl› Türkçesinde meydana getirdi¤i

hususî birleflimleri, bunlar›n tafl›d›¤›

mana de¤erleri s›radan bir sanat tarih-

çisinin alt›ndan kalkabilece¤i hususlar

de¤ildir. Öncelikle sentaktik temeli

Türkçeye dayanan Arap harfli metinle-

rin anlafl›lmas› ve aktar›lmas› Türkçe-

nin bütün ifade imkanlar›n›n bilinmesi-

ne ba¤l›d›r. Bu hem tarihî hem de tas-

virî gramer bilgisiyle gerçekleflir.

Atam ol hatun kiflinün k›ssa-› gussa-

s›n› iiflfliittddiissee  ((iiflfliittiinnccee)) korkd›, mütegay-

yir old›.

Ayyâr, iki ay on iki gün ggeeççiinnccee

((ggeeççiinncceeyyee  kkaaddaarr)) sabr eyledi.

Bu iki örnekte --ssaa  ve --iinnccee eklerinin

fonksiyonlar› bu günkü fonksiyonlar›n-

dan tamamen farkl›d›r. Birincisinde --iinn--

ccee,, ikincisinde --iinncceeyyee  kkaaddaarr fonksiyo-

nu söz konusudur.

Kal›c› ve geçisi ses de¤ifliklikleri di-

lin tabii yap›s›ndan kaynaklanan se-

beplerle bu güne kadar sürmekle bera-

ber yaz› diline k›smen yans›r. Henüz

on beflinci yüzy›lda dezgâh fleklini ya-

z›da tespit edebildi¤imiz kelimenin

Farsça destgâh flekli 19. yy metinlerine

kadar umumi yaz› dilinde imlâs›n› sür-

dürecektir. ‹lk dönem Eski Anadolu

Türkçesi terimiyle karfl›lan›r, zamanca

s›n›rlar› ‹stanbul’un fethine kadar da-

yand›r›l›r. Bu dönem metinleriyle ilgi-

lenenler ses bilgisinin yan›nda kar›fl›k

dilli metinler meselesi, bu devre ait

morfoloji bilgisi, tercüme metinler va-

s›tas›yla telif metinlerde de görülen

ki’li birleflik cümleler bilgisi; kelime

kadrosunu kavramak için Eski Türkçe

ve Orta Türkçe bilgisini temel gramer

bilgileri d›fl›nda edinmifl olmal›d›r.

EAT devresini Klâsik Osmanl›

Türkçesi takip eder. Yaz› dilinin ol-

gunlaflt›¤›, ifade imkânlar›n›n Arapça

ve Farsçadan yap›larla beslendi¤i ve

Türkçenin medeniyet dili hâline geldi-

¤i bu devirde standart imlâ yerleflir.

Ses uyumsuzluklar›n›n 16. yy’a kadar
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sürdü¤ünü, uyumlar konusunda 17.

yy’da bir geçifl devresinin yafland›¤›n›

ve 18. yy’la birlikte Yeni Türkiye

Türkçesinin teflekkül etti¤ini biliyoruz.

Tarihi metinler bu çerçevede seslendi-

rilir.
AAzzmm--ii  fifiââmm  eeyylleeddii..

Bu cümlenin çözümü ne Arapça ne

Farsça ne de salt Türkçe bilmeye ma-

tuftur. ‹ki Arapça kelime Farsça bir ter-

kiple Türkçe bir yard›mc› fiile ba¤lan-

maktad›r. Klâsik Osmanl› Türkçesinde

terkipler üçlü, dörtlü, beflli silsilelerle

anlafl›lmas› yorucu zihni faaliyetlerle

mümkün olur. Manzum metinlerde

do¤ru okunufl için sa¤lam aruz ve kafi-

ye bilgisi sa¤lama yapmak için gerekli-

dir. Edebî niteli¤i yüksek metinler, ge-

rek anlat›m teknikleri gerekse vokabü-

leri itibar›yla Türkçenin bütün ifade

imkanlar›n›, gramatikal flekillerini bil-

menin yan›nda yerli ve al›nt› kelimele-

rin mana de¤erleri için edebî sanatlar,

deyimler, mana de¤iflmeleri gibi se-

mantik verileri takip etmek gerekir.

Yaln›zca sözlü¤e bakmakla metni çö-

zümlemek, Arap harfli metinleri çal›fl-

malar›nda malzeme olarak kullananla-

r›n en s›k baflvurduklar› yanl›fl çözüm-

dür. Dili oluflturan temel yap› cümle-

dir. Kelimeler mana de¤erlerini cümle

içinde yüklenirler. Sözlük çal›flmalar›

yeterli metinleri tarama yoluyla yap›l-

mad›¤› için, ancak konteksten tayin

edilebilecek kelime anlamlar›, sözlük-

lerle perdelenme tehlikesine düfler. Hiç

olmazsa araflt›r›c› Osmanl› Türkçesi

metinlerini anlamakta mevcut sözlükler

aras›nda en yetkinlerini, Tarama, Der-

leme, Eski Türkçe, Ça¤atay Türkçesi

gibi Türkçenin muhtelif saha sözlükle-

rine müracaat etmeyi bilmelidir. Üste-

lik kal›c› ve geçici birleflik kelimeler bi-

linmeden sözlüklerin de araflt›rmac›lara

faydas› dokunmaz.

Al›nt› kelimeler de bu çerçeve-

de mütalaa edilmelidir. Do¤rudan yaz›

diline orijinal flekilleri ve manalar›yla

giren kelimeler, halk dilinde farkl› flekil

ve anlam de¤iflmesi yaflayarak dilin ma-

l› olabilir. Bu tür çift flekillilik morfo-

semantik bilgisiyle ö¤renilir:

hevâ-hava, avret-avrat, halife-kalfa,

sûret-surat, flevk-flavk, âdem-adam gibi.

Filolojik yöntemlerle haz›rlanmayan

metinlerden do¤ru verilerin temini

mümkün de¤ildir. Bu güne kadar sanat

tarihi çal›flmalar›nda ana kaynak kabul

edilen metinler bu esaslara göre tertip

edilmedi¤i için bu malzemelere dayal›

bilgiler kuflkuyla karfl›lanmal›d›r. Sanat

tarihi çal›flmalar›n›n çok yönlülü¤ü, ta-

mamlay›c› yan disiplinleri öne ç›kar›r.

Gerek arfliv bilgilerinin temininde ge-

rek aç›k alanda yer alan kitabe, flahide

türü nesneler üzerinde bulunan Arap

harfi yaz›lar›n okunmas› ve anlafl›lma-

s›nda, metinlerin ilmî yay›nlarda kulla-

n›lmas›nda akademik olsun olmas›n her

araflt›r›c›n›n uymas› gerekli filolojik

donan›m ön kofluldur.

Klâsik metinleri niçin yay›mlam›yo-

ruz. Lâtin harflerine aktarm›yoruz söy-

lemini s›kça duydu¤umuz bu günlerde,

bu ifli haz›rl›ks›z ve ço¤u zaman da salt

ticarî kayg›larla yapanlar›n meydana

getirdikleri zararlar›n boyutlar›na iflaret

etmek, sürem yeterse ‹stanbul’un flifal›

sular›n› konu alan Mehâhü’l-Miyâh ri-

salesinin ne hâle getirildi¤ini göster-

mek istiyorum.

Sanat tarihi çal›flmalar›nda görülen

ciddiyetsizlik di¤er bilim alanlar›nda

da belirgindir. De¤erli Sosyolog

Bilgiseven, Lewontin’in tekâmül nazari-

yesini ele ald›¤› “Terakki ve Tekâmül”

bafll›kl› makalesinde ilerlemenin dos-
do¤ru, madde ve manan›n ideal bilefli-
mine yönelik olmas› üzerinde durur ve
bunun hem cemiyet hem de fert için
geçerlili¤i tezini savunur. Makalede

her fley yerli yerinde giderken

Bilgiseven bu nazariyeyi klâsik kaynak-

lar›m›za do¤rulatmak için Niyazi M›s-

rî’yi kullan›r. Cümlesini aynen aktar›-

yorum:

“Niyazi M›srî, tekâmül yolunda

dosdo¤ru gidece¤i yerde, ilgisini gâh o

tarafa, gâh bu tarafa yönelterek, yan

sokaklara sap›p tekrar ana yokufla dö-

nen bir yolcu gibi ilerleyen kimseler-
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den eeyyvveenn  kkiiflflii olarak bahsetmekte ve
EEyyvveenn  kkiiflflii  yol alamaz/ Maksûdunu

tez bulamaz” demektedir. (s.50)

Klâsik metni yarg› bildiren cümle-

sinde kullanan Bilgiseven ““eeyyvveenn”” diye

bir kelime uydurur, uydurdu¤u kelime-

yede kendisini do¤rultacak manalar›

yükler. Oysa kelimenin do¤rusu
““iivveenn””dir ve manas› “aceleci”dir: 

Yanl›fl okuma yanl›fl anlamland›rma-

y› do¤rur:

E¤erçi pâdiflah âli-nesebdür/ OOlluurr

oollmmaazz  ssöözzii  ddiimmeekk  eeddeebbddüürr

Beyti böyle okuyan doçent ““GGeerrççii

ppaaddiiflflaahh  yyüüccee  nneesseepplliiddiirr  aammaa  oolluurr  ooll--

mmaazz  ssöözzüü  ddeemmeekk  eeddeeppttiirr..”” Çevirisini de

okudu¤u beytin karfl›s›na koyar. Met-

nin okuyucusu okuyuflu ve çevirisiyle

cemiyette ahlâks›zl›k olarak nitelenen

bir davran›fl›, yerli yersiz konuflmay›,

üstelik bunun padiflah huzurunda ger-

çekleflmesini ahlâkl› bulur! Klâsik fliiri-

mizin büyük ustas› Necâtî kendi yarg›-

s›yla bu sözü söyleseydi bafl›na hayli

s›k›nt› açard›. Lâkin metni haz›rlayan

beyti beceriksizce okudu¤u için tam

aksini söyleyen Necâti’yi töhmet alt›n-

da b›rak›r. Metin 

Egerçi pâdiflâh âli-nesebdür/ OOlluurr

oollmmaazz  ssöözzii  ddiimmeenn  eeddeebbddüürr

olarak okunsayd› ““PPââddiiflflaahh  hhuuzzuurruunn--

ddaa  oolluurr  oollmmaazz  ssöözz  ssööyylleemmeeyyiinn,,  eeddeepp--

tteennddiirr”” fleklinde asl›na uygun anlamlan-

d›r›lacakt›.

Zehirli sarmafl›klar› and›r›r bilgisiz-

lik ve gerçe¤in gözlerini t›kar. Bir halk

flairi “Hakikat gözdedir bulunmaz oldu”

derse bulunmaz olan›n adresi göz ola-

rak verilir, dizenin gizemi, zevki, este-

ti¤i, manas› hiçe indirgenir. Gevherî

gibi bir ozan›n temiz Türkçesi Arap

harfli metinden böyle görülmüfl! Do¤-

rusu “Hakikat gözedür bulunmaz ol-

du”dur.

Ele al›nan bir metnin ciddiyeti, tafl›-

d›¤› de¤er yanl›fllar›n azl›¤›yla ölçülür.

Yaz›k ki sanat tarihi çal›flmalar›nda kul-

lan›lan tarihi metinlerde do¤ru bul-

makta büyük s›k›nt› çektik. Belki de

tebli¤imize AARRAAPP  HHAARRFFLL‹‹  TTÜÜRRKKÇÇEE

MMEETT‹‹NN  KKUULLLLAANNIILLAANN  SSAANNAATT  TTAA--

RR‹‹HH‹‹  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRIINNDDAA  YYEERR  AALLAANN

DDOO⁄⁄RRUULLAARR bafll›¤›n› verseydik bu

oturumda bize tan›nan süreyi doldura-

bilirdik. Birkaç örnekle fecaati sergile-

yelim.

S›radan bir tekke araflt›rmac›s›n›n

elinde en mühim kaynak flüphesiz ha-

zirede yer alan flahideler ve binan›n ki-

tabeleridir. Buradan ç›kacak bilgi tek-

kenin meflihatlar›n›, yap›m ve tamir ta-

rihlerini, k›saca yaz›l› kaynaklar›n bü-

tününe yak›n›n› ele verir. Buradan elde

edilecek verilerle di¤er menbalar›n yo-

lu aç›l›r. Giderek kaybolan bu tarihi

miras, Arap harfli metinlerin üstesin-

den gelemeyen ellerde en az tarihi eser

ya¤mac›lar› kadar tahribata u¤ramakta-

d›r. Bakd›¤›m›z bütün tekke çal›flmala-

r›nda bunun say›s›z örneklerini gördük.
11..  Afla¤›da verece¤im metin, bu sa-

ha araflt›rmalar›nda isimlerini s›kça zik-

redilen Jean- Lous Bacque- Grammont,

Nathalie Clayer, Semavi Eyice ve Thi-

erry Zarcone’nin müflterek “Deux ci-

metiers Pres de F›nd›kzade a ‹stanbul:

Molla Gürani et Piri Mehmed Pafla”

adl› Frans›zca makalesidir. (Anatolia

Moderna-V, Paris 1994, s.233-318).

Burada ilk olarak do¤ru okunan, fakat

yanl›fl anlamland›r›lan bir parçay›, ar-

d›ndan yanl›fl okunan ve anlamland›r›-

lan ikinci parçay› sunaca¤›z.
aa))  ‹lk filolojik malzeme Hadikatü’l

Cevâmi’de yer alan (s.) Nahîfî’nin tarih

kitabesidir. Tarih manzumesi flad›rvan›

yapt›ran han›m için kaleme al›n›r. Met-

nin birinci dizesinde flad›rvan› yapt›ra-

na iflaret edilir:

Amûca-zâde ol sadr-› güzînin **  yyee--

ggâânnee  hhââhheerrii ol fah›r-ensâb

(La ffiillllee--uunniiqquuee,, cette descendante

de fiere lignee de Amûca-zâde, ce mi-

nistre distingue)

Amcazadenin biricik kk››zzkkaarrddeeflflii ha-

z›rlayanlar›n metninde kk››zz›› olarak be-

lirtilir! Haz›rlayanlara bu bilgiyi Ay-

vansarayi verir. Ayvansarayi, manzu-

meyi vermeden önce “ ... flad›rvan,

Sadrazam Amucazade Hüseyin Pafla
kkeerrîîmmeessiinniinn ilave-i hayr›d›r” notunu
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düfler (s.207) Buna göre bani Amcaza-

de’nin k›zkardefli de¤il, k›z›d›r. fiimdi

filolojik metodu görelim:

Metinde hâher kayd› Rahime Ha-

n›m hayattayken konur, Nahifî’nin ha-

taya düflmesi beklenemez. ‹kinci hâher

kelimesi yegâne s›fat›yla s›n›rlan›r. Lü-

gat de¤erini bir yana b›raksak da tarih

kaynaklar› Amcazade’nin üç k›z›n› kay-

dediyor ve aralar›nda Rahime ad›n› ta-

fl›yan yok (Y›lmaz Öztuna, Devletler

ve Hânedanlar, c. 2, s.722, Ankara,

1969) Tarihi kaynaklara baflvurmadan

da yegâne hâheri haz›rlayanlara ip ucu

verirken...
bb)) Bu âb-› safâdan nûfl eyledik-

çe ibâdullâh eger fleyh ve eger

flâbb

(Au fur et a mesure que les servite-

urs de Dieu-qu’ils des fleyh ou les en-

fants...)

Tercümede “Allah’›n kullar› ister

fleyh ister çocuk olsun...” fleklinde veri-

lir. Oysa fleyh yafll›, flâb ise genç de-

mektir, dolay›s›yla tercüme ““ggeennçç,,  yyaaflflll››

hheerrkkeess”” fleklinde olmal›yd›.

cc)) Olup gülzâr-› cennet cilvegâh›

flarâb-› kevser ile ola sîrâb

(... feront de cette eau pure leur

nectar. Puissent-il etre abreuves par la

boisson du Kevser dans le lit nuptial

des roseraies du paradis)

Bu sudan içenlerin ggeezziinnttii  yyeerrii

Cennet bahçesi olsun fleklindeki Na-

hifî’nin (ö.1738) dile¤i say›n haz›rla-

yanlarca ggeerrddeekk  yyaattaa¤¤››na dönüfltürü-

lür!
22.. Bir sonraki sayfada (s.240) Ç›p-

lakzade Mustafa Efendi’nin besteledi¤i

fieyh Mehmet Fahri Efendi’nin na’t›:

Ez cân ü dil peygambere âfl›k isen

salavâ aleyh

Sâhib ç›kar rûz-› cezâ flekk itme hîç

salavâ aleyh

Salavâ aleyhin nas›l bir manaya kar-

fl›l›k geldi¤ini yer yüzünün ölü ve diri

hiçbir dili bildirmez. Kelimenin do¤ru-

su “dua edin” anlaml› emir çekimi “sallû

aleyh”den baflkas› de¤ildir.

Afl›ksan Muhammed’e can u gönül-

den salavat getirin, dua edin

Hiç süpheye düflme, ahirette sana

sahip ç›kar, ona salavat getirin
33.. Ayn› sayfada Ayasofya’n›n Cuma

vaizi Koruklu Tekkesi fleyhi Ali Ke-

mal’in ölüm tarihinin önünde geçen

“gayebe” kelimesi “gayb” olarak okunur

ve nedense tercümede hiçbir flekilde

yer almaz. Oysa bu kelime ebced hesa-

b›yla düflülen ölüm tarihi 1012’dir. Ta-

rih düflürme kültüründen yoksun haz›r-

lay›c›lar, ayn› tekkenin fleyhlerinden

Mehmet Fahrî için Zîver’in düflürdü¤ü

tarih beytini

Teessüf birle Zîver didi târîh/

Vecd-gâh-› na’îme göçdi FFaahhrrîî  EEffeennddii

fleklinde okuyunca Fahrî’nin ömrü 114455

y›l uzar. Hadika’da yer almayan “efen-

di” cümleden ç›kart›ld›¤›nda kaza ve

kader haz›rlay›c›lar›n tasarrufundan

kurtulur.
44.. Karya¤d› Tekkesi üzerine yap›lan

hacimli bir çal›flmada flahide okuyuflla-

r›n› sunuyorum. -Nicolas Vatin, Thi-

erry Zarcone, “Un Tekke Bektachiyye

d’‹stanbul: Le Tekke de Karyagd›

(Eyüp), Etudes sur l’ordre mystique des

Bektachis et les groupes relevant de

Hadji Bektach, ‹stanbul, 1995, s. 215-

264
aa)) Küllin fleyin yercu’u ilâ asluhu

(1.,9. fiahide) D. Küllü fley’in yerca’u

ilâ aslihi
bb)) Hüve’l-mü’min (5. fiahide) D.

Hüve’l-Mu’în
cc)) Kaddese s›rruhu (5. fiahide) D.

Kuddise s›rruhu
dd)) Enna aleyh râci’ûn (6.fiahide) D.

‹nnâ ileyhi râci’ûn
ee)) Lâ mevcûd ilâ hû (12 fiahide) D.

Lâ mevcûde illâ hû
ff)) ‹çen hayât-› haz›rdan hayyü’l-

ebed olur (6.fiahide) D. ‹çen hayât-›

h›z›rdan hayyü’l- ebed olur
gg)) Fahr-› âlem Mustafâya ümit olan

(6. fiahide) D. Fahr-› âlem Mustafâ’ya

ümmet olan
hh)) Cism ü ünsur-› fâni cihân (6.fia-

hide) D. Cism ü unsuru fânî cihân
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››)) Niçe y›llar tan›m›fld›r bu tarîkin

zevkine (10.fiahide) D. Niçe y›llar

kanm›flt›r bu tarik›n zevkine

ii)) Sennim elli old› tamâm bir safâgi

görmedim (13. fiahide) D. Sinnim elli

oldu tamâm bir safân› görmedim

jj)) Destgîr hem nübbe’â hem pîrîm

Hâcci Bektafl-› velî (13.fiahide) D.

Destgîr hem penâh›m, pîrim Hac› Bek-

tafl-› Velî

kk)) Ç›karup Rûm ilinden gezdirdik

Asya pây tamâm (13.fiahide) D. Ç›ka-

r›p Rûm ilinden gezdirdin Asya’y› bâ-

tamâm...

55.. Eyüp çal›flmalar›nda ana kaynak-

lardan say›lan Mehmet Nermi Has-

kan’›n “Eyüp Sultan Tarihi’nde birçok

okuma hatalar› görülmektedir. Hemen

her Arap harfli metin yanl›fl okunmufl,

birinci bask›s›nda sehve ve matbaaya

isnat edilebilecek mazeretler ikinci

bask›daki ihmal malesef bir mana da

ifade etmez.

aa))  Bir bilüm Mevlâs›n› Fâz›l didim

târihini

Asl›na cân atd› âh Tayyar Pafla kufl

gibi (s.27)

D. Birleyüp Mevlâ seni Fâz›l didim

târihini

Asl›na cân atd› âh Tayyar Pafla kufl
gibi

bb))  Essetü Lillah Rabb’ül-âlemin
(s.41) D. Üssiset li’llâhi Rabbi’l-âlemin

Kadd bezâ-hâ ehl-i hayr munsaf (s.41)
D. Kad benâhâ ehlü hayrin munsaf›n 

K›l manzûmen târihhen (s.41) D.
Kîle manzûmen ve târîhen

66.. Eyüp Sempozyumu 1’de Tülin
Çoruhlu’nun mezar flahidesi okuyuflla-
r›n› gördükten sonra akademik bilincin
gerçekleflmesinin ne kadar zor bir fley
oldu¤unu gördüm. (s.43-59)

77..  H. Örcün Bar›flta, ‹stanbul çefl-
meleri üzerine çok say›da eser veren
araflt›rmac›lar aras›nda yer al›r. Amac›-
n› “kültür hazinesi olan çeflmeler”i “mo-
numental tasar›mlar›yla, estetik de¤er-
leriyle tan›tma”ya çal›flmak oldu¤unu
vurgular. Çeflmeleri, kitabeleri, “estetik
de¤er”e sahip oldu¤u için görüntülerini
vermesinde, yer yer Arap alfabesiyle
yeniden yaz›m› ve Lâtin alfabesine ak-
tar›m›yla ifllemesinde kuflkusuz bu gü-
zel niyet vard›r. Dil verilerinin yanl›fl
okumada enteresan örnekleridir. Me-
tinleri Doç. Dr. Mikail Bayram, Yrd.
Doç. Dr. Mehmet ‹brahimgil’e okutan
Bar›flta, böylece okuma iflini baflkalar›
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yapm›fl gibi görünse de ancak çeflmeler

serisini yay›mlayan Kültür Bakanl›-

¤›’n›n yay›nlar›ndan sorumlu ilgili mü-

dür nas›l bir ihmalle bas›m iflini ger-

çeklefltirdi? 

‹stanbul Çeflmeleri (Ortaköy Damat

‹brahim Pafla Çeflmesi, Hac› Mehmet

A¤a Çeflmesi, Taksim Maksemindeki I.

Mahmut Çeflmesi), Kültür Bakanl›¤›

Yay›nlar›, Ankara, 1993.

Ortaköy Damat 
‹brahim Pafla Çeflmesi 
Kitabesi:
aa)) Okumada dize s›ralamas› naz›m

bilgi eksikli¤i sebebiyle tamam›yla bo-

zulur. Bir metin do¤ru okunsa, fakat

cümlelerin yeri de¤ifltirildi¤inde ve her

bir cümlenin unsuru di¤er cümlelerin

içine yay›ld›¤›nda meydana gelebilecek

kelime y›¤›nlar›ndan ne anlafl›l›r, kitabe

kayd›ndan çeflmeyle ilgili bilgi ç›kar-

mak nas›l mümkün olur? 3. dize 18. di-

zeye uçmufl, 14. dize 6. dize olmufl!: 1,

2(7), 3 (13), 4(2), 5(8), 6(14), 7(3),

8(9), 9(15), 10(4), 11(10), 12(16),

13(5), 14(11), 15(17), 16(6), 17(12),

18, 19, 20 fleklindeki dize s›ralamas›

olarak düzeltilmeli (parantez içindeki-

ler, okuyan›n dizeyi tafl›d›¤› yanl›fl yer)
bb))  Dizilifl bozulunca hiçbir anlam

ifade etmeyen on beyitlik metin, yanl›fl

okumalarla büsbütün anlafl›lmaz hale

gelir: “Maksem-i hass-› nizâmü’lBülkü

sadr-› âzama’ dizesinin anlam›ndaki es-

tetiksizli¤i ve saçmal›¤› “Mahrem-i

hâss› nizâmü’l-mülkü sadr-› a’zam›” ola-

rak düzeltelim. “fiehriyâr-› âleme cel-i

duâ-y› hayr içün” dizesinde “cel-i duâ”,

“celb-i duâ”n›n sehven imlâs› olmal›.

“Nice hayrat eyledi” cümlesini “Niçe

hayrât eyledi” ve “Vâlid-i zî-flân› nîce

çeflme-sâr eyledi”yi “Vâlid-i zî-flân› bî-

had çeflme sâr eyledi” diye düzelttikten

sonra tarih beytindeki hatalar› görelim:

“fiâkirâ dedim leb-i adâb târihini

‹flbu zîbâ çeflmeden ayn-i hayât-›

cân-fezâ”

Birinci dizede fiâkir’in tarihini “leb-i

adâb”, yani edepler duda¤› ile de¤il,

“be-âdâb” yani edeple söylemesi gere-

kir. ‹kinci dize “iflbu...” iflaret s›fat›yla

bafllayan mana verilmesi güç bir keli-

meler y›¤›n› haline dönüflür.
cc)) Bar›flta, ‹brahim Pafla’n›n kethü-

das› Mehmet A¤a’n›n yapt›rd›¤› cami

ile bu çeflmenin yap›l›fl›n› “kitabenin 6.

sat›r›ndan ayn› tarihe dayand›r›r (s.2)!

Öncelikle bu sat›r, orijinalindeki mi,

Lâtin harflerine aktar›lan›ndaki mi yok-

sa Göniç’in hatt›ndaki mi belirtmemifl.

Oysa, her bir parçalarda alt›nc› sat›r

baflka baflkad›r (s. 2, 3, 4, 16). ‹kincisi

cami yapt›ran Kethüda Mehmet A¤a

de¤il, Kethüda Mehmet A¤a’n›n han›-

m›d›r. Üçüncüsü ilgili dize ve deva-

m›nda bahsedilen çeflme de bu han›-

m›n yapt›rd›¤› baflka bir çeflmedir: “flû-

her-i sâmî-mekân-› kethüdâ... eyledi

hem câmi’ binâ hem çeflmesâr-› dilkü-

flâ” Ayn› kitabedeki di¤er yanl›fl oku-

malar› ve Güniç’in Arap harfli hatt›n-

daki atlamalar›, hatalar› ve di¤er çeflme

kitabelerindeki ihmalleri b›rak›p ikinci

kitab›na göz gezdirelim.
22.. ‹stanbul Çeflmeleri (Azapkap› Sa-

liha Sultan Çeflmesi), Kültür Bakanl›¤›

Yay›nlar›, Ankara, 1995,

Üzerine kitap yaz›lan nadir çeflme-

lerden Azapkap› Saliha Sultan Çeflmesi

müellifi nedeniyle anlafl›lamamaktan

muzdarip, yasl›. Nas›l m›? Konuflam›-

yor, manas›z söz y›¤›nlar›na dön-

dürülmüfl. ‹lk beyit:

Hazret Valide Sultan Yani

Mâd›r Hazret-i Sultan Mahmûd

Beyti bu okuyufla göre günümüz

Türkçesine “Valide Sultan hazretleri,

yani Sultan Mahmut hazreti bir sudur!”

anlam›yla çevirebiliriz. Belki bu oku-

yuflta farkl› anlamalara göndermeler

vard›r.Bunu bizim anlamam›z bu

haliyle mümkün olmabayabilir...

Metin Örneklemesi: Son bir kaç

y›ldan beri ‹stanbul üzerinde memnu-

niyet verici yo¤un bir ilgi görülmekte-

dir. Peflpefle araflt›rmalar yay›nlanmak-

ta, yerli yabanc› eserler tercüme ve ak-

tarma yoluyla ‹stanbul severlerin hiz-

metine sunulmaktad›r. Konusu bu fle-

hirle ilgili kitaplar›n yer ald›¤› kütüp-
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hanenin kurulmas›, “ ‹stanbul Araflt›r-
malar›” ad›yla bir derginin ç›kmas› ve
Büyükflehir Belediyesi ve özel kurumla-
r›n giriflimiyle ‹stanbul merkezli ya-
y›mlar›n artmas›, uzman› olmayanlar›n
arz ve talep art›fl›ndan yararlanarak ki-
mi teflebbüslerde bulunmas›na yol aç-
maktad›r. Bu konuyla ilgili çok say›da
Arap harfli Türkçe metinlerin gerekli
hassasiyet gösterilmeden neflredilmesi,
acemi ellerde mimarî abidelerin resto-
rasyon ad›na tahrip edilmesiyle ayn›
minvaldedir. Bu konuya dikkati çek-
mek ve yetkili olmayanlar› uyarmak
amac›yla ‹stanbul Araflt›rmalar›’n›n 5.
say›s›nda ‹lhami Yurdakul ve Dr. Zeki
‹zgöer’in haz›rlad›klar› “Mehâhü’l-Mi-
yâh- ‹stanbul’un Meflhur ‹çme Sula-
r›”ad› çal›flmalar›n›

Müellif, “Dürerü’l-Müntehabâti’l-
Mensûre fî Islâh›’l Galatâti’l-Mensûre”
adl› eserin de sahibi Muhammed Hafîd
Efendidir (ö.1811). Haz›rlayanlar›n
neflrine konu olan sular›n nitelikleri, ta-
babette kullan›m›, ‹stanbul’un su kay-
naklar› üzerinde de¤erlendirmeleri içe-
ren yazma nüshas› dört varakl›k “Me-
hâhü’l-Miyâh” adl› eseridir. ‹nceleme-
mizde Hafîd Efendi’ye ait olmayan tak-
rizlere yaz›n›n hacmini geniflletece¤i
için yer vermedik.

11..  Birinci nüsha 25 vr., 9 sat›r, foto-
kopisinin menflei tespit edilemeyen
yazma. Fotokopileri ‹stanbul Araflt›r-
malar› Merkezi Kütüphanesinde (tak-
rizsiz nüsha) yer alan nüshan›n yazma-
s›n›n yeri bilinmedi¤i ifade ediliyor
(s.130). Makale nihayetine faksimilesi
eklenen yazman›n istinsah› Recep-
1242/fiubat-1826 tarihli. Bu nüsha için
“müellif nüshas› olmas› muhtemeldir”
kayd› konmufl.

22..  ‹kinci yazma nüsha, ‹stanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi TY, 6650 (Yazar-
lar›n kayd›na göre 1213/Eylül 1798’de
istinsah edilmifl Takriz ve tarihli.

33..  Üçünçü yazma, Süleymaniye,
Hafid Efendi, no 298, Bu nüshan›n ilk
sayfas›nda müellifin ad› ve mührü var-
m›fl, nüsha Safer 1213/A¤ustos 1798
tarihli, 12 varak, 17 sat›r, talik.

44..  ‹kinci ve üçüncü yazma Nazifzâ-

de Ahmed Hamid taraf›ndan istinsah
edilmifl.

55..  Birinci matbu nüsha, 15 Recep
1271/3 Nisan 1855 tarihli. Okumada
bu esas al›nm›fl. 22 sayfa, tafl basma, ta-
lik bu Süleymaniye, ‹brahim Efendi
böl, no.592.

66..  ‹kinci matbu nüsha, Bas›m yeri ve
tarihi belirsiz Süleymaniye. Kasideci-
zade, no. 716.

Haz›rlayanlar, Sunufl k›sm›nda mü-
ellif hakk›nda malumat verdikten sonra
k›saca kitab›n konusunu belirtip Mu-
hammed Hafîd Efendi’nin “Mehâhü’l-
Miyâh” adl› eserinin 1855 tarihli matbu
nüshas›n› Lâtin harflerine aktarm›fllar,
kayna¤›n tespit edemedikleri bir yaz-
ma nüshas›n›n ‹stanbul Araflt›rmalar›
Merkezi Kütüphanesindeki fotokopile-
rini aktarman›n sonuna ilave etmifller.

11.. Tarihi metin çal›flmalar›da temel
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ilkelerden birisi zahmet çekip kütüpha-
ne araflt›rmas› yapmakt›r. Bu yap›lma-
d›¤› için en eski tarihli nüshaya erifle-
medikleri gibi ellerindeki nüshalar› de-
¤erlendirirken ç›kard›klar› sonuçlarda
ilmilikten uzakt›r. makalenin Merkezi
Kütüphanesi’nde bulunan ve kayna¤›
tespit edilemeyen birinci yazman›n
“muhtemelen” müellif nüshas› oldu¤u
belirtilir (bk.130). Faksimilenin ketebe
kayd›nda Receb-1242/fiubat-1826 tari-
hi yer ald›¤›na ve müellifin 1811’de ve-
fat etti¤i bildirildi¤ine göre (bk.131)
bunun müellif nüshas› olamayaca¤› an-
lafl›l›rd›. ‹fade edilen nüsha müellifin
ölümünden 15 y›l sonra istinsah edilir.
Haz›rlay›c›lar› zihin bulan›kl›¤›ndan
kurtarmak için söyleyelim. Muhtemel
müellif nüshas›, faksimilesini verdikleri
metin de¤il, transkripsiyonunu(?) ver-
dikleri matbu metnin dayand›¤› nüsha
olmal›yd›. Üstelik Lâtin harflerine esas
al›nd›¤› söylenen matbu nüsha
1271/1855 tarihlidir. (bk.129). Lâtin
harfli aktarmas›nda matbu nüshada
esas al›nan yazman›n tamamlanma se-
nesi 1212/1797 olarak verilir (bk.146).
Bu bilgilerin ›fl›¤›nda en erken tarihli
yazman›n (telif tarihi de olabilir) 1797
olmas› gerekirdi.

Türkiyat Enstitüsü 14 numaral› yaz-
man›n 83b-86b varaklar› aras›nda talik
hatl› yazman›n istinsah tarihi Muhar-
rem-1212/Haziran-1797’dir. Türkiyat
Kütüphanesi Yazma Eserler Listesi’nde
metin sahibi Dervifl Mezâk olarak tes-
pit edilir. Her bir sayafas› ortalama 25
sat›r ve dört varaktan müteflekkil nüsha
muhtelif mensur ve manzum metinlerin
yer ald›¤› kitapta yer al›r. Dervifl Me-
zak ismi metindeki “Hafîd-i dervîfl-me-
zâk” terkibinin “Hafîd Dervîfl Mezâk”
okunmas›ndan ç›kart›ld›¤› anlafl›l›yor.

22..  Klâsik metin çal›flmalar› salt Arap
alfabesinden Lâtin alfabesine aktarmak
olmamal›, problemli yerlerin aç›klama-
lar›, metnin konusu ve de¤erinin genel
literatür içindeki yeri, ihtiyaç hâlinde
günümüz Türkçesine aktar›m› ve kulla-
n›mdan düflen kelimelerin sözlü¤ünü
içeren bölümün ilavesi verilmeliydi.
Metin neflrinin gayesi salt, Arap harfle-

rinin yerine Lâtin harflerini koymak ol-
mamal›. Bütün bunlar yap›lmad›¤› gibi
metnin okunuflunda ayr› bir nüsha, fak-
simile metinde farkl› bir nüshayla an-
lamland›ramad›¤›m›z bir usül takip edi-
lir. De¤me okuyucu “Hamd ü sipâs-›
zülâl-safvet ol sâki-i mâ’ü-l-hayât-› hik-
met hazretine ve salât-› ezyed ez-
’aded-i-emtâr ve selâm-› evfer ez-em-
vâc-› bihâr takdîm-i ‘atebe-i habîb-i
Kirdigâr ve ma’rûz-› âl ü ashâb-› zevi’l-
i’tibâr k›l›nd›ktan sonra...”dan ne anla-
yacakt›r. Bunu “Zülal safl›¤›nda hamd
ve flükür, hikmet hayat suyunun sakisi-
ne; ya¤mur damlalar›n›n say›s›ndan zi-
yade salat, deniz dalgalar›ndan daha
fazla selam Allah dostunun efli¤ine tak-
dim, itibarl› ailesine ve arkadafllar›na
arz edildikten sonra...” fleklinde çevir-
seydik Yeni Türk Dilinde doktora yap-
m›fl okuyucu kitlesi d›fl›nda yaz›ya
müflteri bulamaz m›yd›k? Haz›rlay›c›lar
bunun alt›ndan kalkamayacaklarsa klâ-
sik metinlerle u¤raflmalar› farz-› ay›n
m›d›r?

33..  Metin aktarma yöntemi olarak
“Mehâhü’l-Miyâh” adl› eserin “aynen
transkribe” edildi¤i (bk.132) ifade edi-
lir.

Transkripsiyon “bir yaz›n›n bütün
ses inceliklerini baflka bir alfabeye çe-
virme yolu”dur. Haz›rlayanlar transk-
ripsiyon yapmam›fllar, transkripsiyon
alfabesi kullanmam›fllard›r. Metin nefl-
rinde takip edilecek yöntem bir esasa
ba¤lan›r, giriflte belirtilmese de Lâtini-
ze k›s›m›nda standart bir usul benimse-
nir. Haz›rlayanlar, metnin normalleflti-
rirken de keyfî bir tutum sergilerler:

Üçüncü flah›s bildirme eki uyuma
sokulurken (-d›r, -dir, -dur, -dür), zarf-
fiil eki -p yaln›z yuvarlak flekillerinin (-
up/üp) kullan›lmas›; eklerin imlas›nda
tutars›zl›klar›n (misillü (138), binâlu
(138), çak›llu (139); külliyetlü (146),
kam›fll› (139), balç›kl› (139), fliddetli
(139); suy› (139, 140, 141, 142...), su-
yu (137, 138, 140, 142) görülmesi.

44..  “Hamd ü sipâs-› zülâl-› safvet ol
sâkî-i mâ’i-l-hayât-› hikmet hazreti-
ne...” (bk.137) Cümlenin bu flekilde
kurulmas›yla cümle “Saf zülâl suyunun
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övgüsü ve flükrü ölümsüzlük veren hik-

met suyunun sunucusuna...” fleklinde

anlafl›l›r. Oysa “zülâl-› safvet” tamlama-

s› “zülâl-safvet” fleklinde birleflik s›fat

olarak do¤ru okunsayd› “Zülâl ar›l›¤›n-

da hamd ve flükür, hikmet suyunun sâ-

kisine...” takdim edilir, zülâl suyuna

methiye yaz›lmazd›. Yine bu cümlede

yer alan “mâ’i-l-hayât” Arapça tamla-

man›n do¤rusu “mâ’ül-hayât’t›r. Arapça

isim tamlamalar›nda tamlanan (muzâ-

fun ileyh) Osmanl› Türkçesi metinle-

rinde Arapça cer edatlar›yla veya ses-

lenme unsuru olarak kullan›lmalar› ha-

ricinde lügat de¤erleriyle, ötürü olarak

okunur.
55..  Haz›rlayanlarca duan›n hemen

ard›ndan eserin yaz›l›fl sebebinde “...

bu suda iflrâb-› mâ-Fi’z-zamîr...”

(bk.137) denilmektedir.

Bu hâliyle cümle”... bu su (risalesin-

de) da gönülde içirmeler...”fleklinde an-

lafl›lmakta, izah› yap›lamayacak bir

manzarayla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu oku-

yuflu “... bu suda eflrâb-› mâ-fi’z-zamîr...”

olarak düzeltirsek müellife “su bahsinde

gönlünde yer eden içme suyu mekanla-

r›n›” dile getirme imkân› veririz...
66..  “fiurût-› semâniyenin ekseri mev-

cût olanlar›n ‘a’lâs›d›r. (s.137)

Cümle, kalitesi yüksek içme suyu-

nun sekiz madde hâlinde flartlar› zikre-

dilmeden hemen önce yer al›r ve bu

cümleye flartlara geçifl yap›l›r. Okuyu-

cular›n ifadesinden “Sekiz flart›n ço¤u,

mevcut olanlar›n en iyisidir.”manas›

ç›kmaktad›r. Oysa cümlenin öznesi,

suyu temsil eden “zamirsi s›fat-fiil gru-

bu” olacakt›r. Konteksi de göz ard›

eden okuyuflu, “fiurût-› semâniyenin

ekseri mevcûd olan› ‘a’lâs›d›r.” fleklinde

metin düzenlense hem okuyufl hem de

mana berraklaflacak, konunun flartlar

üzerine de¤il, sular üzerine kuruldu¤u

görülecektir: Sekiz flart›n ço¤unu bün-

yesinde tafl›yan (su), en iyisidir.
77..  Bir içme suyunda aran›lan özel-

liklerden beflincisi haz›rlayanlarca “...

kesret ü ferâvâni ve vefret-i bî-pâyâni

ile fesâdâtdan emniyyet” (s.137) olarak

zabtedilir.

Arap harfli Türkçe metinlerde keli-

me taban›ndan sonra gelen ünlü iflareti

(y) harfinin normal ve uzun ses de¤er-

leri, mana ay›rt edicidir. Normali, iye-

lik veya belirtmeye; uzunu, çok defa

nisbete iflaret eder. Haz›rlay›c›lar›n

okuyuflundan, biraz da bizim yard›m›-

m›zla” çokluk ve bollu¤u ve nihayetsiz-

li¤inin fazlal›¤› ile bozulmaktan muha-

faza...” gibi bir mana ç›k›yor. Say›n ha-

z›rlayanlar, manay› de¤il, harfi oku-

duklar› için bilmeyerek bu tür hatalara

düflmektedirler. Bunu “... kesret ü fivânî

ve vefret-i bî-pâyânî ile fesâdâtdan em-

niyyet” fleklinde do¤ru okursak suyun

“bollu¤uyla, çoklu¤uyla bozulmadan

muhafazas›’n› sa¤layabiliriz. 
88..  “Nil ve Tuna misüllü sâhib-i kü-

dûrât-› miyâha mukaflfler ve meksûr bâ-

dâm ve flebb-i yemânî ve zâc vaz’›yla

tasfiye olundu¤u mücerrebdir.” (s.138).

Müellif Hafîd Efendi, yolculuk es-

nas›nda zarurete mebni suyu bulan›k

Tuna ve Nil gibi nehirlerin nas›l da-

m›tma ameliyesiyle içme suyu olarak

kullan›labilece¤ini tarif eder. Makale

sahipleri, okuyufllar›yla ne murat ettik-

lerini metni günümüz Türkçesine ak-

tarmad›klar› ve sözlük vermedikleri

için bilmiyoruz, ama Osmanl› Türkçe-

siyle dost olmad›klar› anlafl›l›yor. “sa-

hib-i küdûrat-› miyâha” terkibi, okuyu-

cular›nki esas al›n›rsa Nil ve Tuna gibi

sular›n bulan›klar›n›n/ bulan›kl›klar›n›n

sahibine...” bir tak›m sülfatl› nesneler

vermek gerekecek. Hafîd Efendi, klor-

lamay› sular›n ve nehirlerin sahibine

de¤il, do¤rudan sulara tavsiye etmekte-

dir. Metni bu flekle “Nil ve Tuna misilli

sâhib-i küdûrât miyâha mukaflfler ve

meksûr bâdâm ve flebb-i Yemânî ve zâc

vaz’›yla tasfiye olundugu mücerrebdir.”

okuyufluyla sokabiliriz.
99.. “... mâ’-i uyûn-ki Ayazma ve Kay-

narca sular›d›r-göziyle redâ’etleri der-

kâr...” (s.138)

‹fadeden kaynak sular› olan Ayazma

ve Kaynarca’n›n gözüyle bozulmalar›

anlam› ç›k›yor. Metin “... mâ-i uyûn ki

ayazma ve kaynarca sular›d›r, rükûd›la

redâ’etleri derkâr...” okunsa hem göz
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de¤mesi bahsine alakal› arkadafllar›n
fuzuli mesai etmelerinin önüne geçile-
cek hem de ehli bu sular›n durgunluk
sebebiyle bozuldu¤unu anlayacaklar ve
büyük harfle bafllatt›klar› ayazma ile
kaynarcay› haritada aramak zahmetine
katlanmayacaklar.

1100..  “... tafl aras›ndan ve çak›llu yer-
den neb’ ve saht ve sengistândan cere-
yân ideni ve mûy ve beyâz ve sar› tü-
râbdan hâs›l ve cârîsi balgamî ve siyâh
ve balç›kl› mahalden nâbi’ve sazl› ve
kam›fll› mahallere cârîsi sevdevî tabî’at
olur.” (s.139).

Konunun anlafl›lmas› için genifl flek-
lini verdi¤imiz metinde siyah ve bal-
ç›kl› topraktan ç›kan ve sazl›k alanlara
akanlar sevdevî, beyaz ve sar› renkli
topraktan ç›kan balgamî olarak nitele-
niyor, fakat tafll›k, çak›ll›k yerde biten
sular için “ve mûy” ne oluyor? Lügatla-
r›n kadim dostu “demevî”yi “ve mûy’a
tebdîl-i k›yafet eden haz›rlay›c›lar met-
ni büsbütün tahrip ederler, arada muh-
temelen bir sat›r da atlanarak bir de in-
cir dikerler. Metin do¤ru flekliyle “...
tafl aras›ndan ve çak›ll› yerden neb’ ve
saht sengistândan cereyân edeni deme-
vî ve beyaz ve sar› türâbdan hâs›l ve
cârîsi balgamî, siyâh ve balç›kl› mahal-
den nâbi’ ve sazl› ve kam›fll› mahallere
cârîsi sevdevî tabî’at olur.”

1111..  “... bâlâda muharrer mukattar
sular ile terâzüde hem-seng ve befl de-
recede rengâreng elezz ve eltaf ve ce-
mî-i emziceye enseb idügi bedîhîdir.”
(s.139).

Ya¤mur sular›n›n kapl›ca ve ›l›ca su-
lar›na derece efl de¤erli¤i ve ahlât-› er-
ba’adan hangisi a¤›r basarsa bass›n bü-
tün mizaçlara uygunlu¤u anlat›lan par-
çada su için “rengâreng” denilmesi tu-
haf kaçm›yor mu” Kontekste yer alan
“terâzide hem-seng” iflaretiyle “derece-
de” eflitlik için suyu renklendirmek ye-
rine denklemek gerekmez miydi?

Buna göre metin,
“bâlâda muharrer mukattar sular ile

terâzide hem-seng ve befl derecede
deng-â-deng elezz ve eltaf ve cemî’
emziceye enseb idügi bedîhîdir.”

1122.. “Garîb-i eyyâm-› sayfda evvel

nâzil olan› befl derecede ve bir kaç
sâ’at sonra nâzil olan› yedi derecede
vezn olundu¤u umûr-› müstagrebeden
olup...” (s.139).

‹barenin bu okunuflundan “Yaz gün-
lerinin garibi, önce ya¤an› befl derece-
de, bir kaç saat sonra ya¤an› yedi dere-
cede ölçüldü¤ü tuhaf ifllerdendir.” ma-
nas›zl›¤› ç›kar. Cümleye iki özne ka-
tanlar, gökten ya¤murla birlikte garip-
leri/gariplikleri indirip onlar› ölçüye
vuruyorlar. Gerçekten bu hâliyle ifade
hayli tuhaf. Cümle “Garîbe: Eyyâm-›
sayfda evvel nâzil olan› befl derecede
ve bir kaç sâ’at sonra nâzil olan› yedi
derecede vezn olundugu umûr-› müs-
tagrebeden olup...” fleklinde oldu¤u gi-
bi okunmal› ve anlam› “Gariplik: Yaz
mevsiminde ilk düflen ya¤mur suyunun
sertli¤inin befl, bir kaç saat sonra ya¤an
ya¤mur suyunun sertli¤inin yedi dere-
ce olmas› ilginç hâllerdendir.”

1133.. “... gâyet kalîlü’l-cereyân tahtâ-
niyyü’l-mekân olmas›, beste-i zât›na
burhân...” (s.142)

Tokmak suyu için yap›lan tasvirde
haz›rlayanlara göre “Bo¤aziçi’nde ‹stin-
ye köyü yak›nlar›nda ak›nt›s›n›n gayet
az, yer seviyesinden afla¤› olmas› zat›-
n›n ba¤lanmas›na delil...” fleklinde bir
manzara ç›kmaktad›r. Suyun tahtâniy-
yü’l-mekân olmas›’n›n “beste-i zât›na”
de¤il, “pestî-i zât›na” iflaret etmesi ge-
rekirdi. Böylece, cümleden “... gâyet
kalîlü’l cereyân tahtâniyyü’l mekân ol-
mas›, pestî-i zât›na burhân...” okunu-
fluyla suyun ak›nt›s›n›n azl›¤›, seviyesi-
nin yer alt›nda oluflu, zat›n›n düflüklü-
¤üne yani suyunun düflük kalitesine de-
lildir.” manas› ç›kar.

1144..  “Ekseri bilâd-› Anadolu’ya iskele
olan ‹zmid kazâs›nda üç sâ’at, re’s-i ce-
bele karîb mahalde cârî... (s.142).

Cümle “Ekseri” kelimesiyle bafllarsa
“Ço¤u, Anadolu flehirlerine iskele olan
‹zmit kazas›na üç saatlik mesafede,
dag bafl›na yak›n yerde akan...” anlam-
land›rma ç›kar. Oysa metin “Ekser-i
bilâd-› Anadolu’ya iskele olan ‹znik-
mid kasabas›na üç sâ’at, re’s-i cebele
karîb mahalde câri...” olarak düzeltil-
seydi suyun kayna¤› “Anadolu flehirle-
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rinin ço¤una iskele olan ‹zmit’e üç sa-
atlik mesafede, da¤ bafl›nda” tespit
edilecek, “ekser”in suyla de¤il flehirle
ilgisi kurulacakt›.

1155..  “... lâkin ahflâs› za’îf ve bârid
olanlara ve emrâz-› rutûbiyye ve ferûh
ve cerâhât ve dûbeylât ve kûlunç ashâ-
b›na muz›rd›r.” (s.144)

Metinde suyun her bünyede isteni-
len tesiri meydana getirmedi¤i belirti-
lir. Bunlar aras›nda okuyucularca “fe-
rûh” rahats›zl›¤› olanlar da zikredilir.
Lügatlarda bulamad›¤›m›z hayâlî has-
tal›k üzerinde kafa yormak yerine, ke-
limeyi “kurûh” okursak “yara; cerahatl›
yara” ile karfl›laflaca¤›z: “... lâkin ahflâs›
za’îf ve bârid olanlar ve emrâz-› rutû-
biyye ve kurûh ve cerâhât ve dûbeylât
ve kulunç ashâb›na muz›rd›r.”

1166.. “Ve tâze meyveler üzerine su
içmek ekele ve emsâli emrâz hudûsuna
bâ’isdir.” (s.145).

Konteksten “ekele”nin bir hastal›k
ad› oldu¤u anlafl›l›yor, fakat bu flekilde
bir kelime hastal›k anlam›yla sözlük-
lerde yer alm›yor. Do¤rusu cüzzam ra-
hats›zl›¤› “âkile” olmal› ve cümle “Ve
tâze meyveler üzerine su içmek âkile
ve emsâli emrâz hudûsuna bâ’isdir.”
fleklinde tashih edilmeli.

1177.. “Karye-i merkûmeye muttas›l
Bulgurlu karyesinde Temurci suy› flöh-
retiyle ma’rûf suyun idrârî bir derece
meflhûrdur ki...” (s.141)

Sehven yaz›ld›¤›n› sand›¤›m›z “id-
rârî”nin do¤rusu “idrâr›” olacak. Haz›r-
layanlar elbette tamlananlar›n iyelik
eki ald›¤›n› biliyordur.

1188.. “Emma tebrîd-i mâ’n›n sûreti flî-
fle yâhud sersiz desti ile kar ve buz
içinde ya so¤uk kuyulara âvize olun-
ma¤la afllama su ola. “(s.145)

Cümlede yer alan “sersiz desti” ile
bafl› olmayan testi anlafl›lmaktad›r.
Oysa, metnin bafl taraflar›nda (s.138)
“hâm desti” ibaresi geçmekteydi. Hiç
de¤ilse buradan hareketle “s›rlanma-
m›fl, cilalanmam›fl, vernik çekilmemifl
çömlek testi” anlam›nda “s›rs›z desti”
okunabilirdi: “Ammâ tebrîd-i mâ’n›n
sûreti, flîfle yâhûd s›rs›z desti ile kar ve
buz içinde ya so¤uk kuyulara âvize

olunma¤la afllama su ola

1199.. “Evvelâ müshil ve müdâvemeti

kâb›zd›r.”(s.138)

Metinde, tuzlu sular› içenler üze-

rinde meydana getirdi¤i tesirler anla-

t›lmaktad›r. Haz›rlayanlar›n okuyuflu-

na göre tuzlu su “öncelikle ishal edici

ve pekli¤i devam ettiricidir.” Tuzlu su-

yun hem ishal hem de kab›zl›k yap-

mas› düflünülemez. Cümlede birbirini

aç›klayan ve tamamlayan ba¤lama

grubunun birinci unsuru “müshil”, yani

kab›zl›¤› giderici, kab›zl›¤›n ilac› “

müdâvât-i kâb›z”d›r: Evvelâ müshil ve

müdâvât-i kâb›zd›r.”

2200.. “Eyyâm-› flitâda fi’l-cümle levni

mütegayyir olup menba’› ba’îd ve ka-

navât ile cereyân› redâ’etini tâlî ve fâ-

rîdir.” (s.141)

Ba¤lama gruplar›nda ba¤lananlar

aras›nda efl anlaml›l›k, yak›n anlaml›l›k

ilgisi aranabilir, tilâvet’in yan›nda k›-

râ’at, tâlî’nin ard›ndan kârî bulunabilir-

di: “Eyyâm-› flitâda fi’l-cümle levni

mütegayyir olup menba’› ba’îd ve ka-

navât ile cereyân› redât’etini tâlî ve

kârîdir.”

2211.. Makalenin sonunda verilen fak-

simile metinde 9b’den sonra 10’a atlan-

m›fl, 10’a ve 10b’yi ayn› sayfalar olufl-

turmufl. Son iki numaray› 10b olarak

tashih edelim. Dolay›s›yla devam eden

sayfa numaralar› (11a, 11b, 12a,  12b,

13a, 13b, 14a, 14b, 15a, 15b, 16a,

16b, 17a, 17b, 18a, 18b, 19a, 19b,

20a, 20b, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a,

23b, 24a, 24b, 25a, 25b) yanl›flt›r.

25b’nin niçin kondu¤u da anlafl›lamad›.

Metni haz›rlayanlar, makalenin isa-

betli nadir cümlelerinden biri olarak

Mehâhü’l-Miyâh için ‹stanbul üzerine

kaleme al›nan “yüzlerce eser”in en gü-

zidelerinden biri” hükmünü verirler.

Kimsenin, güzelli¤i neredeyse tarihi

metinlerde kalan ‹stanbul’u tarihte ya-

kay›p bo¤maya hakk› olamaz.
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1. BÖLÜM

I - YÖNTEM
Eyüp’teki toplam 101 mezar tafl›n›n

incelenmesine dayanan bu araflt›rma-

m›zda fiah Sultan Türbesi, Zal Mahmut

Pafla Camisi ve Türbesi, Medresesi,

Nakkafl Hasan Pafla Türbesi, K›z›l Mes-

cit hazireleri tamamen taranm›flt›r. Ör-

nek say›s› fazla oldu¤u için çal›flmam›z

bir makale hacmini aflm›flt›r. Eyüp Bele-

diyesi taraf›ndan bunu bir kitap olarak

yay›mlama çabalar› sürmektedir. Sem-

pozyumda bir bildiri olarak sunuldu¤u

için buraya bir özeti al›nm›flt›r. Bütün

örneklerin yaz›lar› okunmufl(1), ölçüleri

al›nm›flt›r. Yapt›¤›m›z gruplamalarla

ilgili birer örnek d›fl›nda ço¤u ç›kart›l-

mak zorunda kal›nm›flt›r. Ancak iki ça-

l›flma aras›nda kopukluk olmamas› için

örnek numaralar› de¤ifltirilmemifltir. 

Bafll›klarda, gövde biçimleri ve yaz›-

lar›n içerikleri itibar›yla bir tipoloji ya-

p›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Do¤al olarak bu

tipoloji çok az say›da örne¤e dayand›¤›

için kesin bir sonuç vermeyecektir. Sa-

dece ‹stanbul Karacaahmet Mezarl›¤›n-

da 8 numaral› parselde belirlendi¤i söy-

lenen yirmi üç bin mezar tafl›, bu iflin

ne kadar zaman alaca¤›n› göstermekte-

dir(2). 

Gerçek hayatta renk de¤ifliklikleri

gibi küçük farklarla ayr›labilen bafll›k-

lar, mezar tafllar›nda ayn› kolayl›kla se-

çilememekte, farkl› mesleklerin bafll›k-

lar› ayn› imifl gibi görünebilmektedir.

Esasen yaz›l› kaynaklara dayanarak bu

bafll›klar›n birbirlerinden farklar›n› or-

taya koyan bir çal›flma da yoktur.

II- YAYIMLAR:
Mezar tafllar› için say›n Eyice ilk

araflt›rmac›lar aras›nda Mehmed Raif

Bey, ‹smail Hakk› Behçeti, Beyhan Ka-

rama¤aral›, R›fk› Melül Meriç, Hikmet

Turhan Da¤l›o¤lu, Faz›l Ayano¤lu’nun

adlar›n› vermektedir(3). Bunlardan Ka-

rama¤aral› ve Meriç’in çal›flmalar› daha

çok Selçuklu ve Beylikler dönemi ör-

nekleri üzerinedir. ‹lgili yay›mlar›n bir

kriti¤ini yapmak bu makalenin kapsa-

m›n›n üzerindedir. Ancak ço¤unda ör-

nekler tan›mlanm›fl, kitabeleri veril-

mifl,bu konuda yay›m az oldu¤u ve in-

celenen mezar tafllar› da çok olmad›¤›

için bir genellemeye gidilmemifltir. Gi-

derek artan bu tür çal›flmalar›n listesi

de yay›mlanm›flt›r(4). 

Yaln›z bafll›klar› inceleyen çal›flma

çok azd›r. Bu alandaki, Serpufllar(5)

isimli önemli kitap, iflin ayr›nt›s›na inil-

meyen, daha çok bir ön çal›flma niteli-

¤indeki bir eserdir. Kitap incelendi¤in-

de bafll›klar›n çok çeflitli oldu¤u, isim-

lerinde belirgin ve sürekli ay›r›mlar ol-

mad›¤›, birbirine benzeyen iki bafll›k-

tan birine sar›k, di¤erine kavuk denile-

bildi¤i görülmektedir. ‹slamda Bafll›klar

isimli kitapta ise a¤›rl›kl› olarak fes

üzerinde durulmufl, feslerin fiziki bi-

çimlenifllerinden çok Türk toplumunda

meydana getirdi¤i sosyolojik tepkiler

üzerinde durulmufltur(6).

Konuyla ilgili bilgiler daha çok Os-

manl› k›yafetleri hakk›nda bilgi veren

kaynaklarda yer almaktad›r. Arif Ahmet

Pafla’n›n Anciens Costumes Ottomans

isimli eserinde Osmanl› yöneticileri ve

üst düzey memurlar günlük hayattan

bir an› gösterir flekilde, bat›l› anlamda

resim kurallar›na uygun, adeta foto¤raf

gibi resmedilmifllerdir(7). Ahmed Ce-

vad’›n Tarih-i Asâkîr-i Osmanî(8) adl›

eserindeki resimlerin bat›l› bir ressama

yapt›r›ld›¤› anlafl›l›yor. Saray ve devlet

görevlilerinin resimleri say›ca azd›r.

Mahmut fievket Pafla’n›n Osmanl› Tefl-

kilat› ve K›yafet-i Askeriyesi isimli ki-

tapta k›yafetlerle beraber bafll›klar da

tan›mlanm›flt›r(9). Bu kitaptaki resimle-

rin bir k›sm›n›n Arif Ahmed Pafla’n›n

eserindeki resimler örnek al›narak ya-

p›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Nihayet önemli

bir çal›flma Menzel’in tarikat bafll›klar›

ile ilgili makalesidir(10). K›yafetlerin

yan› s›ra bafll›klara da de¤inen Osman-

l›lar Albümünde genel tan›t›m yap›l-

m›flt›r. Buradaki bilgilerin esas olarak

Mahmut fievket Pafla’n›n eserine da-
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yand›¤› söylenebilir. Sivil örneklerin

yan› s›ra tarikat bafll›klar› da gruplan-

m›flt›r(11). Genel olarak mezar tafllar›

hakk›nda son y›llarda önemli çal›flmalar

yap›lm›flt›r. A¤›rl›kl› olarak ‹stanbul ve

Anadolu’dan baz› flehirlerdeki toplam

1200 mezar tafl› incelenmifl, bunlar 8

ayr› makale halinde yay›mlanm›fl, ayr›-

ca hepsini de¤erlendiren bir makalede

herkes taraf›ndan kullan›lmas› amaçla-

nan bir yöntem belirlenmeye çal›fl›l-

m›flt›r(12). 

2. BÖLÜM: 

BAfiLIKLAR
Yaz›l› kaynaklardan ve minyatür-

lerden 15. Yüzy›ldan itibaren bafll›k-

lar›n genel biçimlerini ö¤renebiliyo-

ruz. Kanuni ve 3. Murat döneminde,

1583 y›l›nda bir k›yafet nizamnamesi

haz›rland›¤›(13) ve bunun yeniçerili-

¤in ortadan kald›r›lmas›na kadar esas

olarak devam etti¤i biliniyor(14). Yu-

kar›da sözü edilen kaynaklarda sar›k-

lar›n ne flekilde kullan›laca¤›, renkleri-

nin ne olaca¤› gibi bilgiler de vard›r.

Ancak bunlar›n tam bir dökümünün

verildi¤i ve bafll›klarda zaman içinde

meydana gelen de¤iflmelerin gösteril-

di¤i kapsaml› bir çal›flma henüz yok-

tur. Örne¤in Kolo¤lu taraf›ndan(15)

simidi (torlagi) destarl› kavuk ile Ho-

rasanî olarak gösterilen bafll›klar ara-

s›nda, verilen çizimden anlafl›lan fazla

bir fark yoktur. Bunlar sadece zaman

içinde de¤iflik isimler mi alm›fllard›r,

yoksa ayr›nt›larda m› de¤ifliklikler

vard›r, aç›kça bilmiyoruz. Sözü edilen

kaynaklar, bafll›klarda olmas› gereken

de¤iflmelerin belirtildi¤i Kitabu Mesa-

lihi’l Müslimin(16) ve özellikle min-

yatürlere dayanarak, bütün bunlar› or-

taya koyacak bir çal›flma gerekmekte-

dir. 

Biçimlerinde de büyük farkl›l›klar

olabilen bafll›klar›n barata, börk, dol-

ma, fes, kalpak, kavuk, keçe, külah, sa-

r›k, serpufl, tac, takke, üsküf gibi isimle-

ri vard›r. Bunlar›n birbirlerinden farkla-

r›, yüzy›llara göre de¤iflim çizgileri

aç›kça ortaya konulabilmifl de¤ildir. 

Bafll›kl› mezar tafllar›n›n, kayna¤›

flimdilik Göktürklere kadar inen,Orta

Asya Türk kültüründeki balbal, yani

ölenin heykelini yapma gelene¤inin

Osmanl›daki devam› oldu¤u belirtil-

mifltir(17). 

I -  BAfiLIK B‹Ç‹MLER‹
Araflt›rd›¤›m›z hazirelerdeki toplam

101 mezar tafl›nda 5 ana tip alt›nda 18

de¤iflik bafll›k belirlenmifltir:

A- Sar›klar

1 - Burmal› Sar›klar

a - Düfley Dilimli Sar›klar

b - Çapraz E¤imde Dilimli Sar›klar

c - Kafes Dilimli Sar›klar

B- Kavuklar

1 - Düz Kafl Sar›kl› Kavuklar

a - Çubuklu Bafll›kl›, K›sa Sar›kl›

Kavuklar

b - Çubuklu Bafll›kl›, Yatay fieritli

K›sa Sar›kl› Kavuklar

c - Baklava Dilimli Bafll›kl›, K›sa Sa-

r›kl› Kavuklar

d - Çubuklu Bafll›kl›, Taflk›n Sar›kl›

Kavuklar

e - Çapraz Kafes Dilimli Bafll›kl›,

Taflk›n Sar›kl› Kavuklar

2 - Alt Kenar› Düz Sar›kl› Kavuklar

a - Çubuklu Bafll›kl› ve Sar›kl› Ka-

vuklar

b - Baklava Dilimli Bafll›kl› ve Sar›kl›

Kavuklar

C- Oval Bafll›klar

D- Bafll›klar

1- Uzun, Silindirik Bafll›klar

2- K›sa Silindirik Bafll›klar

3- Sar›kl› K›sa Bafll›k

E- Fesler

1- Mecidiye Kal›pl› Fesler

2- Aziziye Kal›pl› Fesler

3- Hamidiye Kal›pl› Fesler

4- Sar›kl› Fesler
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A - Sar›klar
1 - Burmal› Sar›klar: Sar›k, sözlüklerde

genellikle börk, takke, kavuk, külah, fes

gibi bafll›klar›n etraf›na veya üzerine

sar›lan ince bezlere verilen isimdir(18).

Sar›l›fl biçimlerine göre burma, civan

kafl›, katibi, darda¤an, periflani, silme

gibi tipleri vard›r. Osmanl› toplumunda

festen önce giyilen kavuklar genellikle

sar›kl› oldu¤u için, sar›k kavuk ile ayn›

anlamda da kullan›lm›flt›r(19). Daha

çok 15 - 17. Yüzy›llarda giyilen kavuk-

larda, üzerine sar›k sar›lan bafll›k ya hiç

görünmez, ya da sadece tepesi görü-

nür. Oysa 18 - 19. yüzy›llardaki kavuk-

larda bafll›k büyük ölçüde görünür du-

rumdad›r. Bu yüzden bu ay›r›m› göste-

rebilmek için A grubunu sar›k, B grubu-

nu kavuk olarak ay›rd›k. Esasen 17.

Yüzy›l belgelerinde de bu tür bafll›klara

sar›k denmektedir(20).

a - Düfley Dilimli Sar›klar: 1 örne¤i

vard›r. Sar›k sar›lan bafll›¤›n sivrice te-

pesi görünür. Sar›k dilimleri oldukça iri

ve kal›nd›r. Hafif kavisli ve yukar›dan

afla¤› do¤ru sar›lm›fllard›r. En eski sar›k

tiplerindendir. Edirne’de 1587-8 tarihli

bir sancaktara ait mezar tafl›nda ayn›

sar›k görülmektedir(21). Tam olma-

makla beraber Amasya’daki 1505 ve

1580 tarihli 2 örnek bu tipe ben-

zer(22). 16. Yüzy›lda yap›lan ve 2. Ba-

yezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni’yi

gösteren minyatürlerdeki sar›klara ben-

zemektedir(23). Laqueur buna B tipi

demifl, ço¤u 16. Ve 17. Yüzy›ldan olan

örneklerin bir k›sm›n›n sonradan eskisi-

ne bak›larak yap›ld›¤›n› ileri sürmüfl-

tür(24). 

b - Çapraz E¤imde Dilimli Sar›klar:

3 örne¤i vard›r.13 numaral› olanda sa-

r›k sar›lan bafll›k hiç görünmemektedir.

Sar›k, kal›n ve ensiz dilimler halinde-

dir. Bafll›¤›n önünde alt k›sma yak›n ya-

tay, uçlar› yanlara ve yukar› do¤ru bir

dilime üstten çapraz ve kavisli dilimle-

rin birleflmesiyle oluflturulmufl bir bafl-

l›kt›r. 3 ve 97 numaral›larda sar›k di-

limleri az daha enlidir. ‹çteki bafll›¤›n

üst k›sm› görünmektedir.

Bunlardan 3 numaral› bafll›k, 16.

Yüzy›lda yap›lan Çelebi Sultan Meh-

met ve Fatih Sultan Mehmet’in minya-

türlerindeki sar›k ile hemen hemen efl-

tir(25). Bu tip sar›klar›n 17. Yüzy›l bo-

yunca giyildi¤i anlafl›l›yor. Laqueur

kendi içinde 7 alt gruba ay›rd›¤› ve E

tipi dedi¤i bu sar›klar›n belli bir meslek

s›n›f›n› simgelemedi¤ini belirtmekte-

dir(26). Ancak 3 numaral› örne¤i I tipi

olarak göstermifl ve daha çok küçük de-

receli ulema taraf›ndan giyildi¤ini söy-

lemifltir(27). Örne¤imiz de bu tespite

uymaktad›r. Benzer bir bafll›k, 1593 ta-

rihli talik levhada resmedilmifltir(28).

Amasya’daki 1705 ve 1737 tarihli 2 ör-

nek de bu bafll›¤› and›rmaktad›r(29). 97

numaral› örnek tarikat bafll›¤›d›r. 13

numaral› örnek ise Laqueur’in E 1 tipi

içinde ele ald›¤›, zenaatkar, tüccar gibi

s›n›flar›n giydi¤i, 18. Yüzy›l›n ikinci

çeyre¤i ile 20. Yüzy›l aras›ndaki zaman

diliminde görüldü¤ünü söyledi¤i gruba

benzemektedir(30). ‹zmir’deki benzer 2

bafll›ktan biri eflraftan birisinin mezar

tafl›nda olup 1815 tarihlidir(31), di¤eri

1796 tarihli olup Bulafl›k Ahmet Reis’in

mezar tafl›ndad›r(32).

c - Kafes Dilimli Sar›klar: 38 s›ra nu-

maral› 1 örne¤i belirlenmifltir. Sar›k sa-

r›lan bafll›k biraz daha fazla görünmek-

tedir. Bu bafll›¤›n, alttan itibaren yar›-

s›ndan daha fazla k›sm›, taflk›n bir hal-

ka oluflturacak flekilde, ince dilimlerin

bir kafes fleklinde sar›lmas›yla olufltu-

rulmufl sar›kla çevrelenmifltir. Kafesi D

5 tipi denilen(33), müderris, hoca, def-

ter emini gibi meslek sahiplerince giyi-

len ve belirlenen 8 örne¤i de 18. Yüz-

y›ldan olan grupla efltir.

B - Kavuklar
1 - Düz Kafl Sar›kl› Kavuklar: Yüzü çu-

hadan olan, içinde bez astar› bulunan,

çuha ve astar aras›na pamuk konulup

çeflitli geometrik flekiller oluflturacak

flekilde dikilip üzerine ince bezlerden

sar›k sar›lan bafll›¤a kavuk denilmekte-

dir(34). Çok çeflitli tipleri vard›r. Bu

tiplerin büyük k›sm›n›n biçim olarak
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birbirlerinden fark› aç›k olarak belli de-

¤ildir. Kavuklarda, üzerine sar›k sar›lan

bafll›k, büyük ölçüde görünür. Yukar›da

belirtildi¤i gibi bafll›¤›n sar›k d›fl›nda

kalan k›s›mlar›na dikiflle çeflitli geomet-

rik biçimler verilir. Kavu¤un sar›k sar›-

lan alt k›sm›nda, sar›¤›n çapraz sar›lma-

s›yla hemen al›n üzerinde, alttaki bafll›k

görünecek flekilde bir boflluk b›rak›l›r.

Kavuk tiplerinden biri olarak gösterilen

düz kafl sar›kl› kavuk, tam olarak böyle

tipler için mi kullan›lmaktayd›, belirle-

yemedik. Ancak bu biçimdeki iki tipe

düz kafl sar›kl› kavuk denildi¤i için(35),

biz de bu tipte olan örnekleri bu isim

alt›nda toplad›k. 

Mezar tafllar›ndaki bafll›klarda, bafl-

l›¤a sar›lan sar›¤›n üst kenar›ndan yuka-

r›da yap›lan oval fleklin, gerçek sar›k-

larda, sar›kla bafll›k aras›ndan yukar›

do¤ru ç›kar›lan sar›¤›n uç k›sm›n› gös-

termek için yap›ld›¤›n› düflünüyoruz. 
a - Çubuklu Bafll›kl›, K›sa Sar›kl› Kavuk-

lar: Toplam 101 örnekten 22 tanesi bu

tiptedir. Bu tipte sar›k sar›lan bafll›k dü-

fley çubuklar halinde bezenmifltir. Daha

çok orta dereceli memurlar ve bunlar›n

yan› s›ra esnaftan kifliler de bu bafll›¤›

giyebilmektedir. 19. Yüzy›l›n ilk yar›-

s›nda tercih edildi¤i anlafl›l›yor. Laqu-

eur, F 5 diye s›n›flad›¤› bu tip bafll›¤›

olan kiflilerin ço¤unun çeflitli dereceler-

den hizmetliler ile alt ve orta dereceli

memurlar oldu¤unu ve 1760 - 1823 y›l-

lar› aras›nda görüldü¤ünü söyler(36).

Amasya’da 1768 ve 1797 tarihli 2 örne-

¤i vard›r(37). 
b - Çubuklu Bafll›kl› K›sa Sar›kl› Yatay

fieritli Kavuklar: 33 s›ra numaras› ile bir

örne¤ini belirleyebildi¤imiz bu tipin 1

a grubundan tek fark›, sar›k ile bafll›k

aras›nda tekrar yatay bir flerit bulunma-

s›d›r. 33 numaral› örnek bir katibe aittir

ve 1827 tarihlidir.

c - Baklava Dilimli Bafll›kl›, K›sa Sa-

r›kl› Kavuklar: 45, 12, 19, 79 s›ra nu-

maral› 4 örne¤i belirlenmifltir. 1 a gru-

bundan tek fark› bafll›¤›n yatay veya

düfley baklava dilimi dizileri flekli ile

düzenlenmesidir. Laqueur F 6 dedi¤i

bu grupta 96 örnek belirlemifl, orta de-

receli memurlar ve esnaf›n giydi¤ini

söylemifl, kendisinin F 5 dedi¤i tiple

beraber, fesin resmi bafll›k olarak kabu-

lünden 70 - 80 y›l önceki dilimde en

yayg›n bafll›k oldu¤unu belirtmifl-

tir(38). Bizim a, b, c gruplar›m›z da bu

görüflü do¤rulamaktad›r. 
d - Çubuklu Bafll›kl›, Taflk›n Sar›kl› Ka-

vuklar: 5 bafll›k belirlenmifltir. Bafll›k dü-

fley çubuklar halinde süslenmifltir. Sar›-

¤›, özellikle yanlarda oldukça ölçüde

taflk›nd›r. Daha çok saray görevlileri

giymektedir. 1720 tarihli Surname-i

Vehbi minyatürlerinde benzer kavuklar

görülebilmektedir(39).

‹zmir’de, yatan kiflinin meslekleri

belirtilmeyen 1779 tarihli iki mezar ta-

fl›n›n bafll›klar› bu tiptedir(40).
e - Çapraz Kafes Dilimli Bafll›kl›, Taflk›n

Sar›kl› Kavuklar: Bu tipe 11 örnek gir-

mektedir. Bunlar›n 3 d grubundan tek

fark›, bafll›¤›n çapraz kafes fleklinde be-

zenmesidir. 3 d ve 3 e gruplar›n›n baz›

örneklerinde bafll›k yukar› do¤ru az ge-

nifllemektedir. Kad›, zaim, kethuda gibi

görevlilerde görülür. 

‹zmir’de 1755/56 tarihli Alaybeyi

Ahmed A¤a’n›n mezar tafl› bafll›k tipi

bu gruptand›r, eflraftan Süleyman

A¤a’n›n 1762 tarihli mezar tafl›n›n ka-

vu¤unda bafll›k baklava dilimi fleklinde-

dir(41).

Taflk›n sar›kl› olan d ve e tiplerinin

18. Yüzy›l modas› oldu¤u söylenebilir.

Buna karfl›l›k 19. Yy.da yap›lan, Arif

Ahmed Pafla’n›n albümündeki bafll›kla-

r›n büyük k›sm› d tipindedir(42).

4 - Alt Kenar› Düz Sar›kl› Kavuklar: 

a - Çubuklu Bafll›kl› ve K›sa Sar›kl›

Kavuklar: 92 s›ra numaras› ile 1 örne¤i

vard›r. Biçim olarak 1 a, 1 b ve 1 c tip-

lerine benzer. Bafll›k düfley çubukludur.

Sar›¤› taflk›n de¤ildir ve 1. gruptan

önemli fark›, bafll›¤›n ön alt k›sm›nda,

sar›¤›n bafll›k görünecek flekilde bir

boflluk b›rakmay›p düz sar›lmas›d›r. Bu

yüzden 1. grupta kavu¤un önden görü-

nüflünde alt k›s›mda sar›k yukar› k›vr›m

yaparken, bu grupta k›vr›m yoktur,
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düzdür. 1. grup kadar da zengin görün-

mez. 
b - Baklava Dilimli Bafll›kl› ve Sar›kl› Ka-

vuklar: 5 örne¤i incelenmifltir. Bafll›¤›

baklava dilimleri halinde süslenmifltir.

Sar›¤› taflk›n de¤ildir.  Dervifl, kad›,

medrese kap›c›s› gibi de¤iflik meslek

mensuplar›nda bulunur. 

C - Oval Bafll›klar: 
6 örne¤i bulunmufltur. Bafla tam otu-

ran, kal›ps›z, takke türü bir bafll›¤›n,

dar ince fleritlerle tamamen sar›lmas›yla

yap›lm›flt›r. Yaln›z 21 numaral› sar›kta,

bafll›¤›n üst k›sm› görünür. Örneklerin

ço¤u 19. yüzy›ldand›r. Daha çok orta

dereceli ulemâ mezar tafllar›nda görü-

lür. Küçük Ayasofya Câmisi haziresin-

de benzer örnekleri vard›r(43). ‹zmir’de

bulunan benzer iki örnekten 1829/30

tarihli olanda yatan kiflinin mesle¤i bel-

li de¤ildir, 1852 tarihli olan ise bir san-

d›kç›ya aittir(44). Amasya’da ikisi

1810, 1822 tarihli, birisi tarihsiz olmak

üzere 3 örne¤i bilinmektedir. ‹lki bir

mütevelliye, ikincisi bir Halvetî fleyhi-

ne aittir(45).

D - Bafll›klar
1 - Uzun Silindirik Bafll›klar: Alt› örne-

¤i vard›r. Bu gruptaki Mevlevi sikkele-

rinde alt k›s›mda taflk›n olmayan bir sa-

r›k olabilir. Yaln›z 96 numaral›da sar›k

biraz taflk›nd›r. Biçim olarak s›f›r kal›pl›

fesler ile Mevlevi sikkeleri efltirler. 59

numaral› bafll›k bir fes midir, sikke mi-

dir, aç›kça anlafl›lm›yor. Kitabede bir

tarikatla ilgi kurulabilecek bir ifade

yoktur. Sadece kiflinin seyyid oldu¤u

belirtilmifltir. 1720 tarihli bir minyatür-

den, Mevlevîlerin bu tarihte de ayn› tür

bafll›k takt›klar› anlafl›l›yor(46).

2 - K›sa Silindirik Bafll›klar: ‹ki tanedir.

Bafll›¤›n alt ucunda halka fleklinde bir

kürklü k›sm› vard›r. 101 numaral› ör-

nekte Kadiri dervifli oldu¤u yaz›l›d›r.

Ayn› bafll›k Ankara Ahi fierafettin Tür-

besi’ndeki mezar tafl›nda vard›r ve bir

Nakflibendi fleyhine aittir.

3 - Sar›kl› K›sa Bafll›k: Tek örne¤i bir

Kadiri fleyhine aittir. Takke biçimli bir

bafll›¤›n alt k›sm›n›n etraf›na ön taraf›n-

da çapraz biçimde birbirinin üstüne ge-

len sar›k ba¤lanm›flt›r.

D 1 grubundaki 95 numaral› örnek

d›fl›nda D grubunun tamam› tarikat

bafll›klar›d›r. Bu grup içinde Mevlevi,

R›fai ve Kadiri tarikatlar› ismen belirtil-

mifllerdir. 98 numaral› örnek bir R›fai

dervifline ait olmas›na karfl›l›k ayn› bafl-

l›k, Yenikap› Mevlevîhânesi haziresin-

deki bir Mevlevî derviflinin 1701 tarihli

mezar tafl›nda görülmektedir(47). Ha-

midiye kal›pl› fesler içinde düflündü¤ü-

müz 82 numaral› örnekte tarikat ismi

yaz›lmadan kiflinin dervifl oldu¤u söy-

lenmifltir. Ancak bafll›k Bektafli tarikat›-

na aittir. Yine 38 ve 97 numaral› ör-

neklerde tarikat ad› verilmeden kiflile-

rin fleyh olduklar› ifade edilmifltir. Bun-

lardan 97 numaral› örnek bir halveti

fleyhine aittir(48). Ancak Menzel’in(49)

tarikat bafll›klar› s›n›flamas›ndaki ör-

neklerin hiç birine tam olarak benze-

mezler. 43 numaral› örnekte ise ayn›

zamanda dervifl olan bir debba¤›n bafl-

l›¤› tarikat bafll›klar›ndan de¤il, normal

bir kavuktur. 

Bir saray görevlisine ait olan 95 nu-

maral› bafll›k biçim olarak tarikat bafl-

l›klar›n› and›r›r. Ancak bütün yüzeyi ifl-

lemelidir. Benzer bir bafll›k zülüflü bal-

tac› bafll›¤›(50), bir di¤eri ise Sultan 4.

Murad’›n mirahurunun kumandan›n›n

k›z›n›n mezar tafl› bafll›¤› olarak göste-

rilmifltir(51).

E - FESLER
Fes, yak›n tarihimizin ilgi çekici bir

bafll›¤›d›r(52). Hakk›nda yeterli araflt›r-

ma yap›lmam›flt›r. Frigyal›lardan Roma

ve Bizans’a(53) veya Frans›z ihtilalinin

sembolü olup Yunan adalar› yoluyla

Kuzey Afrika’ya geçti¤i görüflleri-

nin(54) fazla bir temeli yoktur. Bat›

kaynaklar›na göre ise kökeni Fas flehri-

dir(55).

Kuzey Afrika’n›n 16. Yüzy›lda Os-

manl›lar›n eline geçmesiyle fesin de
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Türk kültürüne girdi¤ini kabul edebili-

riz. 1827 y›l›nda askerlerin resmi bafll›-

¤› olarak kabul edilmifl, 1829 y›l›nda

nizamnamesi yay›mlanm›flt›r(56). 16.

Yüzy›l türbelerindeki baz› kad›n mezar

tafl› bafll›klar›(57), 16. Yüzy›l resim al-

bümlerindeki kad›nlara ait baz› bafll›k-

lar fese benzemektedir(58). Bafll›¤›n›n

sonradan yenilenmifl olmas› ihtimalini

de göz ard› etmemek üzere, Makedon-

ya’n›n Ohri flehrindeki Haydar Pafla

Câmisi’nin haziresinde H. 971 / M.

1563 tarihli fes biçiminde bafll›¤› olan

bir mezar tafl› tespit ettik.

Bunlar, fesin 1827 y›l›ndan önce de

Osmanl› toplumunda kullan›lm›fl olabi-

lece¤i fikrinin araflt›r›lmas› gerekti¤ini

ortaya koymaktad›r. Nitekim, fesle ilgi-

li aç›klamalar›m›zdan anlafl›laca¤› üze-

re, 90, 87, 31, 68 numaral› ve fes bafl-

l›kl› örneklerimiz, fesin resmi bafll›k

olarak kabulünden daha önceki tarihle-

re aittir. ‹stanbul mezar tafllar› hakk›n-

da yap›lan incelemelerde de 1827 y›-

l›ndan önceki tarihleri tafl›yan fesli me-

zar tafllar› vard›r(59).

‹nceledi¤imiz 101 mezar tafl›ndan

26 tanesinde bafll›k olarak fes kullan›l-

m›flt›r.

1 - Mecidiye Kal›pl› Fesler: Toplam 26

fes biçimli bafll›¤›n 12 tanesi Mecidiye

kal›b›nda yap›lm›fllard›r. Bu gruptaki

feslerde üst k›s›m alt k›s›mdan biraz da-

ha genifltir. Fes afla¤› do¤ru hafif daral-

maktad›r. Mesleklerde belirgin bir ay›-

r›m yoktur. Hizmetli, katip, pafla bu tip

fes giymektedirler. 

1842 /43 ve 1845/46 tarihli ‹z-

mir’den iki örnek bu tipe benzemekte-

dir(60).

2 - Aziziye Kal›pl› Fesler: 26 fes biçimli

bafll›¤›n 9 tanesi bu tiptedir. Fesin alt

çap› üst çap›ndan büyüktür. Üstten alta

do¤ru e¤im fazlad›r. Askerler ve me-

murlar giymektedir. Laqueur, X 3 ad›n›

verdi¤i ve en yayg›n fes tipi olarak ka-

bul etti¤i bu tipin en eski örne¤inin

1846/7 y›l›na ait oldu¤unu yazar(61).

3 - Hamidiye Kal›pl› Fesler: Bu tipe gi-

ren 6 örnek belirlenmifltir. Bunlarda da

fesin üst çap› alt çap›ndan daha dard›r.

Ancak Aziziye tipine göre daha yük-

sektirler ve üstten alta do¤ru e¤im az-

d›r. Kehribarc›, dervifl ve ö¤renci fesle-

ri bu tiptedir. 

‹zmir’deki 1855 tarihli Kadri Pa-

fla’n›n ve nüfus memuru Haf›z Ali Efen-

di’nin mezar tafllar›ndaki fesler bu kal›-

ba benzemektedir(62).

4 - Sar›kl› Fesler: Fes grubu içine sok-

makta tereddüt etti¤imiz bu tipin iki

örne¤i vard›r. 50 s›ra numaral› örnekte

silindirik bir bafll›¤›n çevresine, üst üste

düzgün fleritler  halinde sar›k sar›lm›fl-

t›r. 81 numaral› örnekte Aziziye kal›pl›

bir fese benzer bafll›k çevresine, çapraz

e¤imde fleritleri kademeli bir sar›k sar›l-

m›flt›r. Benzer bir örne¤i Küçük Aya-

sofya Camisi haziresindedir. Cami ima-

m›na ait olan örnek 1909 tarihlidir(63).

Çizimi olmad›¤› için ne kastetti¤i tam

aç›k olmamakla birlikte Laqueur, festen

türeyip türemedi¤ini anlayamad›¤›n›

söyledi¤i sar›kl› feslere X 5 tipi demifl-

tir. Verdi¤i örneklerin en eskisi 1805-6,

en geçi 1904 tarihlidir(64).

Fesleri tarihleri itibar›yla de¤erlen-

dirdi¤imizde, en erken örne¤in 1715,

en geç örne¤in ise 1903 tarihli oldukla-

r› görülür. 2 örnek 18. yüzy›l, 22 örnek

19. yüzy›l, 2 örnek 20. yüzy›ldand›r.

18. Yüzy›ldan kalan 2 örne¤in d›fl›nda

31 numaral› ve 1815 tarihli örnek, fesin

resmi bafll›k olarak kabul edildi¤i 1828

y›l›ndan önce de giyildi¤ini göstermek-

tedir. 

Tarih bak›m›ndan de¤erlendirmeyi

bir de fes biçimleri aç›s›ndan yapt›¤›-

m›zda, en erken tarihli 3 örnekten iki-

sinin Mecidiye kal›pl› oldu¤u görülür.

Bu grubun en geç örne¤i 1858 tarihli-

dir.

Aziziye kal›pl› feslerin en erken ör-

ne¤i 1786, en geç örne¤i ise 1903 ta-

rihlidir. 

Hamidiye kal›pl› feslerin en erken

örne¤i 1852, en geç örne¤i ise 1899 y›-

l›ndand›r. 

Bu tarihler, fes biçimlerine Mecidi-

ye, Aziziye, Hamidiye gibi isimlerin
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verilifl sebebinin, bu biçimlerin o sul-

tanlar›n saltanatlar›nda ortaya ç›k›fllar›-

n›n olmad›¤›n› gösteriyor. Ancak söz

konusu sultanlar zaman›nda moda hali-

ne geldi¤i için sultanlar›n isimleriyle

an›lm›fl olmal›d›rlar. 

Bafll›k olarak fes kullan›lan mezar

tafllar›n›n ait olduklar› kiflilerin meslek-

leri asker, memur, saray görevlisi, es-

naf, tarikat ehli ve , hizmetlidir.

Mesleklerdeki bu çeflitlili¤e karfl›l›k,

fes biçimlenifllerinde bunlar› belirtecek

bir farkl›l›k yoktur. Mülaz›m ve pafla

feslerinde bir ayr›m görülmez. Yaln›z

63 numara, 1870 tarihli maliye mek-

tupçusu fesinde, fesin alt kenar›nda

üzerinde bitkisel bezeme bulunan bir

flerit dolanmaktad›r. 42 numara 1840

tarihli hizmetli fesinde, 93 numaral›

1848 tarihli katip fesinde, püskülden

baflka ayr›ca püskülün yan›nda bir ku-

mafl parças› sarkmaktad›r. 54 numaral›

1841 tarihli divan-› hümayun hocas› fe-

sinde de yan püskül ve kumafl parças›n-

dan baflka ayr›ca ön tarafta sarkan püs-

kül gruplar› vard›r. Bunlar say›ca azd›r-

lar ve mesleklere göre bir tercih göster-

memektedirler. Fes üzerinde yatay ve

düfley eksenlerde birer dar flerit bulu-

nan örnek ise tarikat mensubuna aittir.

Tür olarak Bektafli dervifllerinin giydi¤i

bir bafll›kt›r. ‹zmir’de 1893, 1916/17,

1918 tarihli örnekleri biliniyor(65).

Feslerin hepsinde püsküller giyene

göre sa¤ tarafa sark›t›lm›flt›r. Yaln›z 90

numaral› ve 1715 tarihli bir örnekte

püskül sol tarafa b›rak›lm›flt›r.

II - BAfiLIKLARDA 
BEZEME
A - Kavuklarda 
Bezeme
Bafll›klarda bezemeye, a¤›rl›kl› ola-

rak kavuklarda yer verilmifltir. Bunlar-

da, sar›klara göre bafll›k daha fazla gö-

rünmektedir. Bafll›¤›n düfley çubuklar

veya baklava dilimleri fleklinde ifllen-

mesi veya sar›¤›n›n yanlara do¤ru faz-

laca taflk›n yap›lmas› bafll›klardaki be-

zeme olarak kabul edilebilir. 

Kavuklarda bu ana elemanlar›n d›-

fl›nda, olmamas› durumunda bafll›kta

önemli bir de¤ifliklik yaratmayan beze-

me elemanlar› da vard›r: Sorguç ve çi-

çekler.

Kavuklar›n ön yüzüne tutturulmufl

olan bu süs elemanlar›n›n çiçek mi

yoksa tüy mü oldu¤unu anlamak her

örnekte kolay olmamaktad›r. 

Yaln›z çiçek olan 5 örne¤in hepsi

18. Yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan ve ka-

vuklar›n 1 d ve e grubundaki taflk›n sa-

r›kl› tiptedirler. 4 tanesinde çiçekler,

sar›¤›n, bafll›¤a bakana göre sa¤ tarafta-

ki taflk›n k›sm›nda kabartma olarak ifl-

lenmifltir. Yaln›z 41 numaral› örnekte

gül bafll›¤›n sol taraf›na ifllenmifltir. Sa-

r›¤›n bafll›¤a sar›ld›¤› üst kenar›ndan

afla¤› do¤ru sarkan ve bir gövdeden ç›-

kan iki dal biçimindedir. Dal›n biri

yaprakl›d›r, di¤erinde çiçek, daha çok

gül vard›r. Örnek say›s› az oldu¤u için

mesleklere göre bir fley söylenemiyor.

Bafll›klara çiçek takma, döneminin ede-

biyat›na da yans›m›flt›r. 18. Yüzy›ldan

Es’ad-› Ba¤dadi’nin 

“Güzelsin bî-bedelsin söz götürmez hüsnün

ammâ kim

Sen ey gül-çihre hem seng-i gül-i destars›n

hayfâ“

ve Nedim’in(66)

“Ben bugün bir nev-bahâr-› hüsn-ü ân

seyreyledim 

Tarf-› destâr›nda sünbül gibi mulâr var

idi“

beyitlerini örnek gösterebiliriz. Ör-

neklerimiz aras›nda 16. Yüzy›ldan bafl-

l›k yoktur, ancak bafll›klara çiçek tak-

man›n 16. Yüzy›lda da var oldu¤u

Nev’i’nin flu beytinden anlafl›l›yor(67):

Bu fli’ri güzeller no’la bafl›nda götürse

Nev’i sokulur gûfle-i destâra flükûfe

Yaln›z sorguç kullan›lan 19 örne¤in

biri 18. Yüzy›l, di¤erleri 19. Yüzy›l›n ilk

yar›s›ndand›r. Kavuklar›n B 1 grubun-
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dand›rlar. Bafll›¤a sar›lan sar›¤›n al›n

üzerinde b›rakt›¤› bofllu¤un, bakana gö-

re sol alt›ndan bafllay›p sa¤ yukar› do¤ru

çapraz olarak yükselen bir tüy biçimin-

dedir. Bafll›klara tüy takman›n, kültürü-

müzün Orta Asya dönemine kadar inen

bir geçmifli vard›r. Hun, Göktürk ve

Uygurlarda tolgalara tüy tak›ld›¤›, daha

sonra Selçuklu, Memluk ve ‹lhanl›, Ak-

koyunlu ve Karakoyunlularda bunun de-

vam etti¤i, Osmanl›larda kesin belgelere

dayanan ilk örneklerin Kanuni dönemi-

ne ait oldu¤u belirtilmifltir(68). Osmanl›

sultanlar›n›n kulland›klar› genellikle k›y-

metli tafllarla bezelidir. Sorguçlar›n, Pa-

diflah›n yan› s›ra rütbe iflareti olarak kap›

kulu oca¤› mensuplar›ndan baz›lar› tara-

f›ndan kullan›ld›¤›, biri kufl tüyünden

(rütbesine göre bal›kç›l veya turna kuflu

tüyü), di¤eri bak›r veya alt›n tellerden

olmak üzere iki türü oldu¤u ifade edil-

mifltir(69). 16. yüzy›ldan Nigari’nin Ka-

nunî ve silahtarlar›n› gösteren minyatü-

ründe, Kanunî’nin sar›¤›na sade, basit

bir tüy tak›ld›¤› görülmektedir(70). Ör-

neklerimizde tüy dedi¤imiz parçalar

bafll›¤›n alt ucundan itibaren ifllenmeye

bafllanm›flt›r. Oysa minyatürlerdeki tüy-

ler çoklukla sar›¤›n üst kenar›ndan sonra

bafll›¤›n ön taraf›na tak›lm›flt›r. 
Önceki grupta örneklerin aç›kça çi-

çek oldu¤u anlafl›lmas›na karfl›l›k bu
gruptaki örneklerin aç›kça tüy olup ol-
mad›klar›n› tam söyleyemiyoruz. Bu
gruptaki örneklerin ifllenifli ile ilk grupta
58 numaral› örnekteki gül ç›kan selvi
dal›n›n ifllenifli benzerdir. Ancak iç iflle-
niflinden bunun servi dal› oldu¤u aç›kt›r. 

Sorguç ve çiçe¤in beraber kullan›ld›-
¤› gruptaki üç örnekten 57 numaral› ör-
nekte tüy ve çiçek ay›r›m› belirgindir.
Ancak 35 numaral› örnekte gül ve tüy
ayr› ifllenmifl olmalar›na karfl›l›k tüyün iç
ifllenifli, 58 numaral›daki selvi dal› ile ay-
n›d›r. 36 numaral› örnekte de tüy ve çi-
çek ayr› m›d›r, birbirinin devam› m›d›r,
tam anlafl›lam›yor. Ancak sorguç kullan›-
m› bafll›klarda kökü Orta Asya Türk kül-
türüne kadar inen bir uygulamad›r. Yu-
kar›da belirtildi¤i üzere Osmanl› kültü-
ründe de yayg›n bir kullan›m› vard›r. Bu-

na da dayanarak bunlar› da sorguç olarak
nitelendirdik. Tüy, kaz›ma tekni¤inde,
ortadaki bir ana çizgiye v fleklinde birle-
flen çizgilerden oluflmaktad›r. Bu 19 ör-
ne¤in 5 tanesinde tüy sol alt köfleden
bafllay›p sa¤ çapraza do¤ru yükselmekte,
sar›¤›n bitti¤i yerden sonra ayn› yöne
devam eden oval flekilli, sar›¤›n ucu ol-
du¤unu düflündü¤ümüz bir parça daha
bulunmaktad›r (10, 18, 66, 84, 91 numa-
ral› örnekler). 5 tanesinde ilk gruptan
farkl› olarak sadece sar›¤›n bitiminden
sonraki sar›¤›n ucu ifllenmemifltir (19, 23,
33, 70, 83). 3 tanesinde, as›l tüy yap›l-
may›p, sar›¤›n bitiminde, bafll›¤›n üzeri-
ne sa¤ köflede oval sar›k ucu ifllenmifltir
(8, 15, 85 numaral› örnekler). 4 tanesin-
de, sol alttan sa¤ üst köfleye do¤ru yük-
selen tüyün sar›¤›n bitiminden sonraki
küçük parças›, küçük bir farkla sa¤ köfle-
de de¤il ortadad›r (12, 27, 77, 89). 2 ta-
nesinde ise yine sadece sar›¤›n bitimin-
den sonraki k›s›mda sol tarafta sar›k ucu
yap›lm›flt›r (60, 65 numaral› örnekler). 

B - Feslerde Bezeme
2 örnekte bezemeye gidilmifltir. 63

numaral› ve 1870 tarihli örnekte fesin
alt kenar›nda bir flerit halinde S biçimli
k›vr›m dal ifllenmifltir. 69 numaral› ve
1857 tarihli örnekte ise fesin ön orta-
s›ndaki oval madalyon içinde maflallah
yaz›s›na benzer bir flekil ifllenmifltir. 

III - YAZILARDAK‹ 
KONULAR VE YAZI 
TÜRLER‹
A - Konular 
Prokosch, yaz›lardaki konular› 1-

Yakar›fl 2- Dua 3- Kimlik 4- Dua ‹steme
5- Tarih olmak üzere 5 bafll›k alt›nda
incelemifltir(71). Biz biraz daha ayr›nt›-
ya inerek 11 bafll›k alt›nda toplad›k:

1 - Bafllang›ç ‹fadesi 2- Durum Bil-
dirme 3 - Sebep Bildirme 4 -  Tanr›dan
‹stek 5 - ‹nsanlardan ‹stek 6 - Meslek 7
-Aile-Baba Ad› 8-Tanr›dan ‹stek (dua)
9 - Ölenin Ad›  10 - ‹nsanlardan ‹stek
11- Tarih

Hatta ayr›nt›ya girmemize karfl›l›k
belirledi¤imiz bafll›klar›n d›fl›nda konu-
lar  da ç›kabilmektedir. Örne¤in 54 nu-
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maral› 1841 tarihli, 63 numaral› 1870
tarihli iki mezar tafl›nda ölen insan›n
yeteneklerinin belirtildi¤i insana övgü
ve 93 numaral› 1848 tarihli mezar tafl›n-
da “Uyan cân-› gafletden de¤ildir bâki
mülk-i cihân “ifadesiyle insanlara uyar›
yap›lm›flt›r. Say›lar› az oldu¤u için bun-
lar› ayr› bir konu olarak göstermedik. 

1 - Bafllang›ç ‹fadesi:. Toplam 101 me-
zar tafl› örne¤imizden 79 tanesinde bafl-
lang›ç ifadesine yer verilmifltir. Yaln›z
95 numaral› örnekte Ah Mine’l Mevt ve
Huve’l Hayyu’l Bâki olmak üzere iki ta-
ne birden bulunur. 21 örnekte girifl ifa-
desi yoktur. Bafllang›ç ifadesi kullan›l-
mamas›n›n 18. Yüzy›lda daha fazla ol-
du¤u söylenebilir. Nitekim ‹stanbul’daki
18. Yüzy›ldan 150 mezar tafl›ndan 83
tanesinde olmad›¤› bilinmektedir(72).

Tanr›n›n s›fatlar› örneklerimizin yo-
¤un oldu¤u 18. Ve 19. yüzy›llarda kul-
lan›lm›flt›r. Ancak Huve’l baki, Huve’l
Hallaku’l Bâki gibi tanr›n›n s›fatlar›, Ah
Mine’l Mevt gibi serzenifl ifadelerinin
19. yüzy›lda yayg›nlaflt›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Laqueur ölümü güzel bir hayata
geçifl kabul eden klasik ‹slâm anlay›fl›n-
dan sonra bu serzenifllerin Bat› etkisiyle
ortaya ç›kt›¤›n› söyler(73). Kendi için-
de 4 alt gruba ayr›lmaktad›r.

a - Tanr›n›n S›fatlar›: En yayg›n olan
türdür. 79 örne¤in 47 tanesinde vard›r.
7 flekilde kullan›lm›flt›r:

a.1: Bâki Hu: 1 örnekte yer al›r (s›ra
nu: 64)

a.2: El Bâki: 1 mezar tafl›nda vard›r
(s›ra nu: 66).

a.3: Huve’l Bâki: En yayg›n ifadedir.
30 örnekte yaz›l›d›r. 6 tanesi 18. yüz-
y›ldan, 23 tanesi 19. Yüzy›ldand›r, 1
örnek 1903 tarihlidir. Örneklerimiz iti-
bar›yla Huve’l Baki ifadesinin 19. Yüz-
y›lda yayg›nlaflt›¤›n› söyleyebiliriz. ‹s-
tanbul’daki mezar tafllar›nda da en fazla
bu ifade tercih edilmifltir.(74)

a.4: Huve’l Hallâku’l Bâki: ‹kinci yay-
g›n biçimdir. 21 mezar tafl›nda görülür.
6 tanesi 18. Yüzy›ldan, 15 tanesi 19.
Yüzy›ldand›r. Burada da bu ifadenin 19.
Yüzy›lda yayg›nlaflt›¤› anlafl›l›yor. 1599-
1600 tarihli fiair Bâki’nin mezar tafl›nda
görülen bu ifadenin ‹stanbul’daki en eski

örnek oldu¤u belirtilmifltir(75).
a.5: Huve’l Hayy: 1 örnek (s›ra nu: 81)
a.6: Huve’l Hayyu’l Bâki: 9 örne¤i

vard›r. 4 tanesi 18. yüzy›ldan, 5 tanesi
19. yüzy›ldand›r. 

a.7: Ya Hu: 5 örnek (14, 59, 98,
100, 101). 2 tanesi 18, 2 tanesi 19, 1
tanesi 20. yüzy›llara aittir. 

Yine bu grup içinde düflünülebile-
cek, Tanr›’n›n tekli¤ini ifade eden “la -
mevcude illa - hu“ 91 numaral› örnekte
yer almaktad›r. 

b - Serzenifl: 79 örne¤in 8 tanesinde
vard›r. 2 flekilde görülür.

b.1: Ah Mine’l Firak: 1882 tarihli 1
örnek (s›ra nu: 67) vard›r. 

b.2: Ah Mine’l Mevt: 7 örnek belir-
lenmifltir. (39, 46, 48, 62, 68, 88,
95)1786 tarihli 68 numaral› örnek d›-
fl›nda di¤erleri 19. yüzy›ldand›r.

c - Dua: El fâtiha fleklinde 2 örnekte
vard›r. Bunlardan 1803 tarihli, 35 numa-
ral› mezar tafl› al›fl›ld›k konu bafll›klar›na
sahiptir, farkl› olarak girifl cümlesinde
ayr›ca El Fâtiha yaz›lm›flt›r. 1738 tarihli,
61 numaral› örnek farkl›d›r. Ebcetle tarih
düflüldü¤ü için tarihten hemen önce ya-
z›lmas› gereken fatiha girifle al›nm›flt›r.
Bafllang›ç ifadesinde bunlardan herhangi
birinin fazlaca kullan›lmas› yöresel ter-
cihler de olabilmektedir. Fatiha ifadesi-
nin Edirne mezar tafllar›nda 15 - 18.
Yüzy›llarda kullan›ld›¤› belirtilmifltir.(76)

d - Besmele: 26 s›ra numaras› 1 mezar
tafl›nda yaz›lm›flt›r. 

2 - Durum Bildirme: 101 mezar tafl›ndan
42 tanesinde durum bildirme ifadesine yer
verilmifltir:3. fiah›s dili ile veya ölenin a¤-
z›ndan ölüm olay›n›n bildirildi¤i k›s›md›r.
Genellikle hemen bafllang›ç ifadesinden
sonra gelir. 18. yüzy›ldan 10 örne¤e karfl›-
l›k 19. Yüzy›ldaki 32 örnek bu k›sm›n 19.
yüzy›lda yayg›nlaflt›¤›n› gösteriyor:
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S›ra No ‹fade

8 Genç iken göçdü cihândan

36 Gitdi ba¤-› cihândan gonca fem bu nev- civan

63 Göçüp dâr-› fenâdan eyledi azm-i bekâ eyvâh

68 Genç iken göçdü cihândan böyle bir hulk-› halîm

74 ... solup gonca-i rânâ gülüm

Figân eyleyüp uçd› bülbülüm
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3 - Sebep Bildirme: Genellikle ölüm se-
bebinin aç›klanmad›¤› görülüyor. 101
mezar tafl› örne¤imizden sadece 7 tane-
sinde ölüm sebebi belirtilmifltir. Bunlar-
dan 4 tanesinde emrâz kelimesi ile ge-
nel bir hastal›k, 1 tanesinde veba, 1 ta-
nesinde evlat hasretine dayanamama, 1
tanesinde göze gelme, 1 tanesinde ise
flehitlik ölüm sebebi olarak bildirilmifl-
tir. Biri d›fl›nda kalanlar 19. Yüzy›ldan-
d›r. ‹stanbul’da ölüm sebebi belirtilen
2000 mezar tafl›ndan 99 tanesinde has-
tal›k ad›n›n aç›kça yaz›ld›¤› söylen-
mektedir(77). 

Emr-i Hakla dürlü emrâz geldi be-
nim tenime

Bulmad› s›hhat vücûdum sebep oldu
mevtime 

ifadesinin 19. yüzy›lda mezar taflla-
r›nda bir süs gibi kullan›ld›¤› görüflünün
neye dayand›r›ld›¤›n› bilmiyoruz(78).

4 - Tanr›dan ‹stek: 101 örne¤imizden
20 tanesinde Tanr›dan af dileme, yeri-
nin cennet olmas›, Tanr›n›n rahmet et-
mesi gibi istekler yaz›lm›flt›r. Genellik-
le durum bildirme ifadesinden sonra
gelir (Bkz. 1. TABLO). 

5 - ‹nsanlardan ‹stek: 101 örnekten
12 tanesinde kullan›lm›flt›r. 3 tanesi 18.
yüzy›l, 9 tanesi 19. yüzy›ldand›r. Tan-
r›dan istek k›sm›ndan sonra gelir. Farkl›
biçimlerde olmakla birlikte temelde is-
tenilen, mezar›n ziyaret edilmesi ve bir
fatiha okunmas›d›r. Tanr›dan ve insan-
lardan istek ayn› fliirde de yer alabil-
mektedir.

6 - Meslek: 101 mezar tafl›ndan 74

tanesinde meslek belirtilmifltir. Meslek-

lerde 10 grup belirlenebilmektedir: As-

keri zümre, kalemiyye, ilmiye, esnaf,

ö¤renci, din görevlileri, tarikat ehli, sa-

natç›, hizmetli.

7 - Aile veya Baba Ad›: 101 örnekten

42 tanesinde vard›r. Genellikle insan-

lardan istek veya varsa meslek k›sm›n-

dan sonra gelir. Aileden meflhur olan

bir kiflinin aile lakab› haline gelmifl is-

mi, baban›n, kardeflin, dedenin, hatta

o¤ulun ad› belirtildikten sonra dua ve

ölenin ismi yaz›lmaktad›r. Örneklerin

ço¤u 19. yüzy›ldand›r 

8 - Dua: 101 örnekten 77 tanesinde

dua ifadelerine yer verilmifltir. Daha

çok hemen ölenin ad›ndan önce gel-

mektedir. Merhum, merhum ve ma¤fur,

cennetmekân, el muhtâc ilâ rahmet-i

Rabbihi’l gafur gibi kal›plar görülür.

9 - Ölenin Ad›: Bütün mezar tafllar›n-

da ölenin ad› yaz›lm›flt›r (Bkz. 1. TAB-

LO).

10 - ‹nsanlardan ‹stek: 5 numaral› bö-

lümde söz edilen insanlardan iste¤in

bir tekrar›d›r. Orada fliir diliyle de¤iflik

biçimlerde belirtilen istek burada daha

kal›plaflm›fl flekillerle ifade edilmifltir.

Sistem olarak son sat›rda ölüm tarihi

ayn› zamanda ebcet ile verilen 9 örnek-

te, insanlardan istek k›sm›na yer veril-

memifltir. Di¤er örneklerin hepsinde bu

bölüm vard›r. Birbirlerine yak›n olmak-

la beraber 11 de¤iflik ifade flekli kulla-

n›lm›flt›r: (Bkz. 1. TABLO)

a - Ruh›çün el Fâtiha: 92 örnekten 20

tanesinde vard›r. 4 tanesi 18, 16 tanesi

19. yüzy›ldand›r. 

b - Ruh›çün Fâtiha: 92 örnekten 20 ta-

nesinde görülür. 1 tanesi 17. , 4 tanesi

18, 15 tanesi 19. yüzy›ldand›r. 

c - Ruhuna Fâtiha: 92 örnekten 19 ta-

nesinde vard›r. 10 tanesi 18, 9 tanesi

19. yüzy›ldand›r. 

d - Ruh›çün R›zaen Li’l lahi’l Fâtiha: 92

örnekten 12 tanesinde görülür. Örnek-

lerin 1899 tarihli olan› d›fl›nda di¤erle-

rinin 19. Yüzy›l›n ilk yar›s›na ait olduk-

lar› dikkati çeker. 

e - Ruhuna El Fâtiha: 92 örnekten 9
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S›ra No    ‹nsanlardan ‹stek Tarihi

1, 50, 99  Alâmetden murâd ola 1743, 1838, 1745

Duâd›r bugün bana

‹se yar›n sanad›r

2 Okuyup bir fâtiha irsâl 1845

ideler rûhuma

13, 72      Gelüp kabrimi ziyâret iden ihvân      1824, 1845

ideler ruhuma bir fâtiha ihsan

S›ra No Tanr›dan ‹stek Tarih

58 ‹de kabrini cennet Hak Teâlâ 1762

68 Dilerim kabrini pür nûr eyleye 1786

Rabbi’l Kerim
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tanesinde bulunur. 18. Ve 19. Yüzy›llar

aras›nda dengeli bir da¤›l›m vard›r. 

f - Bi hurmetihi’l Fâtiha: 92 örnekten 4

tanesinde kullan›lm›flt›r. Örneklerimiz

itibar›yla yaln›zca 18. Yüzy›lda tercih

edilmifl görünüyor. 

g - Ruh-› fierifleri ‹çin el Fâtiha: 3 ör-

nekte yer al›r 

h - Ruhuna Bir Fâtiha ‹hda ‹diniz: 81 s›-

ra numaral›1912 tarihli bir örnekte kul-

lan›lm›flt›r. Asl›nda 5 numaral› insanlar-

dan istek grubundakilerle efltir. Yaln›z

yer itibar›yla sonda oldu¤u için bu

grup içine ald›k

› - Ruhuna: 62 s›ra numaras› ve 1846

tarihli 1 örne¤i vard›r.

j - Ruh›çün ve Kaffe Ehl-i ‹man Ervah-›

fierifi ‹çin Li’l lahi’l Fatiha: 98 (1820) ve

93 (1848) s›ra numaral› ve tarihli 2 ör-

ne¤i belirlenebilmifltir. 

Bu ifade biçimlerinden ruh›çün el

fatiha, ruh›çün fatiha ve ruhuna fatiha

flekillerinin % 60’ l›k bir a¤›rl›kl› paya

sahip olduklar›, bunlar›n içinden halk

Türkçesine daha yak›n olan ruhuna fa-

tiha fleklinin 18. yüzy›lda daha fazla

kullan›ld›¤› söylenebilir. Prokosch’un

da bu flekli daha eski oldu¤unu yazd›¤›-

n› belirten Laqueur, kendi araflt›rmas›na

göre 1591 - 1688 y›llar›na ait 47 mezar

tafl›ndan 29 tanesinde ruh›çün fatiha

oldu¤unu, bu tipler aras›nda zamana

ba¤l› bir tercihten söz edilemeyece¤ini

ifade etmektedir.(79) ‹stanbul’daki bü-

tün mezar tafllar›n›n dökümü yap›lma-

d›kça bu tür oranlarda farkl› yorumlar

olaca¤› aç›kt›r. Bi hurmetihi’l fatiha bi-

çiminin ise 18. yüzy›lda kullan›ld›¤›

görülmektedir. 

11 - Tarih: ‹nceledi¤imiz 101 mezar

tafl›ndan 1 tanesi 17. yüzy›l, 31 tanesi

18. yüzy›l, 65 tanesi 19. yüzy›l (bunla-

r›n 50 tanesi 19. yüzy›l›n ilk yar›s›na

aittir), 3 tanesi 20. yüzy›l›n bafllar›na

aittir. Tarihi gün ay ve y›l olarak tam

vermenin 19. yüzy›lda yayg›nlaflt›¤› an-

lafl›l›yor 

40 örnekte ise tarih sadece y›l ola-

rak verilmifltir. Bunlar›n 1 tanesi 17.

yüzy›l, 1 tanesi 20. yüzy›l, 16 tanesi

19. yüzy›l, 22 tanesi ise 18. yüzy›l me-

zar tafllar›d›r. Buna karfl›l›k ‹stanbul’un

geneli için, tarihi gün, ay ve y›l olarak

verilenlerle sadece y›l olarak verilenle-

rin say›s›n›n yaklafl›k eflit oldu¤u ileri

sürülmüfltür(80). 8 örnekte tarih ayn›

zamanda ebcetle düflürülmüfltür. 

Mezar tafllar›nda do¤um y›l› hiç ya-

z›lmam›flt›r. Genellikle durum bildirme

cümlelerindeki nev civân›m, gonca-i

rânâ gülüm gibi ifadeler ölenin çoçuk

oldu¤unu düflündürüyor.

B - Yaz›larda ‹fllenen Konular›n S›ralan›fl›

9, 10, 11 numara ile gösterdi¤imiz,

ölenin ad›, insanlardan istek ve tarih

bütün mezar tafllar›nda bulunmaktad›r.

Bunlar›n d›fl›nda kesin bir kural gibi bü-

tün örneklerde olmamakla birlikte 18.

Yüzy›l örneklerinin yaz›larda ifade edi-

len konu say›s› bak›m›ndan daha sade

oldu¤unu söyleyebiliriz. 

IV - GÖVDE B‹Ç‹MLER‹ 
VE ÖLÇÜLER‹:
Örneklerimizin hepsi bafll›¤› olan

erkek mezar tafllar›d›r. Yine bunlar›n

tamam›, birer bafl tafl›d›r. Gövde bi-

çimlenifli olarak 2 tip görülür: kare

ve dikdörtgen. Kare biçimli gövde

sadece 2 tanedir: 3 numaral› ve 1715

tarihli ile 97 numaral› ve 1671 tarihli

mezar tafllar›. Kalanlar›n hepsi düfley

dikdörtgen gövde biçimlidirler. Bun-

lar›n içinden de 6 tanesinde gövde

kenarlar› devam eden s k›vr›m› flek-

linde dalgal›d›r. Bu modan›n 19. yüz-

y›l›n ortalar›nda bafllad›¤› söylenebi-

lir. Mezar tafllar›n›n ölçüleri itibar›y-

la kesin bir çizgi takip edebilmek

mümkün görünmüyor. 18. ve 19.

yüzy›llarda her yükseklikte mezar ta-

fl› yap›lm›flt›r. 18. yüzy›l mezar taflla-

r›nda a¤›rl›¤›n 140 cm. yüksekli¤e

kadar oldu¤unu, 19. yüzy›lda mezar

tafllar›n›n boylar›n›n yükseldi¤ini

söyleyebiliriz.2 metrenin üzerinde

boyu olan dört örnek de 19. yüzy›l-
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dand›r.* 

ÖRNEKLER

ZAL MAHMUT PAfiA TÜRBES‹
HAZ‹RES‹
Numaras›:2

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 147    e: 35     k: 11.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 20  üst çap: 23  yük: 18

Tarihi: 25 Haziran 1845 

Kitabesi:

- Huve’l Bâki

- Emr-i Hakla dürlü emrâz geldi benim tenime

- Bulmad› s›hhat vücûdum sebeb oldu mevtime

- Ak›bet irdi ecel r›hlet göründü cân›ma

- Okuyup bir fâtiha irsal ideler rûhuma

- Eyyub El Ensâri’de Çulc›lar Kethudâs› 

- ‹ken irtihâl-i dâr-› bekâ iden

- Merhûm u ma¤fur leh cennet-mekân

- Firdevs-u âfliyân es-seyyid

- Ahmet A¤a’n›n rûh›çün

- R›zâen li’l-lahi’l teâle’l fâtiha

- sene fi 19 cemâziye’l âhir 1261

Numaras›:3

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 191   e: 15.5   k: 14.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 40  üst çap: .... yük: 28.5

Tarihi: 1715

Kitabesi:

- Merhûm u ma¤fur

- Çelebi Kethudâ Bey

- Zâde Müderris Ali

- Efendi rûh›çün

- fâtiha

- 1127

Numaras›:6

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 98   e: 21.5   k: 10.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 26  üst çap: ... yük: 18

Tarihi: 1762

Kitabesi:

- Halen flehr-emini

- Hâflim Ali Bey Efendi’nin

- Mahdûmu merhûm

- Es-Seyyid ‹brâhim Bey

- Rûh›çün fâtiha

1176

Numaras›:11

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 136   e: 30   k: 14

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 26  üst çap: 24  yük: 24

Tarihi: 1 Aral›k 1803

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- fiâh Sultan

- Ç›raklar›ndan cennet

- Mekân firdevs 

- Afliyân merhûm

- ve ma¤fûr Zâim

- Selim A¤a’n›n

- Rûh›na el fâtiha

- 16 fla’ban 1218

Numaras›:12

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 141.5   e: 36.5   k: 10.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 31  üst çap: 28  yük: 22

Tarihi: 24 Eylül 1823

Kitabesi:

- Huve’l Hallâku’l Bâkî

- Emr itdi Hudâ eyledi fermân

- Erifldi ecel virmedi amân

- Murâda ermedim dünyâda hemân

- Cennetde virir murâd›m hâlik-i r›hlet

- Gençli¤ine doymayan murâd›na ermeyen

- Zal Mahmûd Pafla Câmii müezzin bafl›s›

- Merhûm u ma¤fûr ilâ rahmeti Rabbi’l-gafûr

- Dülgerbafl›zâde cennet-mekân

- Bafltahtac› bülbül-i gülzâr Halil Efendi

- Rûh›çün el fâtiha

- fi 18 muharrem 1239

Numaras›:13

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 158   e: 35.5   k: 11.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 32  üst çap: .. yük: 23 

Tarihi: 8 Haziran 1824

Kitabesi:

- Huve’l Hallâku’l Bâkî

- Gelip kabrimi ziyaret iden ihvân

- ‹deler rûhuma bir fâtiha ihsân

- Ayvansaray kapus› taflras›nda

- Nalband merhûm Veli

- Usta’n›n rûh›çün el fâtiha

- fi 12 zi’l-hicce 1239

Numaras›:20

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 105   e: 33.5   k: 12

Bafll›k Ölçüleri: 
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alt çap: 31  üst çap: 27  yük: 22

Tarihi: 26 Ocak 1820

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- Merhûm u ma¤fûr el muhtâc

- ‹lâ rahmeti Rabbihi’l Gafûr

- Enderûn-u Hümâyûn Dülger

- Bafl›s› olan ‹brahim A¤a’n›n

- Rûh-› flerifi için el fâtiha

- fi 10 rebiü’l-âhir 1235

NAKKAfi HASAN PAfiA TÜRBES‹
HAZ‹RES‹
Numaras›:24

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 184   e: 34.5   k: 15

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 29  üst çap: 24  yük: 33

Tarihi: 1783

Kitabesi:

- Huve’l- Hallâku’l- Bâkî

- Merhûm u ma¤fûr

- El muhtâc ilâ rahmeti

- Rabbihi’l ma¤fûrun leh

- Zâim el hâc Selim A¤a

- Rûh›çün el fâtiha

- 1198

Numaras›:25

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 121.5   e: 24.5   k: 12

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 24  üst çap: 19  yük: 25

Tarihi: 20 May›s 1776

Kitabesi:

- Huve’l- Hayyu’l- Bâkî

- Merhûm u ma¤fûr

- ‹lâ rahmeti Rabbihi’l-gafûr

- Has Ah›rl› Eski

- ‹smâil A¤a rûhuna

- el fâtiha

- gurre-i rebiü’l-âhir 1190

Numaras›:26

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 109   e: 27   k: 13.5

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 26  üst çap: 26  yük: 

Tarihi: 2 Haziran 1806

Kitabesi:

- Bismillahirrahmanirrahim

- La ilahe illallah Muhammedün

- Resulullah Haremeyn 

- Kesedâr› Ömer Efendi

- Zâde Humbarac› cennet-mekân

- Merhûm Mehmed Efendi

- Rûhuna el fâtiha

- 15 rebiü’l-evvel 1221

Numaras›:33

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 125   e: 36   k: 12

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 30.5  üst çap: 26  yük: 24

Tarihi: 1827

Kitabesi:

- R›hlet itdi flu cihândan vâlid(i)

- Bir nihal gibi taze idi

- Hak tealâ rahmetle rûhunu eyleye flad

- Hasret ile firkatle yakd› cân ile teni

- Tersâne-i Amire kalyon kalfas› merhûm

- Es Seyyid Halil Efendi’nin mahdûmu Basra

- Muhâf›z› kâtiplerinden merhûm Es Seyyid Mehmed

- Arif Efendi’nin rûhuna fâtiha

- 1243

Numaras›:35

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 170. e: 36.5  k: 14.5

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 29  üst çap: 30  yük: 30

Tarihi: 10 Aral›k 1803

Kitabesi:

- El Fâtiha

- ‹smetlü merhûme

- fiah Sultan

- Efendimizin teberdârlar›ndan

- Odabafl› merhûm

- ‹brahim A¤a’n›n 

- Rûh›çün el fâtiha

- sene 25 fla’ban 1218 

ZAL MAHMUD PAfiA 
MEDRESES‹ HAZ‹RES‹
Numaras›:38

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 170   e: 25.5   k: 12

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 34  üst çap: 24.5  yük: 27

Tarihi: 1726

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- Allah Sübhanehu ve tealâ

- Hattat Çivicizâde

- Efl fieyh Ahmed Efendi kuluna

- Ve cemi’i mü’minin ve mü’minâta

- Rahmet eyleye bi hurmeti’l - fâtiha

- 1139

Numaras›:45
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Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 140   e: 31   k: 10.5

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 26.5  üst çap: 21.5  yük: 23.5

Tarihi: 1784

Kitabesi:

- Huve’l Hayyu’l Bâkî

- Merhûm u ma¤fûr

- El Muhtâc ila rahmeti Rabbihi’l-

- gafûr berberlerin

- Yi¤itbafl›s› ‹brahim

- A¤a’n›n rûhuna fâtiha

- Sene 1199

Numaras›:48

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 165.5   e: 34.5   k: 14

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 24.5  üst çap: 16  yük: 12

Tarihi: 15 Kas›m 1858

Kitabesi:

- Ah Mine’l Mevt

- Bakup geçme ricam budur ey

- Muhammed ümmeti mevtan›n diriden

- Hemen bir fâtihad›r minneti

- Kabrimi ziyâret iden ey

- Resulün ümmeti bize bir fâtiha

- ‹hsan iden bulur cenneti

- fiehr-emânetinde bafl kâtip

- Merhûm Es Seyyid Mehmed Emin Efendi

- Rûh›çün el fâtiha

- fi 8 rebiü’l-âhir 1275

Numaras›: 50

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 133   e: 25   k: 12

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 26  üst çap: 26  yük: 21.5

Tarihi: 1838

Kitabesi:

- Ziyâretden murâd duâd›r

- Bugün bana ise yar›n sanad›r

- Sarayl› Hubabazâde

- Debba¤ Es Seyyid Mehmed

- Efendi’nin rûh›çün

- R›zâen li’l lâhi’l tealâ fâtiha

- sene 1254

Numaras›:58

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 148.5   e: 28   k: 13.5

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 32  üst çap: 22  yük: 26.5

Tarihi: 17 A¤ustos 1762

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- O ne hal bu nihâl-i tâze hayfân

- Ecel bâd›yla hâke old› ifna

- Vire firdevs-i alay-› duây-› minnet

- ‹de kabrini cennet Hak tealâ

- Revân old› ya¤ma-› mürg-i  rûh›

- Makâm›n ide bari zîr-i tûbâ

- Gelüb bir hatif-i gayb itdi ilhâm

- Mehmed A¤a’ya yaban ola ca

- fi 26 muharrem 1176

Numaras›:64

Mezar tafl›n›n Ölçüleri:

y: 204   e: 42.5   k: 14.5

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 21.5  üst çap: 15.5  yük: 31.5

Tarihi: 15 Ocak 1854

Kitabesi:

- Bâkî Hû

- Merhûm Yahya Bey

- Zâde târikât-› âliyye-i

- Mevleviyyeden Bahriye mektubcusu

- Sâb›k merhûm ve ma¤fûr

- Es- Seyyid ‹smâil Zühdi

- Bey’in rûh›çün el fâtiha

- fi 15 rebiü’l-âhir 1270

Numaras›:67

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 135  e: 31.5  k: 9

Bafll›k Ölçüleri: 

alt çap: 23  üst çap: 15  yük: 14

Tarihi: 11 Haziran 1882

Kitabesi:

- Ah Mine’l Firâk

- Nâgehân gitdi hemân kald› ans›z hânesi

- Ah pâk-› nevfeste iken itdi dünyâdan irtihâl

- Toymad› dünyâs›na evlâd›n bir dânesi

- Gonca-i gülizâr-› ismet soldu humâr-› felek

- Nice feryâd itmesün hasretle birden annesi

- Merhûm Sadeddin Efendi’nin torunu

- Merhûm Ahmed Muhtar Bey’in rûhuna fâtiha

- fi 24 receb sene 1299

Numaras›:74

Mezar tafl›n›n Ölçüleri:

y: 58   e: 21   k: 10

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 13.5  üst çap: 10  yük: .........

Tarihi: 1847 - 48

Kitabesi:

- ...... ecelden solup gonca-i rânâ gülüm

- Figân eyleyüb uçdu bülbülüm

- Mehmed  Efendi’nin mahdûmu

- Dervifl fiükrü

- Efendi rûhuna fâtiha
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- sene 1264

Numaras›:76

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 87   e: 24   k: 11.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 26.5  üst çap: 18  yük: 25

Tarihi : 1774 - 75

Kitabesi:

- Huve’l Hallâku’l Bâkî

- Eflhedü en lâ ilâhe illâllah

- Ve eflhedü enne Muhammeden abduhu

- Ve resuluhu ve mâ tevfiki

- ve itisam› illa billâh-›  abduhu

- Molla Salih rûhuna 

- 1188

fiAH SULTAN TÜRBES‹ HAZ‹RES‹
Numaras›:81

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 101   e: 31.5   k: 9.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 24  üst çap: 13  yük: 14.5

Tarihi: 2 fiubat 1912

Kitabesi:

- Huve’l Hayy

- fiah Sultan türbedâr›

- Silistreli Hac› Osman

- Nuri Efendi’nin kabridir

- Rûhuna bir fâtiha ihdâ idiniz

- fi 13 flubat 1330

Numaras›:82

Mezar tafl›n›n ölçüleri:

y: 120   e: 33.5   k: 14.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 26.5  üst çap: 22  yük: 15

Tarihi: 22 Aral›k 1854

Kitabesi:

- fi gurre-i rebiü’l-âhir 1271

- Hayfan Seyyid Emin Baba ali rahmeti

- Nâgehân k›ld› m› ecel pinhân-› zîr-i zemîn

- Tekyegâh âlemi itdi fedâ be emr-i hâk

- Çok zaman bu cân bicûdihi olubdur türbe niflin

- Bir muhib handân idi bu zât-› muhterem

- Râh-› Hâkda olmufl idi flerefrâz-› sâl›kin

- Sâki-i kevseri Aliyyu’l murteza cân atub

- K›ld› câm› fânî pi ol merd-i güzîn

- Nokta-i tevhid hakk-› târih düfldü fevtine

- Bezm-i firdevs hânigâh›n buldu Dervifl Emin

Numaras›:86

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 135   e: 33.5   k: 12

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 30  üst çap: 22  yük 22.5

Tarihi: 1837 - 38

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- Fenâdan bekâya eyledi r›hlet

- ‹de kabrini Hak ravzâ-i cennet

- Merhûm u ma¤fûr

- Rahmet-i Rabbi’l- Gafûr

- Selimiye (?) Kaymakam› Mehmed

- A¤a’n›n rûh›çün fâtiha

- 1253

Numaras›:92

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 163  e: 41  k: 20

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 40  üst çap: 31.5  yük: 24

Tarihi: 1827 - 28

Kitabesi:

- ......................

- Bafl a¤a-y› harem-i Hazret-i Esmâ Sultan

- Ya’ni hem-nâm-› Muhammed o flefîk-i dânâ

- Genç iken terk-i fenâ k›ld› dirî¤ ol nâ-kâm

- Hûr u g›lmân ile ikrâm ide cennetde Hûdâ

- fierbet-i mevt-i içer olsa Felâtun dahi

- Ah derd-i ecele bulmad› çare hükemâ

- “‹rci’i “emrine“ lebbeyk“ deyüp cân atd›

- Lâne-i bülbül-i ruh› olsa nahl-i Tûbâ

- Rûz-› Mahflerde flefi’i ola sultân-› rüsül

- Garka-i hücce-i rahmet ide zât›n Mevlâ

- Cevherî yazd› kalem fevtine iki târih

- .......... oku ahlât ile hem eyle du’a

- ......................................

- Cân fedâ eyledi flad hayf Muhammed A¤a

- sene 1243

SAÇLI ABDÜLKAD‹R EFEND‹
MESC‹D‹ HAZ‹RES‹
Numaras›:94

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 100   e: 20   k: 11

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 17.5  üst çap: 15  yük: 23.5

Tarihi: 1 Ocak 1801

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- Merhûm u ma¤fûr

- fieyh Seyyid Abdülgâni

- Molla’n›n rû-

- huna fâtiha

- sene fi 15 flâban

- 1215

Numaras›:96

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:
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y: 79   e: 28   k: 9

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 19  üst çap: 17  yük: 14.5

Tarihi: 27 Mart 1888

Kitabesi:

- Huve’l Bâkî

- Haleb fuzelâ-y› kirâm›ndan târikat-›

- Aliyye-i Rufâiyye müntesibât›ndan

- Ergâni zâde Es Seyyid El hac

- Mustafa Efendi’nin

- Rûh-› flerifiçün el fâtiha

- fi 15 receb sene 1305

Numaras›:97

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 129   e: 15   k: 15

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 28  üst çap: 14.5  yük: 24

Tarihi: 1671 - 72

Kitabesi:

- Bu hankâhda seccâde-niflîn

- Merhûm Efl fieyh fiâban Efendi

- Rûh›çün fâtiha

- 1082

Numaras›:99

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 129   e: 22   k: 12

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 34  üst çap: .... yük: 40

Tarihi: 1745

Kitabesi:

- Ziyâretden murâd

- Olan bir duâd›r

- Bugün bana ise yar›n

- Sanad›r merhûm

- Mustafa Efendi

- Rûhuna

- Fâtiha

- 1158

Numaras›:100

Mezar Tafl›n›n ölçüleri:

y: 91   en: 20.5   k: 11.5

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 23.5  üst çap: 17  yük: 17

Tarihi: 1730 - 31

Kitabesi:

- Yâ Hû

- Merhûm u Ma¤fûr

- Efl fieyh Mahmûd

- Efendi el Kâdirî

- Rûh›çün

- El fâtiha

- sene 1143

Numaras›:101

Mezar Tafl›n›n Ölçüleri:

y: 85   e: 28   k: 10

Bafll›k Ölçüleri:

alt çap: 23  üst çap: 13.5  yük: ...

Tarihi: 14 Mart 1902

Kitabesi:

- Yâ Hû

- Muzaffer-i esbâk Molla

- Çelebi Dergâh›’n›n dervi-

- flân›ndan Hasan Efendi

- Merhûmun rûh›çün

- El fâtiha 

- sene fi 4 zi’l hicce 

- 1319
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Geçmiflten günümüze ‹stanbul ken-

tinin önemli bir yerleflim bölgesi olarak

yerli ve yabanc› birçok sanatç›n›n ilgi-

sini çeken Eyüpsultan’› betimleyen, fo-

to¤raflayan sanatç›lar› ayr› ayr› incele-

dikten sonra "Sanatç› Gözüyle Eyüp-

sultan" ana bafll›¤› alt›nda büyük bir al-

büm haz›rlamay› da amaçlayan çal›fl-

mam›z›n ilk bölümünde yer alan gra-

vürleri 9-10-11 May›s 1997 tarihlerin-

de gerçeklefltirilen 1. Eyüpsultan Sem-

pozyumu'nda "Gravürlerde Eyüp" ad›y-

la sanat tarihçisi Say›n Gündegül Parlar

sunmufltu.(1) Gravür sanatç›lar›ndan

baflka, ya¤l›boya, suluboya, pastel vb.

teknikle yap›tlar üretmifl Türk ve baz›

yabanc› ve levanten ressamlar›n da ça-

l›flmalar›nda Eyüpsultan'› tema olarak

seçtikleri bilinmektedir. Geçen y›l

Eyüpsultan’› betimleyen Türk ressamla-

r› ele alm›fl(2); az›nl›k, levanten ve ya-

banc› ressamlar› ise bu y›l›n konusu

olarak belirlemifltik.

Araflt›rmam›z boyunca levanten ve

yabanc› ressamlara iliflkin örnekler bul-

mam›za karfl›n, henüz az›nl›k sanatç›la-

r›n gerçeklefltirdi¤i bir Eyüpsultan beti-

mine rastlayamad›k. Ancak, büyük bir

olas›l›kla az›nl›k sanatç›lar›n da Eyüp-

sultan’› tema olarak seçti¤i yap›tlar› bu-

lunmaktad›r. Bu nedenle az›nl›klara ilifl-

kin yap›t örne¤i bulamamakla birlikte,

ayn› ortam› oluflturan ö¤elerden biri

olarak bu konuya iliflkin de bilgi ver-

meyi uygun gördük.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun yöne-

tim ve sanat merkezi olan ‹stanbul'un

sanat ortam›n›n 1850'li y›llardan baflla-

yarak oldukça karmafl›k bir alt yap›

oluflturdu¤u görülmektedir. 19. yüzy›-

l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak, bat›l›

anlamda oluflum sürecini yaflamakta

olan Türk Resim Sanat›'n›n temsilcileri

olan ressamlar içinde çok çeflitli bir gö-

rünüm egemen olmakla birlikte; bu çe-

flitlili¤i yine de ortak nitelikler içinde

de¤erlendirme olana¤› vard›r. Sanatç›-

lar aras›nda askeri ve sivil okul ç›k›fll›

olanlar, yurt d›fl›nda veya yurt içinde

e¤itim yapanlar bulunmaktad›r. Kimi

ressamlar H›ristiyan az›nl›k, kimileri ise

Yak›ndo¤u'da yerleflmifl ya da evlene-

rek soyu kar›flm›fl Avrupal› ya da k›sa

tan›m›yla levanten'dir. Bu araflt›rma-

m›zda yap›tlar›n› inceleyece¤imiz Pre-

ziosi’yi yabanc› sanatç›lar aras›nda sa-

yabilece¤imiz gibi, ayn› zamanda ‹s-

tanbul’a yerleflerek yaflam›n› burada ge-

çiren ve öldükten sonra Yeflilköy’de bir

Latin mezarl›¤›na gömülen bir kifli ola-

rak levanten sanatç›lar aras›nda da de-

¤erlendirebiliriz. 

OSMANLI SANATINDA 
HIR‹ST‹YAN ve MUSEV‹ 
AZINLI⁄A MENSUP 
SANATÇILAR

Türk Resim Sanat›'n›n bat›l›laflma

döneminde Osmanl› dünyas› içinde ya-

flayan H›ristiyan az›nl›klara mensup sa-

natç›lar›n oldukça önemli katk›lar› ol-

du¤unu söyleyebiliriz.(3) Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u'nun geliflim sürecinde, im-

paratorlu¤u oluflturan toplumlar içinde

az›nl›klar›n varl›¤› önemli bir yer tut-

maktad›r. Örne¤in, 1530 y›llar›nda im-

paratorlu¤un yay›ld›¤› tüm topraklar›n-

da yaflayan nüfus yaklafl›k 6.5 milyon

ve bu nüfusun %8'i olan 520.000 kifli

az›nl›kt›. Bu oran›n 19. yüzy›lda (1844

y›l›nda) %18,7'lere ç›kt›¤›n› görmekte-

yiz ki bu yaklafl›k 16 milyon civar›nda

olan toplam imparatorluk nüfusunun, 3

milyonunun az›nl›k olmas› demekti.(4)

Bu rakamlar›n 1906'daki durumuna ba-

k›ld›¤›nda ise oran›n %34'lere ulaflt›¤›

ve yaklafl›k 15.5 milyon müslümana

karfl›l›k 5,3 milyon gayr›müslimin yafla-

d›¤› görülmektedir.(5) ‹stanbul nüfusu-

na iliflkin bir veriye göre kentte yafla-

yanlar›n %50'si gayrimüslim idi ki bun-

lar›nda %40'› Osmanl›, %10'u ise ya-

banc› uyrukluydu. Bu kesime mensup

olanlar›n hemen hepsi Galata ve Pera

bölgesinde oturuyorlard›. Dönemin Pe-

ra's›, yayg›n olarak konuflulan Frans›zca

ile adeta küçük bir Paris gibiydi. 19.

yüzy›l›n sonunda 70.000 civar›nda ö¤-

rencinin Frans›zca e¤itim gördü¤ü bi-
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6) ‹. AKSÜ⁄ÜR DUBEN,

1873-1908 Pera Ressamlar›, Bey-

men, ‹stanbul (1990), s.(7); ayr›-

ca bak›n›z: ayn› yerde dipnot 2'de

verilen Kemal Karpat, Ottoman

Population 1830-1914 Demog-

raphic and Social Characteristics,

The Universitiy of Wisconsin

Press 1985, s.95-105; ayr›ca Be-

yo¤lu'na iliflkin çok genifl bilgi için

Said Duhani'nin Turing taraf›n-

dan yay›mlanan Eski ‹nsanlar Es-

ki Evler XIX Yüzy›lda Beyo¤-

lu'nun Sosyal Topografisi,

(Çev:Cemal Süreya), ‹stanbul

1982; SA‹D DUHAN‹, Beyo¤-

lu'nun Ad› Pera ‹ken (Geri Dön-

meyecek Zamanlar), (Frans›z-

ca'dan Çeviren:Nihal Önol), Çe-

lik Gülersoy Vakf› ‹stanbul Kü-

tüphanesi Yay›nlar›, ‹stanbul

1990 ve Cezar'›n XIX. Yüzy›l Be-

yo¤lusu adl› kitab› bafltan sona

incelenmelidir.

7) TANSU⁄, Ça¤dafl Türk Sa-

nat›, s.39; ve dpt.33'ten PARS

TU⁄LACI, Osmanl› Mimarl›-

¤›nda Bat›l›laflma Dönemi ve Bal-

yan Ailesi, ‹nkilap ve Aka Yay›-

nevi, ‹stanbul 1981, s.180,207;

ADOLPHE THALASSO, L'Art

Ottoman, Les peintres de Turquie,

Paris (1910), (T›pk› Bas›m Arke-

oloji ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul

1988), s.11; PARS TU⁄LACI,

The Role of The Balian Family in

the Ottoman Architectu-

re,(2nd.Ed.) YÇK (Yeni Ç›¤›r Ki-

tabevi(Bookstore)), ‹stanbul 1990,

s.180 ve 397; KAYNAK-N‹R-

VEN, a.g.e., s.27; KEVORK

PAMUKC‹YAN, "1867 Y›l›

Paris Sergisine Kat›lan Osmanl›

Sanatkârlar›", Tarih ve Toplum,

Cilt:18, Say›:105, ‹letiflim Yay›n-

lar›, ‹stanbul Eylül 1992,

s.35/163-37/165.
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linmektedir. 1836 y›l›nda ilk Türk ga-

zeteleri olan Takvim-i Vekayi, Ceride-i

Havadis ve Tercüman-› Hakikat top-

lam 32.000 tiraj yaparken; yabanc› dil-

de yay›n yapan gazetelerin toplam tira-

j› 60.000'lere ulaflm›flt›. Yabanc› dilde

yay›mlanan gazeteler aras›nda da ‹ngi-

lizce ve Frans›zca dillerinde bas›lanlar

25.000; Rumca bas›lan gazete ise yak-

lafl›k 17.000-18.000 sat›fl rakam›na ula-

flarak bafl› çekiyorlard›. Pera, modern

dükkanlar›, tiyatrolar›, e¤lence yerleri,

yabanc› dille e¤itim veren okullar›,

bankalar›n genel müdürlükleri, yabanc›

ülke temsilcilikleriyle imparatorlu¤un

ça¤dafllaflma simgesi olarak görülüyor-

du.(6) Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun çal-

kant›l› bir dönemini yaflad›¤› bu süreç-

te, resim sanat›nda da önemli bir hare-

ketlenme söz konusuydu. Resim sanat›

az›nl›klar aras›nda Türkler'e oranla da-

ha yayg›n bir biçimde ilgi uyand›r›yor-

du ve az›nl›klar aras›nda da resim sana-

t›na daha çok Ermeni as›ll› vatandafllar

ilgi göstermifllerdi. Bu sanatç›lar aras›n-

da, Sarkis Direnyan (‹stanbul 1860-

Ölümü Paris'te, tarihi bilinmiyor), M›-

g›rdiç Civanyan (‹stanbul 1848-1906),

Yazmac›yan, Rupen Manas (‹stanbul

1810/15-Ölümü 1875'ten sonra olmal›-

d›r.), Tuzcuyan, Azaryan, Misçiyan,

Kirkor Koçeo¤lu (‹stanbul yaklafl›k

1845-Paris 1883) adlar›na rastlamakta-

y›z. Bu ressamlar›n içinde M›g›rdiç Ci-

vanyan en ünlü olan›d›r. Civanyan'›n

resimlerinde duygusal bir atmosferin

varl›¤› dikkat çeker. Civanyan'›n çeflitli

yap›lar›n süsleme ifllerinde çal›flt›¤› bi-

linmektedir. Dolmabahçe Saray› Mu-

ayede Salonunda çal›flan Kapriyel Kalfa

(M›g›rdiçyan) ad›nda baflka bir ustan›n

daha ad›na rastlamaktay›z. Bu ustayla

Beylerbeyi Saray›'n›n süslenmesinde

çal›flan M›g›rdiç Civanyan'› kar›flt›rma-

mak gerekir. Rum vatandafllar içinde

ise Hac› Anesti ad›na rastlamakta-

y›z.(7) Burada, konu ile ilgili önemli bir

araflt›rma yapm›fl olan Kevork Pamuk-

ciyan'›n genifl bir kaynakçay› da ekledi-

¤i makalesi, bu konuya çok önemli bir

katk› sa¤lam›flt›r. Buna göre, Pamukci-

yan taraf›ndan 1873-1908 y›llar› aras›n-

da Beyo¤lu'nda aç›lan sergilere kat›lan

Ermeni ressamlar 24 adet olarak belir-

lenmifltir; ancak, Pamukciyan bunlar›

verirken 10. s›radan, 11. sanatç›y› ver-

meyerek, 12. s›raya atlam›flt›r. Böylece

sanatç› say›s› 23 olarak kalm›flt›r. Bu

arada, M›g›rdiç Civanyan'›n yine res-

sam olan kardefli Harutyun Civanyan'a

de¤inilmifl; ancak, sergilere kat›ld›¤›

belirtilmemifltir. E¤er, bu sanatç›y› da

dahil edecek olursak say› yine 24'e

ulaflmaktad›r. Bu sanatç›lar s›ras›yla

flunlard›r: 1. Viçen Abdullah(yan) (Do-

¤umu yaklafl›k ‹stanbul 1840'lar-ölümü

ise ayn› kentte 1900'dür.). Ünlü saray

foto¤rafç›lar› Kevork (1839-1882) ve

Hosvep Abdullah (?-1902)'›n kardefli-

dir. 2. Simeon Agopyan (‹stanbul

1857-1921), manzara ve portre ressam›

olarak tan›n›r. 3. Anna Aslanyan (Yafla-

m›na iliflkin fazla bilgi bulunmamakta-

d›r.) Olas›l›kla, Viçen Aslanyan'›n k›z-

kardefli ve Oskan Efendi'nin efli oldu¤u

düflünülmektedir. 15 Nisan 1902 ve

May›s 1903 tarihlerinde Beyo¤lu'nda

aç›lan sergilere birer tablosu ile kat›l-

m›flt›r. 4. N›vart Aslanyan (Yaflam›na

iliflkin fazla bilgi yoktur.) Olas›l›kla

Anna Aslanyan'›n k›zkardeflidir ve 15

Nisan 1902'deki Beyo¤lu'nda aç›lan

sergiye kat›lm›flt›r. 5. Viçen Aslanyan

(‹stanbul 1866-1942), 1881'de Sanayi-i

Nefise Mektebi'ne girdi 1887'de me-

zun oldu. May›s 1903'teki Beyo¤lu'nda

aç›lan sergiye dört yap›t›yla kat›ld›.

1921 y›l›nda aç›lan Galatasaray Sergi-

si'nde de üç yap›t› sergilendi. 6. Aram

Bakkalyan (‹stanbul 1875-Paris 1959),

1890'da Sanayi-i Nefise'ye girdi,

1902'de Paris'e giderek Académi Juli-

an'e devam etti ve buradan mezun ol-

du. Natürmortlar› ve ‹stanbul manzara-

lar› ile ünlendi. 7. M›g›rdiç Civanyan

(‹stanbul 1848-1906), Pierre Désiré

Guillemet ve efli taraf›ndan aç›lan De-

sen ve Resim Akademisi'ne devam etti.

1876-1879 y›llar› aras›nda ‹talya'da

e¤itimini sürdürdü. fiark›c› olarak ‹tal-
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8) KEVORK

PAMUKC‹YAN, "Osmanl›

Döneminde ‹stanbul Sergilerine

Kat›lan Ermeni Ressamlar",

Tarih ve Toplum, Cilt:14,

Say›:80, ‹letiflim Yay›nlar›,

‹stanbul A¤ustos 1990,

s.34/98-41/105

9) JEAN-MICHEL CASA,

Le Palais de France à

Istanbul/‹stanbul'da bir

Frans›z Saray›, Yap› Kredi

Yay›nlar›, ‹stanbul 1995, s.83
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yanca opera temsillerine kat›ld›.

1881'de Tepebafl›'nda Petits-Champs

Belediye Bahçesi'nde Elifba Kulübü ta-

raf›ndan aç›lan sergiye, çiçek motifli

dört tablosu ile kat›ld›. 1894'te ise Be-

yo¤lu Rus Elçili¤i'nde bir resim sergisi

açt›. Küçük kardefli Harutyun Civan-

yan da kendisi gibi bir ressam ve resim

hocas›yd›. 8. Sarkis Diranyan (‹stan-

bul'da yaklafl›k 1860'da do¤du, belli ol-

mayan bir tarihte olas›l›kla Paris'te öl-

dü.) Sanatç›, 1875'te Guillemet'nin De-

sen ve Resim Akademisi'nde ö¤renci

oldu. 1883'te Beyo¤lu'nda Abdullah Bi-

raderler'in foto¤rafhanesinde "Büyücü

Kad›n" adl› yap›t›n› sergileyip satt› ve

buradan elde etti¤i gelirle Paris'teki

Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidip Je-

an-Léon Gérôm'un ö¤rencisi olarak

1889'da mezun oldu. 1892 ve 1900

Uluslararas› Paris Sergileri’nde fleref

ödülü kazand›. 9. Telemak Ekserciyan

(‹stanbul 1840-1891/1894), Apraham

Sakaryan'›n ö¤rencisidir. 1870-1872

y›llar›nda Beyo¤lu'nda oturmaktayd›.

27 Nisan 1873'te Sultanahmed'de

Mekteb-i Sanayi'de ve 1 Temmuz

1875'de Darülfunun (günümüzdeki Ba-

s›n Müzesi)'da aç›lan ilk resim sergile-

rine kat›ld›. 10. Esayan (Yaflam›na ilifl-

kin yeterli bilgi yoktur). 1850'de Ta-

las'da do¤an 1937'de Halep'te ölen fia-

varfl Esayan ad›nda bir desinatör ve res-

sam vard›r ki bu sanatç› 1899'dan önce

‹stanbul'da ö¤retmenlik yapm›flt›r. Do-

lay›s›yla bu kiflinin, ad› geçen sanatç›

olabilece¤i olas›l›¤› vard›r. Sanatç›

1896'da Beyo¤lu, Cadde-i Kebir'deki

331 No'lu Angelidis Magazas›'ndaki

aç›lan bir sergiye kat›lm›flt›r.

(12).(11'den 12'ye atlanmaktad›r.) Kir-

kor Köçeo¤lu (‹stanbul 1845-Paris

1883). 1 Temmuz 1875'teki Darülfü-

nun, Eylül 1880 Tarabya Rum K›z

Mektebi ve 8 Nisan 1881 Tepebafl›'nda

Elifba Kulübü'nün sergilerine kat›lm›fl-

t›r. K›z›ltoprak'taki Zühtü Pafla Camii

içinde yer alan kitabeler kendisine ait-

tir. 13. Rupen Manas, (‹stanbul

1810/15-1875). 1847'de Paris'teki Os-

manl› Sefarethanesi'nin bafl tercüma-

n›yd›. 1869'da ise Osmanl› ‹mparator-

lu¤u'nun Milano Baflkonsolosu idi. 1

Temmuz 1875'teki Darülfünun'daki

sergiye kat›lm›flt›r. 1850'de Abdülme-

cid'in büyük k›z› Fatma Sultan (1840-

1883)'›n bir portresini betimlemifltir.(8)

Bu arada ‹stanbul'daki Frans›z Sara-

y›'nda yine 1850 tarihli, sanatç›s› belir-

siz, Sultan Abdülmecid'in 93x124cm.

boyutlar›nda ya¤l›boya bir portresinin

bulundu¤u dikkatimizi çekmektedir.(9)

14. Mihran Mardikyan (Do¤um yeri ve

y›l› belli de¤ildir.-Ölümü ise ‹stanbul

1907'dir.) 1896'da Beyo¤lu'nda aç›lan

sergiye kat›lm›flt›r. 15. M›g›rdiç Mel-

konyan Yaklafl›k 19. yy. bafllar›nda

do¤mufltur. Ölüm tarihi ve yerine ilifl-

kin fazla bilgi yoktur.) 8 Nisan 1881'de

Tepebafl›'ndaki sergiye biri Abdullah

Biraderler'e, di¤eri ise Madame Leval'e

ait iki portre ile kat›lm›flt›r. Pamukci-

yan, bu iki portrenin Melkon Diratzu-

yan (1837-1904?)'a ait olmas›n›n daha

kuvvetli bir olas›l›k oldu¤unu öne sür-

mektedir. 16. O. Miaser (Yaflam›na ilifl-

kin fazla bilgi yoktur.) Sanatç› 1903 y›-

l›n›n May›s ay›nda Singar Ma¤aza-

s›'nda aç›lan sergiye üç yap›t›yla kat›l-

m›flt›r. 17. Misak Efendi (Bu sanatç›ya

da iliflkin bilgilerimiz fazla de¤ildir.) 8

Nisan 1881'de Tepebafl›'ndaki sergiye

kat›lanlar aras›nda ad› geçmektedir. 18.

Yervant Oskan Efendi (‹stanbul 1855-

1914). Heykeltrafl, ressam, e¤itimci ve

idareci olarak Türk sanat›nda büyük bir

üne sahiptir. 1873-1877 y›llar› aras›nda

Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde

okudu. 1878'de Paris'e gitti ve Güzel

Sanatlar Akademisi'ne girdi. Ayn› y›l

burada aç›lan uluslararas› sergiye kat›l-

d›. 1 Mart 1883'te Sanayi-i Nefise

Mektebi'nde hocal›¤a bafllad›. 1901'da

Beyo¤lu'nda aç›lan "‹stanbul Salonu"

adl› resim ve heykel sergisine 6 mermer

büst ve 3 tablo ile kat›ld›. Daha sonra

ayn› serginin 1902'de aç›lan ikincisine

de üç tablo ve iki heykelle kat›ld›.

1883'te Osman Hamdi Bey ile birlikte

Nemrud Da¤› Tümülüsü Kaz›s›'na ka-
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10) PAMUKC‹YAN, a.g.e., a.y.;

ayr›ca baz› örnekler ve di¤er bilgiler

için bkz: AHMET KAM‹L GÖ-

REN, "Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun

Bat›l›laflma Çabalar› Ba¤lam›nda

19. Yüzy›l Sanat Ortam›n› Olufl-

turan Az›nl›k, Levanten ve Yabanc›

Ressamlar", Antik&Dekor, S.40.,

‹stanbul Nisan 1997, s.88-99

11) SEMRA GERMANER, "19.

Yüzy›l Bat› Resminde ‹stanbul

Manzaralar›", Sanat Tarihi Etkin-

likleri VII., (Konferans Notlar›), 28

Kas›m 1996 Perflembe 18.30, ‹stan-

bul Beyo¤lu Aksanat; gravür ve se-

yahatnamelerde ‹stanbul temas›na

iliflkin genifl bilgi için bknz: NECLA

ARSLAN, Gravür ve Seyahatna-

melerde ‹stanbul, (18. Yüzy›l Sonu

ve 19. Yüzy›l), ‹stanbul 1992;

NECLA ARSLAN, "Gravürlerin

19. Yüzy›lda ‹stanbul'un Kültür ve

Sanat Ortam›ndaki Yeri", 19. Yüz-

y›l ‹stanbul'unda Sanat Ortam›,

(Habitat II'ye Haz›rl›k Sempozyu-

mu 14-15 Mart 1996 Bildiriler),

Sanat Tarihi Derne¤i Yay›n›, s.63-

74; NECLA ARSLAN, "19. yy.

‹stanbul'un Kültür ve Sanat Orta-

m›nda Gravürlerin Yeri", Sanatsal

Mozaik, S.13, ‹stanbul Eylül 1996,

s.18-26; ‹stanbul'u betimleyen sa-

natç›lara iliflkin genifl bilgi için

bknz: AHMET KAM‹L GÖREN,

"‹stanbul Ressamlar›", Artist Plastik

Sanatlar Dergisi, S.20, ‹stanbul

May›s 1993, s.16-17; AHMET

KAM‹L GÖREN, "‹stanbul Imp-

ressions of the Artists", ICOC, Is-

sue:45 ‹stanbul Aral›k 1995, s.64-

77; AHMET KAM‹L GÖREN,

"Geçmiflten Günümüze Gravürlerde,

Minyatürlerde, Tablolarda ‹stanbul

Temas›, ‹stanbul'u Betimleyen Res-

samlar", Antik-Dekor, S.33, ‹stan-

bul fiubat 1996, s.160-164; MEH-

MET ÖZEL (Haz.), Ressamlar›n

F›rças›ndan/From the Paintbrush of

the Artists ‹stanbul, Kültür Bakanl›-

¤›,  Ankara 1995; ayr›ca 18.yüzy›l

‹stanbul'u betimleyen sanatç›lara

iliflkin genifl bilgi için bak›n›z: AU-

GUSTE BOPPE, Les Orientalistes

Les Peintres du Bosphore Au XVIIIe

Siècle, ACR Edition, Les Editions de

l'Amateur, Paris 1989 (Boppe 1862-

1921 y›llar› aras›nda Fransa'n›n,

Türkiye büyükelçili¤ini yapm›flt›r.;

AYKUT GÜRÇA⁄LAR, Hayali

‹stanbul Manzaralar›, (‹.T.Ü. Sos-

yal Bilimler Enstitüsü, Yay›mlanma-

m›fl Doktora Tezi), ‹stanbul 1996
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t›ld›. Vicen Aslanyan'›n k›zkardefllerin-

den biri (N›vart veya Anna) ile evlen-

mifltir. 19. Apraham Sakayan (‹stanbul

1821-1876). Resim e¤itimi için Paris'e

gönderildi. 1 Temmuz 1875'teki Darül-

fünun'daki sergiye kat›lm›flt›r. 20. Ru-

pen Seropyan (Van 1875/76-‹stanbul

1917). Sanayi-i Nefise ve Paris Acadé-

mi Julian'i bitirdi. 3 Ekim 1907'deki Ba-

b›âli'deki bir sergiye kat›ld›. 21. Ser-

pasyan (Yaflam›na iliflkin fazla bilgimiz

yoktur.) Pamukciyan'a göre bu kad›n

sanatç›n›n ad›n›n do¤ru biçimi Ç›rpafl-

yan olmal›d›r. Bu soyada sahip bir aile

Van'da bulunmaktad›r ki bu ailenin bir

k›sm› Erivan'da; bir k›sm› ise Paris'te

yaflamaktad›r. 1 Temmuz 1875'teki Da-

rülfünun'daki sergiye kat›lanlar aras›n-

da ad› geçmektedir. 22. Serviçen (Do-

¤umu yaklafl›k 1845'ler olarak tahmin

edilmektedir. Ölümü hakk›nda bilgi

yoktur.) 1867 y›l›ndaki Paris Uluslara-

ras› Sergisi'ne kat›lan Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u sanatç›lar› aras›nda ad› geç-

mektedir. 23. Bo¤os fiafliyan (Do¤um-

ölüm tarihlerine iliflkin fazla bilgimiz

yoktur.) 1880 y›l› Eylül ay›nda Tarab-

ya'daki Rum K›z Mektebi'nde Elifba

Kulübü taraf›ndan aç›lan sergiye; 8 Ni-

san 1881'deki Tepebafl›'ndaki yine ayn›

kulübün açt›¤› sergiye kat›lm›flt›r. 24.

Melkon Diratzuyan (‹stanbul 1837-

1904). M›g›rdiç Melkonyan'› tan›t›rken

de¤inildi¤i gibi 8 Nisan 1881 tarihli

sergiye kat›lan sanatç›n›n Melkon Di-

ratzuyan oldu¤u san›lmaktad›r. Sanatç›,

1857'de Venedik'te Murad-Rapayelyan

Mektebi'nden, daha sonra da ayn›

kentteki Güzel Sanatlar Akademi-

si'nden mezun olmufltur. Sanatç›, port-

re ressam› olarak ünlenmifltir. 1870 y›-

l›nda Beyo¤lu'nda meydana gelen bir

yang›nda, Venedik'ten getirdi¤i 40 ka-

dar tablosu yanm›flt›r.(10)

LEVANTEN ve 
YABANCI RESSAMLAR
Yine ayn› dönemde Osmanl› padi-

flahlar›n›n yak›n ilgi gösterdikleri le-

vantenler ve yabanc› ressamlar da bu-

lunmaktayd›. Yabanc› ressamlar›n Os-

manl› ‹mparatorlu¤u topraklar›na özel-

likle de ‹stanbul'a s›kl›kla gelmeye bafl-

lad›klar› tarih olarak 18. yüzy›l göste-

rilmektedir. Gerçeklefltirilen yap›tlar

içinde gerçe¤e tam olarak uymayan;

imgesel olarak çal›fl›lm›fl yap›tlar›n var-

l›¤› da oldukça dikkat çekicidir. Bilindi-

¤i gibi bu dönemde, ‹mparatorluk top-

raklar›na gelen sanatç›lar aras›nda seya-

hatnameleri resimleyen gravür ustalar›

da önemli bir yer tutmaktad›r. Bu dö-

nemde ‹stanbul'un tema olarak al›nd›¤›

resimler, yo¤un bir talebin de etkisiyle

say›ca artm›flt›r; ancak bunlar›n -zaman

zaman kaliteli olanlar› olmakla birlikte-

bir Rönesans resmi kadar birinci s›n›f

oldu¤u söylenemez.(11) Bu arada sa-

natç›lar›n imparatorluk topraklar›na

gelmeye bafllad›¤› 18. yüzy›l bafl›ndan

itibaren özellikle de bat›l›laflma hareke-

tinin bafllang›ç noktas› olarak görülen

III. Ahmed Dönemi'nden bafllayarak,

gelen sanatç›lar›n hangi döneme rastla-

d›¤›n› görmek aç›s›ndan, s›rayla Os-

manl› padiflahlar›n›n saltanat y›llar›na

k›saca bir göz atacak olursak; III.Ah-

med (1703-1754), I.Mahmud (1730-

1754), III.Osman (1754-1757),

III.Mustafa (1757-1774), I.Abdülhamid

(1774-1789), III.Selim (1789-1807),

IV.Mustafa (1807-1808), II.Mahmud

(1808-1839), Abdülmecid (1839-

1861), Abdülaziz (1861-1876), V.Mu-

rad (1876-1876), II.Abdülhamid (1876-

1909), 20. yüzy›l bafllar›ndan itibaren

V.Mehmet Reflad (1909-1918),

VI.Mehmed Vahideddin (1918-1922)

y›llar› aras› fleklinde s›ralanmaktad›r.

Burada ele alaca¤›m›z dönem daha çok

19. yüzy›l›n bafl›nda 1807'de taht› dev-

reden III.Selim Dönemi ve bunu takip

eden IV.Mustafa, II.Mahmud, Abdül-

mecid, Abdülaziz, V.Murad, II.Abdül-

hamid dönemleridir. Dönem s›ras›yla

‹stanbul'a ve imparatorluk topraklar›na

gelen ressamlara göz atacak olursak: Bi-

lindi¤i gibi 18. yüzy›l›n sonuna do¤ru,

daha önce Paris'te moda olan "Turqu-

erie" (Türk tarz›), yerini giderek Yak›n-
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do¤u ile romantik iliflkilere b›rakm›fl-

t›r.(12) III. Selim Dönemi'nde 18. yüz-

y›l›n sonlar›nda önce ‹gnatius Mourad-

gea D'Ohsson sonra da Frans›z ‹gnace

Melling ‹stanbul'a gelmifltir. Bu sanatç›-

lardan D'Ohsson Général de L'Empire

Othoman adl› gravürlü kitab›n› III. Se-

lim'e sunmufltur. Melling ise, III. Se-

lim'in k›zkardefli Hatice Sultan'a karfl›

büyük bir ilgi duymufl; gerçeklefltirdi¤i

saraylar yan›nda ‹stanbul'u betimledi¤i

ve yay›mlad›¤› gravürlü kitap ile, asl›n-

da, 18. yüzy›l sonu ve 19. yüzy›l›n ilk

yar›s›n›n ‹stanbul'una iliflkin çok de¤er-

li olan belgeler b›rakm›flt›r.(13)

1807-1808 aras› yaln›zca bir y›l

tahtta kalabilen IV.Mustafa Döne-

mi'nden sonra 1808-1839 y›llar›nda

hüküm süren II.Mahmud’un döneminde

de Bat› ile olan iliflkilerin sürdü¤ü gö-

rülmektedir. Bu dönemde, do¤u ülkele-

rinin tan›t›ld›¤› seyahatnameleri resim-

lemek üzere ünlü ‹ngiliz gravür sanatç›-

lar› William Henry Bartlett (1809-

1854) ilk kez 1834'te ve Thomas Al-

lom (1804-1872) 1836-38 aras›nda ‹s-

tanbul'a gelmifllerdir. Allom, Robert

Walsh ile birlikte gerçeklefltirdikleri

"Constantinople and the Scenery of

the Seven Churches of Asia Minor" ad-

l› 1839'da Londra'da bas›lan iki ciltlik

kitab› resimlemifltir. Bartlett ise Miss

Julie Pardoe'nun ünlü "The Beauties of

the Bosphorus" adl› 1838'de Londra'da

bas›lan kitab›n› gravürleriyle süslemifl-

tir. Beyo¤lu'nda bir sanatç› toplulu¤u-

nun oluflmas›na ve ‹stanbul'un bat›l› ül-

kelerde tan›nmas›na önemli katk›lar

sa¤layan bu sanatç›lar "Erken Oryanta-

listler" olarak adland›r›lm›fllard›r.(14)

Her ‹ki sanatç›n›n da ad› geçen ki-

taplarda yer alan gravürleri, ayr› olarak

daha büyük getirisi oldu¤undan, sahaf-

lar ve kitap, gravür, tablo müzayedesi

düzenleyen flirketler taraf›ndan sürekli

aranan yap›tlar aras›ndad›r.

II.Mahmud'un ordudan, e¤itime,

yönetimden giyim kuflama kadar bir

çok alanda gerçeklefltirdi¤i reformlar,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun bat›l›laflma

yolunda att›¤› önemli ad›mlard›r. Bu

dönemde resim sanat›nda da Bat›'ya

duyulan ilginin devam etti¤i görülmek-

tedir. II. Mahmud'un resim e¤itimi al-

mas› için Paris'e yollad›¤› Rupen Ma-

nas'›n yan›nda; kendi ya¤l›boya portre-

sini yapt›rarak Bab-› Ali'ye ast›rmas›;

askeri bandonun bafl›na ‹talyan Guisep-

pe Donizetti'yi getirmesi, dolay›s›yla

Bat› türü müzikte aflamalar›n yap›lmas›;

ilk tiyatronun aç›lmas›; Ampir ve Barok

biçemin mimariye girmesi ve daha bir

dizi yenilik bu dönemin karakteristik

özelliklerini oluflturur. (15)

II. Mahmud Dönemi'nde ‹stanbul'a

gelen sanatç›lar aras›nda yer alan Fran-

s›z Alexandre-Gabriel Decamps (1803-

1860) ve Adrien Dauzats; ‹sviçreli

Charles Gabriel Gleyre (1808-1874);

Belçikal› Jacob Jacops say›labilir. 19.

yüzy›l ortalar›na kadar, bat›l› sanat-

ç›larca  ‹stanbul'un an›tlar›, do¤a görü-

nümleri ve k›yafetlerin tema olarak se-

çildi¤i betimlerden sonra, bu kez 19.

yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak

manzara yan›nda, yaflamdan sahneler

de görülmeye bafllam›flt›r. (16)

Olas›l›kla kimli¤ini bilemedi¤imiz

yabanc› bir ressam›n gerçeklefltirdi¤i

ya¤l›boya bir çal›flmada Eyüpsultan’da

Mihriflah Sultan Sebili’nin bulundu¤u

Bostan ‹skelesi Soka¤›’nda II. Mah-

mut’un Cuma Selaml›¤› betimlenmifltir.

(Resim 1) Bu çal›flman›n 1836-38 y›llar›

aras›nda ‹stanbul’a gelen Thomas Al-

lom (1804-1872)’un Robert Walsh ile

birlikte gerçeklefltirdi¤i Constantinople

and the Scenery of the Seven Churc-

hes of Asia Minor, C. I-II, London

1839 adl› kitapta yer alan bir gravürün-

den kopya edildi¤i düflünülebilir. Ad›

geçen kitap 1839 y›l›nda bas›ld›¤›na

göre sanatç›s›n› bilemedi¤imiz bu tab-

lonun da an›lan bu tarihten sonraki bir

dönemde yap›ld›¤›n› söyleyebiliriz.(17)

‹lk kez 1845 y›l›nda Abdülmecid

Dönemi'nde (1839-1861 y›llar› aras› 22

y›l) ‹stanbul’a gelen Ayvazovski, daha

sonra yine ayn› dönemde ‹stanbul’a iki

kez daha gelmifltir. 1874 y›l›nda ‹stan-
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12) SEMRA GERMANER-ZEY-

NEP ‹NANKUR, Oryantalizm ve
Türkiye, Türk Kültürüne Hizmet
Vakf› Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul
1989, s.59 ve67; GÜNSEL REN-

DA, "Avrupa Sanat›nda Türk Mo-
das›", Sanat Üzerine, Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-
tesi Yay›nlar›, Ankara 1985, s.39-50

13) SEMAV‹ EY‹CE, "19. Yüzy›l-
da ‹stanbul'da Bat›l› Yazarlar,
Ressamlar, Mimarlar, Edebiyatç›-
lar ve Müzisyenler", 19. Yüzy›l ‹s-
tanbul'unda Sanat Ortam›, (Habi-
tat II'ye Haz›rl›k Sempozyumu 14-
15 Mart 1996 Bildiriler), Sanat
Tarihi Derne¤i Yay›n›, ‹stanbul
1996, s.25-26; ANTO‹NE IGNA-

CE MELLING, Voyage Pittoresque
De Constantinople et De Rives Du
Bosphore, Yap› Kredi Bankas›, ‹s-
tanbul (tarihsiz) (Paris 1809-
1819 bask›s›n›n t›pk› (ancak daha
küçük boyutlarda) bas›m›)

14) GERMANER-‹NANKUR,

a.g.e., s.77-78; MUSTAFA SEV‹M

(Haz›rlayan), Gravürlerle Türki-
ye/in Gravures Türkiye ‹stanbul,
C.I,2,3, T.C.Kültür Bakanl›¤›,
Ankara 1996, sayfa numaras›z
"Sunufl/Introduction" bölümlerinde
yaflam öykülerine iliflkin bilgiler;
daha sonra s›n›fland›r›lm›fl bölüm-
lerde gravürler; son sayfalarda da
gravürlerin yer ald›klar› kaynaklar
yer almaktad›r. (Bu yay›nda top-
lam 269+290+292=851 büyük
boy gravür bulunmaktad›r.) 

15)G ERMANER-‹NANKUR,

a.g.e., s.81

16) GERMANER-‹NANKUR,

a.g.e., s.81; Anonim, "Decamps,
Alexadre Gabriel", Webster's Biog-
raphical Dictionary, A Merriam-
Webster, G. and C. Merriam Com-
pany, U.S.A. (tarihsiz), s.399;
ayn› eserin 600. sayfas›nda "Gley-
re, Charles Gabriel"

17) NECLA ARSLAN, Gravür ve
Seyahatnamelerde ‹stanbul (18.
Yüzy›l Sonu ve 19. Yüzy›l), ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi Kül-
tür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹stanbul
1992, s. 187-188; Bu konuda gö-
rüfllerinden yararland›¤›m Say›n
Prof. Dr. M. Baha Tanman’a te-
flekkür ederim.
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bul'da iki ay kal›p (Abdülaziz Döne-

mi), daha sonra da sekiz kez ‹stanbul'a

gelen sanatç›n›n ‹stanbul’un çeflitli kö-

flelerini betimledi¤i çal›flmalar› içinde

Eyüpsultan da bulunmaktad›r. Bu bö-

lümde sanatç›n›n daha ayr›nt›l› bir ya-

flam öyküsünü ve Eyüpsultan’› tema

olarak seçti¤i yap›t›n› ele al›yoruz.

IVAN 
KONSTANTINOVIÇ 
AYVAZOVSKI   
(Feodosiya 1817-
Feodosiya 1900)
Osmanl› uyruklu bir Ermeni ailesi-

nin o¤lu olarak 1817’de K›r›m’da Fe-

odosiya kentinde do¤an Ayvazovski,

Sinferopol’da lisede okurken yapt›¤› es-

kiz ve krokiler Çar I.Nikola’n›n ilgisini

çekmifl ve onun emriyle 1833’de Pe-

tersburg’daki Çarl›k Güzel Sanatlar

Akademisi’ne kabul edilmifltir. Sanatç›,

bu dönemde en çok Salvator Rosa, Ru-

isdael, Claude Lorrain ve deniz ressam›

Théodore Gudin’den etkilenmifltir. Da-

ha sonra bir süre sarayda çal›flan Fran-

s›z deniz ressam› Philippe Tanneur’ün

yan›na yard›mc› olarak atanm›flt›r.

1840’da çal›flmalar›n› gelifltirmek için

dört y›l süreyle ‹talya, ‹spanya, Porte-

kiz, Fransa, ‹ngiltere, Hollanda ve Mal-

ta’da inceleme gezileri yapm›fl, bu ara-

da yap›tlar›n› sergilemifltir. Ayvazovski

Rusya’ya dönüflünde Deniz Bakanl›¤›’na

birinci ressam s›fat›yla atafle olarak

atanm›fl, 1844’te Petrograd’daki Güzel

Sanatlar Akademisi’ne üye, 1847’de de

Profesör olarak seçilmifltir. K›r›m Sava-

fl›’n› yerinde gözlemleyerek resimleyen

sanatç›, 1857’de Paris’e giderek "Salon

de Peinture" de kiflisel bir sergi gerçek-

lefltirmifl ve bir alt›n madalya yan›nda

"Légion d’Honneur" niflan›yla ödüllen-

dirilmifltir. Rus deniz ressamlar›n›n en

ünlü temsilcisi olan Ayvazovski gerek

yurt içinde, gerek yurt d›fl›nda pek çok

gezi yapm›fl, say›lar› befl bine ulaflan

yap›tlar›nda deniz resimlerinin yan›s›ra

dünya tarihinden olaylar›, geleneksel

halk öykülerini, Kutsal Kitab›, kent ve

do¤a görünümlerini tema olarak seçmifltir.

Sanatç›, 1845’te Rus Co¤rafya Ce-

miyeti’nin kurucusu Amiral F. Lütke ku-

mandas›ndaki bir gemiyle ve Rus Çarl›-

¤›’n›n Veliahd› Grandük Konstantin

Nikolayeviç ile Anadolu k›y›lar› ile Ege

Adalar›’n› kapsayan bir geziye ç›km›fl

ve ‹stanbul’u ilk kez bu gezi s›ras›nda

ziyaret etmifltir. Sultan Abdülmecid dö-

neminde iki kez daha ‹stanbul’a gelen

sanatç›, Padiflah’a bir resmini arma¤an

etmifl ve dördüncü rütbeden bir Niflan-›

Alî alm›flt›r. Sultan Abdülaziz döne-

minde, 1847’de ‹stanbul’da iki ay kalan

Ayvazovski, konu¤u oldu¤u mimar
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*1. Anonim, "Eyüp’te II.

Mahmud’un Cuma Selaml›¤›",

37x45 cm., tuval üzerine

ya¤l›boya, (Anonim, Antik A. fi.

185. Müzayede, ‹stanbul 4

May›s 1997, s›ra no: 248)
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Sarkis Balyan arac›l›¤›yla Padiflah’a tak-

dim edilmifl, Dolmabahçe Saray› için

birçok resim gerçeklefltirmifl ve ikinci

rütbeden Osmanî niflan›yla ödüllendi-

rilmifltir. Dönemin gazetelerinde sanat-

ç›n›n Abdülaziz’in ya¤l›boya bir port-

resini yapt›¤›na iliflkin haberler de ç›k-

m›flt›r. Ayvazovski, sekiz kez ziyaret

etti¤i ‹stanbul’u gün do¤uflu, gün bat›fl›

ya da mehtapl› gece gibi romantik or-

tamlarda yans›tm›fl, bunun yan› s›ra "‹s-

tanbul’da Kay›¤a Binenler", "Tophane

‹skelesinde Bir Kahvehane", "V.Mu-

rad’›n Portresi" gibi figürlü tablolar da

gerçeklefltirmifl ve bunlar› ‹stanbul’da

açt›¤› birçok sergide sanatseverlere

sunmufltur. Bu sergilerin en önemlisi ve

sonuncusu 1888’de sanatç›n›n ye¤eni

arac›l›¤›yla düzenlenmifl ve sanatç›n›n

yirmi dört tablosusu sergilenmifltir. Ay-

vozovski’nin yap›tlar› Dolmabahçe Sara-

y›, Küçüksu Kasr›, Askeri Müze, Deniz

Müzesi, fiale Köflkü, Ermeni Patrikhanesi,

Çankaya Köflkü ve çeflitli özel koleksi-

yonlarda bulunmaktad›r.(18)

Ayvazovski’nin ya¤l›boya tekni¤iyle

gerçeklefltirilen bu çal›flmas› yine Piyer

Loti Tepesi’nden a¤›rl›kl› olarak Haliç’i

panoramik olarak yans›tmaktad›r.

(Resim 2) Eyüpsultan’›n ise sa¤ tarafta

görülen Defterdarburnu bölümü tablo-

ya girmifltir. Sanatç›, burada özellikle

mezarlar›n bulundu¤u bir bölgeden ça-

l›flm›fl olmas›na karfl›n, bu niteli¤i özel-

likle tuvaline yans›tmam›fl gibi görün-

mektedir. Tablonun egemen motifleri

olarak dikkati çeken ö¤eler, tepede

parlayan Ay, sa¤ tarafta yükselen bir

servi a¤ac› ve hemen bunun alt›nda

oturan iki kiflidir. Arka planda ‹stanbul

siluetini oluflturan karakteristik camili,

minareli görünüm dikkat çekmektedir.

Ayvazovski’nin bu çal›flmas›nda roman-

tik bir görünüm kendini göstermekte-

dir.

Abdülmecid Dönemi’nde Alman

Carl Haag (1820-1915), Adolf Schre-

yer (1828-1899), Maximilian Schmidt;

Belçikal› Jean-Baptiste Huymans

(1826-?); Frans›z Narcisse Berchere

(1819-1891), Alexandre Bida (1823-

1895), Hercule Brabazon, Jean- Joseph

Benjamin Constant (1845-1902), Ger-

main-Fabius Brest (1823-1900), The-

odore Frere (1814-1888), Eugène Na-

poléon Flandin (1809-1876), Constan-

tin Guys (1802-1892), Jules Laurens

(1825-1901), Camille Rogier (Philippe

Jullian'›n The Orientalists adl› kitab›n-

da s.195'te verdi¤i bilgilere göre do-

¤um-ölüm tarihleri kesin olarak belli

de¤il; ancak, ‹stanbul'da yaflad›¤› ve

1839-1848 y›llar› aras›ndaki Salon Ser-

gilerinde yer ald›¤› bilinmektedir.),

Adolphe Yvon, Horace Vernet (1789-

1863) ve Felix Ziem, (1821-1911); ‹n-

giliz Richard Dadd (1819-1887), Willi-

am Holman Hunt (1827-1910), John

Frederick Lewis (1805-1876), Edward

Lear (1812-1888) Türkiye'yi ziyaret
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*2.‹van Konstantinovich

Ayvazovski, "Ay Ifl›¤›nda Eyüp",

(1874), tuval üzerine ya¤l›boya,

(Dolmabahçe Saray› koleksiyonu)

(Semra Germaner-Zeynep

‹nankur, Oryantalizm ve

Türkiye, Türk Kültürüne Hizmet

Vakf› Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul

1989, s. 93)

18) GERMANER-‹NAN-

KUR, Oryantalizm ve Türki-

ye, s. 91-92.
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eden bafll›ca ressamlard›r. Ayr›ca Mal-

tal› Amadeo Preziosi (1816-1882) ile

yine Malta'ya yerleflmifl olan Bavyeral›

Jean Schranz (1794-1872) Türkiye'yi

ziyaret eden ve buraya yerleflen res-

samlar aras›ndad›r. Ayr›ca Do¤u'ya Ba-

k›fl Sergisi'nden sonra Carlo Bossoli

(1815-1884), Ipppolito Caffi (1809-

1866) (1843'te ‹stanbul'da çal›flm›flt›r.)

gibi sanatç›lar›n da istanbul'da çal›flt›k-

lar› görülmektedir. 

Bu bölümde araflt›rmam›zda Eyüp-

sultan’› betimleyen Preziosi’nin yaflam

öyküsü ve Eyüpsultan temal› yap›tlar›-

na yer verece¤iz.

AMADEO PREZIOSI   
(Valetta 1816- 
‹stanbul 1882)
Malta’n›n Valetta kentinde do¤an

sanatç›, ülke yönetiminde etkin olan

soylu bir ailenin o¤luydu. ‹lk resim ça-

l›flmalar›na Guiseppe Hyzler’in atölye-

sinde bafllayan sanatç›, e¤itimini Paris

Güzel Sanatlar Okulu (l’Ecole des Be-

aux-Arts)’nda sürdürdü. Paris dönüflü

babas›n›n ressam olmas›na karfl› ç›kma-

s› nedeniyle Malta’y› terk ederek yakla-

fl›k olarak 1842 y›l›nda ‹stanbul’a yerleflti

ve yaflam›n›n sonuna kadar burada kald›.

Preziosi ‹stanbul’a geldikten sonra

k›sa bir süre içinde döneminin ‹stanbul

yaflam›n› yans›tan çal›flmalar›yla ünlen-

di. Sanatç›n›n yap›tlar›nda dikkati çe-

ken temalar, ‹stanbul’un birbirinden gü-

zel çeflitli semtlerinin do¤al çekici yön-

lerinin yans›t›ld›¤› görünümler ile bu

kentte yaflayan insan tipleri olmak üze-

re bafll›ca iki gruba ayr›labilir. Sanatç›,

‹stanbul’da yaflayan halk›n kültür çeflit-

lili¤ini yans›tt›¤› resimlerindeki model-

lerini günlük yaflam›n içinde vermeye

çal›flm›fl, de¤iflik mesleklerden seçti¤i

modeller yan›nda, Türk, Rum, Arnavut,

Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi Osmanl›

toplumunu oluflturan etnik halklar› da

yap›tlar›na yans›tm›flt›r. Sanatç›n›n ka-

lem ya da mürekkeple çizip daha sonra

suluboyayla renklendirdi¤i bu resimler,

döneminde ‹stanbul’a gelen turistlerin

en çok sat›n ald›klar› gezi an›lar› için-

deydi. Bu nedenle, ‹stanbul Resim ve

Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, Topka-

p› Saray› ve baz› özel koleksiyonlar d›-

fl›nda, sanatç›n›n çal›flmalar›n›n büyük

bir bölümü yurtd›fl›nda bulunmaktad›r.

Sanatç›n›n resimlerinin taflbask›lar›n-

dan oluflan "Stamboul Recollections of

Eastern Life" 1858’de, "Stamboul So-

uvenir d’Orient" de 1861’de iki albüm

fleklinde yay›mlanm›flt›r. Preziosi’nin

yap›tlar› 1858’de Paris’te, 1863’te

Londra’da, 1867’de yine Paris’te Ulusla-
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*3.Amedeo Preziosi, "Eyüp Piyer

Loti S›rtlar›nda Gezinti", (imzal›),

34x53 cm., ka¤›t üzerine sulubo-

ya, (Anonim, Küsav Sanat Gale-

risi 4., ‹stanbul 1993, s›ra: 2)
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raras› Sergi’de, 1880 ve 1881’de ‹stan-

bul’daki ABC Kulübü’nün sergilerinde

sergilendi. 1860’lardan sonra ‹stan-

bul’un bat›l›lar taraf›ndan eski çekicili-

¤ini yitirdi¤ini gören sanatç›, tema çe-

flitlili¤i sa¤lamak üzere 1862’de M›s›r’a,

1868 ve 1869’da Romanya’ya gitti. Ya-

flam›n›n son dönemlerine iliflkin çok az

bilgi bulunan sanatç›, II. Abdülhamid’in

saray ressam› olmufl, Yeflilköy’de yafla-

m›fl ve Beyo¤lu’ndaki atölyesinde çal›fl-

malar›n› sürdürmüfl ve 27 Eylül 1882’de

Yeflilköy’de bir av kazas›nda yaralan-

d›ktan sonra ertesi gün yaflama veda et-

mifl ve Yeflilköy’deki San Stefano Kato-

lik Mezarl›¤›’na gömülmüfltür.(19)

‹stanbul’un birbirinden güzel köfle-

lerini, burada yaflayan insanlar›n günlük

yaflamlar›ndan kesitleri aktarmas›yla

ünlenen Preziosi, ka¤›t üzerine sulubo-

ya tekni¤inde gerçeklefltirilmifl bu yap›-

t›nda yine günlük yaflamdan bir sahne-

yi betimlemifltir. Piyer Loti Tepesi’nde

renkli giysileriyle feraceli kad›nlar,

yanlar›nda fesli küçük bir çocukla ge-

zinti yaparlarken yans›t›lm›fllard›r.

(Resim 3) ‹stanbul’a gelen yabanc› gez-

gin, foto¤rafç› ve ressamlar›n her dö-

nemde ilgisini çeken bafl›bofl köpekle-

rin varl›¤› bu tabloda da gözard› edil-

memifltir. ‹nsan figürlerini en önemli

konuma yerlefltirerek yap›t›n› gerçek-

lefltiren Preziosi, ön sa¤ ve sol alt bö-

lümlere Eyüpsultan’›n tarihi evlerini ve

küçük camileri; arka plana ise Haliç pa-

noramas›n› yerlefltirmifltir. Haliç bo-

yunca sa¤ ve sol taraflarda uzanan ‹s-

tanbul’un karakteristik siluetinin yan›s›-

ra, Unkapan› Köprüsü, Haliç’te gezi-

nen yelkenliler de bu sahneyi tamamla-

yan ö¤eler olmufltur. Sol arka planda

ise Çaml›ca, Bulgurlu tepeleri yer al-

maktad›r. Ayvazovski’nin "Ay Ifl›¤›nda

Eyüp" tablosunda (Resim 2) oldu¤u gi-

bi, Preziosi’nin bu çal›flmas›nda da

Eyüpsultan’›n karakteristik niteli¤ini

oluflturan mezarl›k görünümü göz ard›

edilmifltir. Ayr›ca, Eyüpsultan’›n en

bask›n ö¤esi olan Eyüpsultan Camii de

bu sahnenin d›fl›nda kalm›flt›r.

Preziosi, suluboya tekni¤iyle ger-

çeklefltirdi¤i bu çal›flmas›nda (Resim 4)

Piyer Loti Tepesi’nde yer alan mezar-

tafllar›n›, servileri ön plana yerlefltire-

rek, efle¤iyle yukar› do¤ru giden sar›kl›

bir ihtiyar adam ile kuca¤›ndaki küçük

çocu¤u ve bafl›bofl sokak köpeklerini bu

görünüme katm›flt›r. Arka fonu olufltu-

ran ö¤eler aras›nda ise bu kez sa¤ taraf-

ta görüntüye giren Eyüpsultan Camii,

daha arkada Zal Mahmud Camii, orta-

da Eyüpsultan’›n Haliç sahilinde yer

alan kent dokusundan bir bölüm, daha

geride iki hörgücüyle beliren ‹kinci

Unkapan› Köprüsü ve sa¤l› sollu uza-

nan Haliç sahilleri boyunca karakteris-
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*4.Amedeo Preziosi, "Piyer Lo-

ti’den Haliç", 40x59 cm., ka¤›t

üzerine suluboya, (‹RHM koleksi-

yonu), (Hâlenur Kâtipo¤lu (Ya-

y›na Haz›rlayan), Mimar Sinan

Üniversitesi ‹stanbul Resim ve

Heykel Müzesi Koleksiyonu/The

Collection of ‹stanbul Museum of

Painting and Sculpture Mimar Si-

nan University, YKY, ‹stanbul

1996, s. 142)

19) SEMRA GERMANER-

ZEYNEP ‹NANKUR, Or-

yantalizm ve Türkiye, Türk

Kültürüne Hizmet Vakf› Sanat

Yay›nlar›, ‹stanbul 1989, s.

137.



20) CEZAR, Sanatta Bat›'ya Aç›-

l›fl..., C.II., (2. bs.), s.448-449; M.

CEZAR, XIX. Yüzy›l Beyo¤lusu,

Akbank, ‹stanbul 1991, s.276; H.

EDHEM, Elvah-› Nakfliye Koleksi-

yonu, ‹stanbul 1924, (Bugünkü Di-

le Aktaran: Gültekin Elibal), Milli-

yet Yay., ‹stanbul 1970, s.36-38;

GERMANER-‹NANKUR, a.g.e.,

s.5-6, 82-83, 91-92, 95, 121, 132,

153, 167; P. JULIAN, The Orien-

talist, (‹ngilizce 1.bs.), Phaidon

Press Ltd., Oxford 1977 s.67,189,

(Özgün bask›s› Les Orientalistes,

Fribourg 1977)

s.70,188,189,191,194,196; THA-

LASSO, a.g.e., s.11, 71,78; N.

BERK, Türk ve Yabanc› Resminde

‹stanbul, T.T.O.K. yay›n›, ‹stan-

bul (tarihsiz), s.6-8; O. ÖNDEfi,

‹stanbul Afl›¤› Ressam Preziosi,

Milliyet yay›nlar›, ‹stanbul 1972,

s.39-44; Z. ‹NANKUR, "19. Yüz-

y›l›n ‹kinci Yar›s›nda ‹stanbul'a

Gelen Bat›l› Sanatç›lar", Osman

Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyu-

mu, 17-18 Aral›k 1992, Tarih

Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul

1993, s.75-82; Z. ‹NANKUR,

"Ondokuzuncu Yüzy›lda Osmanl›

Saray›'n›n Ressamlar›", 10th Inter-

national Congress of Turkish Art,

(Summaries), Cenevre, September

17-23, 1995 (Özetlerin bulundu¤u

küçük kitapç›kta sayfa numaralar›

bulunmamaktad›r.); *Ayvazovski

için ayr›ca bak›n›z: S. ÖNER,

"Milli Saraylar Tablo Koleksiyonu

Ifl›¤›nda ‹van Konstantinoviç Ayva-

zovski ve Osmanl› Saray›", Milli

Saraylar 1993, TBMM Milli Sa-

raylar Daire Baflkanl›¤›, Ankara

1993, s.106-119; NIKOLAI NO-

VOUSPENSKY, A›vazovsky, Au-

rora Art Publishers, Leningrad

1989, s.19; P. TU⁄LACI, Ayva-

zovski Türkiye'de, ‹nk›lap ve Aka

Yay›nevi, ‹stanbul 1983, s.5 vd.; G.

UZELL‹, XVIII-XIX.Yüzy›llarda

Rus Resmi, (‹.Ü.Sosyal Bilimler

Enstitüsü Yay›mlanmam›fl Sanat Ta-

rihi Doktora Tezi), ‹stanbul 1995; G.

UZELL‹, "‹van Konstantinoviç Ayvazovs-

kiy (1817-1900)", Antik-Dekor, S.37, ‹s-

tanbul Kas›m 1996, s.75-78; 
A. ÇOKER, Osman Hamdi ve Sanayi-i
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tik ‹stanbul siluetini oluflturan, Galata

Kulesi, Topkap› Saray› Adalet Kulesi,

Aya ‹rini, Ayasofya, Sultanahmed ca-

mileri, Beyaz›d Kulesi, Süleymaniye ve

Fatih camileri dikkat çekmektedir.

Preziosi’nin yukar›da inceledi¤imiz

çal›flmas›n›n bir benzerini daha gör-

mekteyiz. Sanatç›, suluboya tekni¤iyle

gerçeklefltirdi¤i bu çal›flmas›nda yine

Piyer Loti Tepesi’nden Eyüpsultan ve

Haliç’i panoromik olarak yans›tm›flt›r.

(Resim 5) Bir önceki çal›flmada görülen

bafl›bofl sokak köpekleri bu kez burada

yer almam›flt›r. Sahneyi oluflturan di¤er

tüm ö¤elerin bir önceki çal›flmayla ayn›

oldu¤unu yineleyebiliriz.

Tanzimat Dönemi sultanlar› aras›n-

da Abdülaziz zaman›nda da (1861-

1876 y›llar› aras› 15 y›l) Türkiye'ye bir-

çok Oryantalist ressam geldi. Bunlar

içinde: Venedikli Philippe (Pietro) Bel-

lo (1830/1-1909/11) (Do¤u'ya Bak›fl

Katalo¤u s.226'ya bak›n›z.) ‹stanbul'da

1866 y›l›nda evlendi¤ine göre bu tarih-

ten k›sa bir süre önce yani Abdülaziz

Dönemi'nde gelmifl olmal›d›r. Abdüla-

ziz'in yan›nda çal›flan ressamlar aras›n-

da yer alan Pierre Desire Guillemet

(1827-1878), Thalasso'nun verdi¤i bil-

giye göre padiflah›n da deste¤iyle 1874

y›l›nda Beyo¤lu'nda Kalyoncu Kullu¤u

Caddesi'nde efli ile birlikte bat›l› an-

lamda desen ve resim e¤itimi verdi¤i

ilk özel akademiyi kurmufltu. Bu konu-

da çok genifl bir araflt›rma yapm›fl olan

Mustafa Cezar ise, eldeki bilgilere elefl-

tirel bir yaklafl›mdan sonra, bu akade-

minin "Desen ve Resim Akademisi"

ad›yla 1874 y›l›n›n Eylül ay›nda Beyo¤-

lu Hammalbafl› Sokak 60 numarada

aç›ld›¤›n› ve yaklafl›k olarak üç y›l iflle-

vinin devam ettirdikten sonra 1877'de

kapand›¤›n› bildirmektedir. Yukar›da

da de¤inildi¤i gibi, bu akademide uzun

y›llar Paris'te kalan Sarkis Direnyan* ve

M›g›rdiç Civanyan da e¤itim görmüfltü.

Dönemin di¤er sanatç›lar› aras›nda

Avusturyal› Rudolph Ernst (1855-

1935); ‹ngiliz Walter Charles Horsley,

‹ngiliz Lord Frederick Leighton (1830-

1896); ‹sviçreli Leopold Carl Müller

(1834-1892, 1850'lerde faal oldu¤u bi-

linmektedir.), Rudolph Weisse; ‹talyan

Alberto Pasini (1826-1899); Frans›z Je-

an-Léon Gérôme (1824-1904), (‹stan-

bul'a ilk gelifli 1854 (Abdülmecid Dö-

nemi), daha sonra 1875 (Abdülaziz

Dönemi) ve 1879 (II.Abdülhamid Dö-

nemi)'da tekrar gelmifltir). Léon Joseph

Florentin Bonnat (1833-1922), Char-

les-Emile de Tournemine (1812-1872)

say›labilir.(20) Sultan Abdülaziz 1867

Uluslararas› Paris Sergisi'nin aç›l›fl›nda

bulunmufl; daha sonra Viyana'ya geç-

mifl ve Belvedere Saray›ndaki resimleri

incelemifltir. Sultan bu gezisi s›ras›nda
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*5.Amedeo Preziosi, "Eyüp Piyer

Loti S›rtlar›ndan", (imzal›, 1893),

40x52 cm., ka¤›t üzerine sulubo-

ya, (Anonim, Antik A. fi. 148.

Müzayede, ‹stanbul 15 Kas›m

1992, s›ra no: 160)



Nefise Mektebi, ‹stanbul 1983, s.10;
ARSEVEN, Türk Sanat› Tarihi, s.131;
G. ‹REPO⁄LU, Feyhaman, ‹stanbul
1986, s.18; TANSU⁄, Ça¤dafl Türk
Sanat›, s.93; ANON‹M, "Haag, Carl",
Webster's Biographical Dictionary,
s.646; ayn› eser s.149'da "Bida, Ale-
xandre"; ayn› eser s.342'de "Constant,
Benjamin"; ayn› eser s.559'da "Frere The-
odore"; ayn› eser s.645'de s.169'da "Bon-
nat, Léon Joseph Florentin"; G. RENDA,
"Resimlerde ‹stanbul", Yüzy›llar Boyun-
ca Venedik ve ‹stanbul Görünümleri/Ve-
dute di Venezia ed Istanbul Attraverso i
Secoli, Istituto Italiano di Cultura/‹tal-
yan Kültür Merkezi, ‹stanbul 10 Nisan-
10 Haziran 1995 Sergi Katalo¤u, s.13-
14; ayr›ca Do¤u'yu tema olarak seçen
birçok sanatç› için bak›n›z: ANON‹M,
Do¤u'ya Bak›fl:Neoklasik'ten Yirminci
Yüzy›la ‹talyan Grafik Sanat›nda ‹slâm
Dünyas›, ‹stanbul 1996 (TBMM Milli
Saraylar Daire Baflkanl›¤› ve ‹stanbul
‹talyan Kültür Merkezi'nin düzenledi¤i
18 Aral›k 1996-31 Ocak 1997 tarihleri
aras›nda Dolmabahçe Saray›, Harem
Cariyeler Dairesi Girifl Salonu'nda ger-
çeklefltirilen serginin katalo¤u),
s.57,58,120-121; Jean Baptiste Huy-
mans için bknz: Librairie de Péra XX.An-
tika Kitap Müzeyedesi Katalo¤u, ‹stan-
bul 29 Eylül 1996, s›ra no:71; *Sarkis
Direnyan'›n "Gazete Okuyan Adamlar"
t.ü.y. 51x38cm. bir yap›t› ve ‹RHM ko-
leksiyonunda yer alan di¤er yap›tlar için
bak›n›z: H. KAT‹PO⁄LU (Yay›na
Haz›rlayan), Mimar Sinan Üniversitesi
‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi Kolek-
siyonu/The Collection of ‹stanbul Muse-
um of Painting and Sculpture Mimar Si-
nan University, Yap› Kredi Yay›nlar›,
‹stanbul 1996, s.449.

21) GERMANER-‹NANKUR, a.g.e.,
s.82; THALASSO, a.g.e., s.11; S.
GERMANER, "Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u'nun Uluslararas› Sergilere Kat›l›m›
ve Kültürel Sonuçlar›", Tarih ve Top-
lum, S.95, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹stanbul
Kas›m 1991, s.33-40; S. ÖNER, "Tan-
zimat Sonras› Osmanl› Saray Çevresinde
Resim Sanat›", Milli Saraylar 1992,
TBMM Milli Saraylar Daire Baflkanl›¤›,
Ankara 1992, s.58-77

22) GERMANER-‹NANKUR, a.g.e.,
s.83; THALASSO, a.g.e., s.15; KAY-
NAK-N‹RVEN, a.g.e., s.24

23) GERMANER-‹NANKUR, a.g.e.,
s.84; THALASSO, a.g.e., s17; KAY-
NAK-N‹RVEN, a.g.e., s.24-25

24) THALASSO, a.g.e., s.11, 28-36,
65-70, 46-55, 56-62; TANSU⁄, Ça¤-
dafl Türk Sanat›, s.40-41; GERMA-
NER-‹NANKUR, a.g.e., s.84; S.

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

saray için baz› resimler de sat›n alm›fl-

t›r. Kendisine bu konuda o s›ralarda

Paris'te resim e¤itiminde olan fieker

Ahmet ve Osman Hamdi yard›mc› ol-

mufltur. Al›nan eserler içinde Jean-Léon

Gérôme, Adolphe Yvon, Gustave Bo-

ulanger, Washington, Van Marcke,

Huguet, Harpignies, Daubigny ve

Schereyer gibi dönemin ünlü adlar›na

rastl›yoruz. Yine bu dönemde sarayda

çal›flan ve saraya resim sunan ressamlar

içinde Ayvazovski, Guillemet ve Sta-

nislaus Chlebowski adlar›n› görüyo-

ruz.(21) Dönemin en önemli sanat ha-

reketlerinden biri de kuflkusuz, Paris'te-

ki resim e¤itiminden dönen fieker Ah-

met Pafla'n›n ‹stanbul Sultanahmet'teki

Sanat Okulu'nda 1871'de ki duyurulu-

flundan tam iki y›l sonra 1873'de açt›¤›

ilk resim sergisidir. Sergide yer alan

Türk ressamlar›: fieker Ahmet, Mesud

Bey, Said Bey, Naim Bey, Yusuf Baha-

eddin Bey ve Ahmet Bey'di. Yabanc›

ressamlar içinde: Guillemet ve Efli,

Mekteb-i Sultani resim ö¤retmeni Ha-

yette, Acquaroni'nin adlar›n› görmek-

teyiz. Bu serginin ‹stanbul'da etkisi bü-

yük olmufl, halk›n resme karfl› ilgisi

uyanm›fl ve bir resim piyasas› oluflmufl-

tur.(22) ‹kinci sergi 1875 y›l›nda Da-

rülfünun binas›nda (günümüzde Çem-

berlitafl'taki Bas›n Müzesi) düzenlen-

mifltir. 1883 y›l›nda da Sanayi-i Nefise

Mekteb-i resmen aç›lm›flt›r. Daha sonra

bu sergilerin devam etti¤i görülmekte-

dir.(23)

II.Abdülhamid Dönemi (1875-1909

34 y›l) sanatç›lar›: ‹talyan Fausto Zona-

ro (1854-1929), Zonaro'nun ‹stanbul'a

gelifl tarihi 1891 y›l›d›r Leonardo Man-

go (1843-1930), Mango 1883 y›l›nda

‹stanbul'a gelmifltir. 1883'de Sanayi

Nefise'de hocal›k yapan Salvatore Va-

leri (1856-1946) ‹stanbul'a 1880 y›l›n-

da gelmifltir. 1915 y›l›na kadar Türki-

ye'de kalan sanatç› V.Mehmet Reflat

Dönemi'ni de görmüfltür. Warnia Zar-

zecki (1850-?) ‹stanbul'a 1883 y›l›nda

gelmifltir. Daha önce yukar›da bahset-

ti¤imiz Jean-Léon Gérôme (1824-

1904) (‹lk gelifli 1854, Abdülmecid

Dönemi) di¤er sanatç›lar aras›nda ise

Alman Ferdinand Max Bredt, Frans›z

Albert Aublet, Edouard Debat-Ponsan,

Jean-Jules Antoine Lecomte du Nouÿ

(1842-1923), Paul-Alexandre-Alfred

Leroy (1860-1942), Emile Bernard

(1868-1941), ‹ngiliz Frank Brangwyn

(1867-1943), Edwin Weeks, Hollanda-

l› Marius Bauer (1867-1932), Amerikal›

John Singer Sargent (1856-1925) say›-

labilir.(24) Yine Do¤u'ya Bak›fl Sergi-

si'nde gördü¤ümüz gibi Edmondo

Amicis'in "Costantinopoli" adl› kitab›-

n›n desenlerini çizen Cesare Biseo

(1843-1909) ve suluboya bir ‹stanbul

çal›flmas›nda 1884 tarihini atm›fl olan

Gabriele Carelli (1820-1920) adlar›n›

bu listeye ekleyebiliriz.(25) Figür ko-

nusunda oldukça hoflgörüsüz bir top-

lum karfl›s›nda dininde betim yasa¤› ol-

mayan H›ristiyan sanatç›lar›n daha ser-

best bir davran›fla sahip olmalar› zaman

içinde Osmanl› halk›n›n tutumunun

yumuflamas›nda az da olsa bir yarar

sa¤lam›flt›r. Ayr›ca bu tutumun de¤ifl-

mesine etki eden di¤er bir ö¤e de asker

ressamlar›n kararl› tutumu olmufl-

tur.(26) 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda

Türkiye'de bulunan yabanc› ressamlar,

tipik bir do¤u kenti olarak de¤erlendir-

dikleri ‹stanbul'dan çeflitli görünümleri

Oryantalist bir anlay›flla betimlemifller-

dir. Buna karfl›n Pera ve çevresinin Le-

vanten sanatç›lar› daha çok portre tü-

ründe çal›flmalar, kendi kiliseleri için

dinsel konulu kompozisyonlar ve aziz

resimleri betimlemifllerdir.(27)

Bu arada Y›ld›z Porselen Fabrikas› da

birçok sanatç›y› çal›flt›rm›flt›r. Bunlar

aras›nda: Hüseyin Zekâi Pafla (1859-

1919), Mustafa Vasfi Pafla (1857-1905),

Halid Naci (1875-1927), Osman Nuri

Pafla (1839-1906), Hoca Ali R›za (1858-

1930), Ömer Adil Bey (1868-1928), Fa-

usto Zonaro (1854-1929) say›labilir.

(28) Yine bu dönemde aç›lan baz› sergi-

leri görüyoruz: 1880 y›l›nda Elifba Ku-

lübü'nün açt›¤› sergiye halk büyük bir
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ilgi gösteriyordu. 1881'de tekrarlanan

ikincisinde ise kat›lan eser say›s›nda art›fl

görülüyordu.(29) 1901 y›l›nda ise Sana-

yi-i Nefise Mektebi Mimarl›k Bölümü

hocas› Alexandre Vallaury ile Régis Del-

beuf, ‹stanbullu sanatç›lar›n bir araya

gelerek çal›flmalar›n› sergileyecekleri bir

"salon" kurulmas› amac›yla çeflitli giri-

flimlerde bulundular. Böylelikle ilk "‹s-

tanbul Salonu" Bourdon adl› bir Frans›z

tüccar›n Passage Oriental (Do¤u Pasa-

j›)'deki kona¤›nda aç›lm›fl oldu. Ayn›

sergi, yine ayn› kiflilerin giriflimleriyle

1902 ve 1903 y›llar›nda da yinelen-

di.(30)

Yaflamöyküsüne iliflkin ayr›nt›l› bir

bilgi bulamad›¤›m›z Michelet adl› sa-

natç›n›n ya¤l›boya olarak gerçeklefltiri-

len bu çal›flmas›nda Piyer Loti Tepe-

si’nde yer alan mezar tafllar›, serviler

aras›ndan, panoramik olarak Eyüpsul-

tan ve Haliç yans›t›lm›flt›r. (Resim 6)

Tablonun sa¤ alt taraf›nda Eyüpsultan’›

oluflturan tarihsel doku ve bask›n bir

ö¤e olarak Eyüpsultan Camii verilmifl-

tir. Daha geri planda ise Ayvansaray

bölgesi ve burada yer alan surlar belir-

gin bir flekilde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bu tablo ile hemen hemen ayn› aç›dan

ve neredeyse ilginç bir benzerlik olarak

t›pa t›p ayn› özellikleri, geçen y›l örne-

¤ini verdi¤imiz Nam›k ‹smail’in "Piyer

Loti’den Haliç" adl› yap›t›nda görebili-

riz. Bu aç›dan Michelet’nin bu yap›t›n›

olas›l›kla 20. yüzy›l›n hemen bafllar›nda

gerçeklefltirmifl olabilece¤ini söyleyebi-

liriz.(31)

Bu araflt›rmam›zda çok çeflitli kitap,

katalog, broflür, dergi vb. kaynaklar› ta-

rayarak ulaflmaya çal›flt›¤›m›z bu örnek-

lerden sonra, 18. yüzy›ldan bafllayarak

19. yüzy›la uzanan süreçte gravür türü-

ne iliflkin birçok Eyüpsultan temal› ör-

ne¤e rastlad›¤›m›z halde, özellikle 19.

yüzy›ldan itibaren ya¤l›boya, suluboya

türünde çal›flmalar gerçeklefltiren az›n-

l›k, levanten ve yabanc› sanatç›lar›n

Eyüpsultan yerine, a¤›rl›kl› tema ola-

rak, Bo¤aziçi, Fenerbahçe, Haliç’in giri-

flinde yer alan ‹stanbul Liman›’n›, Gala-

ta, Pera, Eminönü bölgelerini seçtikle-

rini söyleyebiliriz. Yukar›da örneklerini

verdi¤imiz yap›tlar›n baz›lar›nda da iz-

ledi¤imiz gibi Eyüpsultan’›n simgesi

olarak görülebilecek mezarl›klar›n sa-

natç›lar›n kendi anlay›fllar› do¤rultu-

sunda göz ard› edildi¤i ya da baflka bir

deyiflle kurguya baflvuruldu¤u dikkat

çekmektedir. Sanatç›lar›n yap›tlar›n›

yerinde gözlem sonucu gerçeklefltirdik-

leri, döneminde say›s›z örne¤ini gördü-

¤ümüz gibi hayali bir betimleme içinde

olmad›klar› anlafl›lmaktad›r. 
ANON‹M, Do¤u'ya Bak›fl:Neoklasik'ten
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rôme ve Topkap› Saray›", Antika Der-

gisi/The Turkish Journal of Collectab-

le Art, S.36, ‹stanbul Nisan 1988,

s.38-48; S. GERMANER, "Jean-Lé-

on Gérôme", Yeni Boyut Plastik Sa-
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Rûhâniyetli belde Eyüpsultan, hat

sanat›m›z aç›s›ndan da önemli bir me-

kând›r. Burada mevcut cami, türbe, çefl-

me ve mezartafl› kitabelerinde hat sana-

t›n›n önemli flâheserlerini görebilmek

mümkündür.

Konumuz olan mezatafllar›n›n hat-

tat› Mustafa Râk›m Efendi 1171/1758

Ordu/Ünye do¤umlu olup, küçük yaflta

‹stanbul’a gelerek hattat olan a¤abeyi

‹smail Zühdî (?-1806) Efendi’den sülüs

ve nesih yaz›lar›n› meflketmifltir. Hat

icazetini 12 yafl›nda 1183/1769 y›l›nda

alm›flt›r. 1241/1826 y›l›nda vefat eden

Râk›m Efendi’nin türbesi Fatih Karagüm-

rük, Atik Ali Pafla Cami karfl›s›ndad›r.

Hattat Râk›m’›n yaz›da as›l mahare-

tini ortaya koydu¤u alan celî sülüstür.

Padiflah tu¤ralar›na da son esteti¤i Râ-

k›m vermifltir. Osmanl›’da aklâm-› sitte-

de (sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî,

tevki’ ve rikâ) özellikle sülüs ve nesihte

daha ikinci Bâyezid döneminde bir üs-

lûp oluflmas›na ra¤men, celî yaz›da
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Resim 1: ‹smail Zühdî

Kabrinin 1996 y›l›ndaki Genel

Görünümü

Resim 2: ‹smail Zühdî

Kabrinin 1999 y›l›ndaki Genel

Görünümü
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XIX. yüzy›la kadar istenen seviyede ba-

flar› sa¤lanamam›flt›r. Râk›m Efendi da-

ha önce sülüste sa¤lanan baflar›y› celî

sülüse tatbik etme baflar›s›n› göstermifl-

tir. Celî’de kalem hakimiyetini sa¤la-

m›fl, harfleri estetik ölçülerine kavufltur-

mufltur. Harflerin istifinde de o güne

kadar sa¤lanamayan baflar›y› sa¤lam›fl-

t›r. Osmanl›’da istif Râk›m’la geliflme

yoluna girmifltir.

Râk›m’›n bugün Eyüpsultan s›n›rlar›

içerisinde mevcut mezarl›klarda, dört

kabirde befl adet mezartafl› kitabesi

mevcuttur. Kaynaklarda, bir alt›nc› me-

zartafl› kitabesinden de bahsedilmekte

ise de bu kitabe, bugün yerinde mevcut

de¤ildir.(1) Bu mezartafl› kitabelerinden

ikisi ‹smail Zühdî kabrinde, biri celî sü-

lüs di¤eri ise celî tâ’lik olarak bulun-

maktad›r. Bu mezar kitabelerinin dördü

imzal›, biri ise imzas›zd›r. Kitabelerin

tamam›nda tarih mevcuttur. ‹mzas›z

olan kitabenin Râk›m’a aidiyeti yaz›s›n-

daki üslûptan merhum hattat Necmed-

din OKYAY (1883-1976) taraf›ndan

tespit edilmifltir.(2)

Bu kitabelerin tarih olarak ilk olan›,

a¤abeyi ‹smail Zühdî için haz›rlad›¤›

mezartafl› kitabesidir. Bu mezartafl›n›n

bafltafl› celî sülüs, ayaktafl› ise celî tâ’lik

iledir. Celî sülüs ile yaz›lan bafltafl›n›n

özelli¤i, Râk›m’›n celî tavr›n› ortaya

koydu¤u ilk eserlerinden olmas›d›r.

Mezartafl›, Edirnekap›s› mezarl›¤› mes-

cidinin bulundu¤u adada, mescidin az

ilerisinde yolun  sa¤a k›vr›ld›¤› dirsekte

bulunmaktad›r. (Resim 1) Râk›m bu tafl›

kal›p olarak haz›rlad›¤› akflam›, a¤abe-

yisini rüyada görür. ‹smail Zühdî, Râ-

k›m’a; elifleri c›l›z yapm›fls›n, onlara bi-

rer kaftan giydir!”der. Bunun üzerine

Râk›m, eliflere hakk›n› verir.(3) Buna

ra¤men, bu kitabedeki eliflerde mevcut

c›l›zl›k giderilememifltir. Özellikle ikin-
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Resim: 3. ‹. Zühdî Kabri'nin

Celî sülüs ile Yaz›lan Bafltafl›

Resim 4: Ayn› Bafltafl›'n›n

‹mza K›sm› 

Resim 5: ‹. Zühdi Kabri'nin

Celî Ta'lik ile Yaz›lan

Ayaktafl›
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ci sat›rda kâtip kelimesindeki elif,  yine

ayn› sat›rda sultan kelimesinde t› har-

finden sonra gelen elif, üçüncü sat›rda

er-Rabbanî kelimesinde ba’ n›n elif’i, dör-

düncü sat›rda El-Hattâtîn kelimesinde

birinci t› harfinden sonra gelen elif ya-

z›da kullan›lan kaleme göre c›l›z kal-

m›fllard›r. Kitabenin birinci sat›r›nda te-

âlâ kelimesinde, küplü ayn harfinden

sonra gelen elif ve lâm harfini ustal›kla

birlefltirmesi, ikinci ve üçüncü sat›rda

nî’deki ya harfini, beflinci ve alt›nc› sa-

t›rdaki ya harfini yay-› ma’kûse fleklinde

kullanmas›, dördüncü sat›rda merhum ke-

limesindeki vav ve mim harflerinin bafl›-

n› ortak (Tetabuk)(4) kullanmas› yaz›-

n›n terkibine güzellik katm›flt›r. Harf-

ler, Osmanl› celî sülüsünde büyük at›-

l›m yapan Râk›m’›n tavr›n› ortaya ç›kar-

maya bafllad›¤› ilk güzel örnekler ola-

rak görülebilir. Di¤er harfler gibi, küp-

lü harflerin tenâsübü de fevkalâdedir.

Kitabenin alt›nda Râk›m’›n beyzî ma-

dalyon içerisinde istifli “Ketebehu Râk›m el-

ma’ruf bi-ehi’l-merhum” fleklinde imzas›

mevcuttur.(Resim 4) Tarihin yaz›ld›¤›

rakamlar da oldukça güzeldir. Bu kitabe

Rak›m’›n sanat hayat›n›n geliflme, (kalfal›k)

dönemine izafe edilebilir.(5) (Resim 3)

‹smail Zühdî kabrinin celî tâ’lik ile

olan ayaktafl›n›n nâz›m› da Râk›m’d›r.

Râk›m celî sülüsten baflka, az say›da da

olsa tâ’lik ile de eser vermifltir. Tâ’lik

yaz›y› bir hocadan meflk edip etmedi¤i

hususunda kaynaklarda bir bilgi mevcut

de¤ildir. Yaln›z, bu yaz› ile devaml›

meflgul olmamas›ndan dolay› tâ’lik ya-

z›s›nda istikrar yoktur. Celî Sülüs’ten

gelen al›flkanl›kla, tâ’lik yaz›lar›nda sa-

t›rlar istiflidir. Harfleri, o devrin tâ’lik

üstad› Yesarizâde Mustafa ‹zzet Efen-

di’ye göre farkl› olup(6) ilk devir tâ’lik-

lerinin ‹ran üslûbunda oldu¤u iddia

edilmifltir.(7)

Râk›m, ‹smail Zühdî mezar› ayaktafl›

kitabesinde, birinci sat›rda zaman ve

Zühdî kelimelerinin ze harfini istif al›fl-

kanl›¤›yla olsa gerek, kendilerinden
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Resim 6: Ayaktafl›'n›n

‹mza K›sm›

Resim 7: ‹.Zühdi Kabri

Önünde Yere Dikili Durumda

olan Celî Sülüs Hâf›z

Muhammed Efendi Mezartafl›

Kitâbesi

Resim 8: Hâf›z Muhammed

Efendi Mezartafl›  Kitabesi

‹mza K›sm› 
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önceki harflerin üstüne yerlefltirmifltir.

Ayn› flekilde, ikinci sat›rda olmufldu ve

her kelimeleri, üçüncü sat›rda k›ld› ve

menzil kelimeleri kendilerinden önceki

harflerin üzerine âdeta istiflenerek ya-

z›lm›fllard›r. (Resim 5) Bu kitabenin so-

nunda yine tâ’lik ile “Ketebehu Râk›m el-

müderris gufire lehu ve li ehîhî’l-merhum” iba-

resiyle imza mevcuttur. (Resim 6) Yaz›

oldukça keskin bir flekilde yaz›lm›fl

olup ayn› titizlikle tafla geçirilmifltir.(8)

‹ki sene öncesine kadar etraf› mezbele-

lik olan bu mezarl›k bütünüyle ele al›-

narak, mezarl›¤›n ihata duvar› yenilen-

mifl, çöpler de kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca çok

isabetli bir kararla ‹smail Zühdî kabri de

demir kafes içerisine al›nm›flt›r. (Resim 2)

Râk›m’›n celî sülüsle yazd›¤›,

h.1222/1807 tarihini tafl›yan ve yerin-

den sökülerek ‹smail Zühdî mezar›

önünde yere dikilen Haf›z Muhammed

Efendi’ye ait mezartafl›nda dikkat çeken

hususiyet imza k›sm›n›n sonradan tör-

pülenmifl olmasd›r. (Resim 8) Râk›m’›n

kitabenin yaz›s›n› be¤enmedi¤inden

sonradan imzas›n› törpüledi¤i rivayet

olunur.(9) Bu mezartafl›n›n gerek yaz›s›

gerek terkibi, bir y›l önce yaz›lan ‹smail

Zühdî tafl›na göre geridir.(10) (Resim 7)

‹smail Zühdî kabrinin yüz metre afla-

¤›s›nda, yolun sa¤›ndaki kabristanda

Seyyid Halil Efendi mezartafl› celî sülüs

ve h.1224/1810 tarihli olup imzas›zd›r.

Kitabenin bafl›nda bulunan Lafzatullah,

Râk›m’›n mezartafllar›nda kulland›¤› tek

örnektir. Baflta Lafzatullah olmak üzere

harfler oldukça düzgün, tenâsübünde ve

canl›d›r. Hareke ve tezyinî iflaretler ya-
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Resim 9: Seyyid Halil

Efendi'ye Ait Celî Sülüs

Mezartafl› Kitâbesi

Resim 10: Eyüp. Çelebi 

Mustafa Reflît Efendi

Mezartafl› Kitâbesi Genel

Görünümü

Resim 11: Reflîd Efendi

Mezartafl› Kitâbesinin 1959

Y›l›nda Hâlûk KONYALI

Taraf›ndan çekilen Foto¤raf›

(M. U¤ur DERMAN Arflivi)
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z›da geri plandad›r, kitabede hafler göv-

deleri ile ön plandad›r(11) (Resim 9)

Eyüpsultan Türbesi Haziresinde mev-

cut Çelebi Mustafa Reflîd Efendi mezar-

tafl›, Râk›m’›n mektep olmufl mezartafl› ki-

tabelerindendir. (Resim 10, 11) Celî Sü-

lüs’le yazd›¤› bu kitabe hattatlar›n, kita-

besi cihetiyle ziyaretgâh› olan bu tafl ile

alâkal› olarak Hattat Sâmi Efendi (1838-

1912); “Dünya kuruldu kurulal› öyle bir me-

zartafl› daha yaz›lmad›. Öyle bir Kethudây-›

sadr-› âli yazacak adam›n aln›n› kar›fllar›m” de-

mifltir. Sâmi Efendi, tafl›n bafl›ndaki “Hu-

ve’l-hallâku’l-bâki” istifini daha bir yoluna

koyarak yazm›flt›r. Hattatlar bu mezar ta-

fl›ndan kal›p alarak kendilerine örnek itti-

haz etmifllerdir. Necmeddin OKYAY

merhum, Hattat Fehmi Efendi (1860-

1915), Ç›rç›rl› Ali Efendi (Ö.1902), Sami

Efendi ve Ömer Vasfi (1880-1928) Efen-

di’lerin terekelerinden bu tafl›n kal›b›n›n

ç›kt›¤›n› belirtmifllerdir.(12)
Râk›m’›n sanat hayat›n› tasnif edildi-

¤inde flöyle bir durum ortaya ç›kar; ica-

zet ald›¤› y›l olan 1183/1769 y›l›ndan,

a¤abeyisi ‹smail Zühdî’nin ölüm y›l›

1221/1806 aras› ç›rakl›k dönemi, a¤abe-

yinin ölümü ve tavr›n› ortaya koymaya

bafllad›¤› 1221/1806 ile 1230/1815 y›l-

lar› aras› kalfal›k dönemi H.1230’dan

13

14

15

Resim 12: 

Ayn› Mezartafl›ndan Detay 

(Hattat Mehmet Özçay Arflivi)

Resim 13: Ayn› Kitâbeden

Detay (Hattat Mehmet

ÖZÇAY Arflivi)

Resim 14: Ayn› Kitâbeden

Detay (Hattat Mehmet

ÖZÇAY Arflivi)

Resim 15: Ayn› Kitâbeden

Detay (Hattat Mehmet

ÖZÇAY Arflivi)
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sonras› ise ustal›k dönemidir. Râk›m en

güzel eserlerini H.1234 y›l›nda yazm›fl-

t›r. Harf ve terkip olarak mükemmel

olan Çelebi Mustafa Reflid Efendi Me-

zartafl› kitabesinin harfleri, Râk›m’daki

celî sülüs gelifliminin zirvesini temsil et-

mektedir. Mermer iflçili¤i cihetiyle de,

harf kenarlar›ndan tafl›n pah›n›n al›nma-

s›, eserin güzelli¤ine güzellik katm›flt›r.

(Resim 12-15)

Kitabenin ilk sat›r›nda “devlet-i aliyye-

den”, ikinci sat›rda “kethudây-› sadr-› âli”,

üçüncü sat›rda “defterdâr ve reisü’l-küttab”

son sat›r›n girift bir flekilde tertip edil-

mesi Râk›m’›n istifteki kudret ve dehas›-

na iflaret say›labilir. (Resim 13,15) Dör-

düncü sat›rdan nâz›r kelimesinde z› har-

finin elif’i ile nâ’daki elif’in  ortak (teta-

bukî) olarak kullan›lmas›, beflinci sat›rda

küplü ayn harfinden lâm’a geçifl ve alt

tarafta mim harfinin teflekkülü, o güne

kadar görülmeyen istif nükteleridir. Ay-

r›ca kitabenin en üstünde bulunan “Hu-

ve’l-hallâku’l-Bâki” ilk defa Râk›m taraf›n-

dan bu flekilde istif edilmifl; istif bu flekli

ile mektep olmufltur.(13)

‹lk sat›rda “kudemây› ...” bulunan

kaf harfinin göz k›sm› koparak yere

düflmüfl idi, geçen y›l kitabenin dibinde

bulunan parça yerine yap›flt›r›lm›flt›r. (Resim 12)
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ALPARSLAN, AL‹ . Ünlü Türk Hattatlar›,

Ankara, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1992, 147 s.

HASKAN, M. Nermi. Eyüpsultan Tarihi,

‹stanbul, Eyüpsultan Vakf›, 1996,456 s. 
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Resim 16: Ayn› Kitabe’nin

‹mza K›sm›

Resim 17: Reflîd Efendi

Mezartafl› Kitâbesi'nin Hattat

Fâik Efendi Taraf›ndan

Al›nan Kal›b› (Hattat Râk›m

Türbesinde iken, Nisan

1998'de ‹stanbul Vak›flar

Hat Sanatlar› Müzesine

intikal etmifltir.)

Resim 18: Reflîd Efendi

Mezartafl› Kitâbesi'nin Hattat

Ç›rç›rl› Ali Efendi taraf›ndan

al›nan kal›b› (Türkpetrol

Vakf› Koleksiyonu)
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1) M. U¤ur DERMAN, "Hattat ‹smail Zühdî

Efendi", Hayat,sy.49, 27 Kas›m 1969, s.26.

(Kitabenin ‹smail Zühdî'nin k›z› Fatma Zehra

han›ma ait oldu¤undan bahsedilmektedir.)

2) Bu bilgi, M.U¤ur DERMAN Bey'den naklen

al›nm›flt›r.

3) M.U¤ur DERMAN, Sabanc› Koleksiyo-

nu,‹stanbul, Akbank Kültür ve Sanat Kitaplar›;

61, 1995,s.100.

4) Tetabuk: Sülüs ve celî sülüs hatt›nda de¤iflik

harflerin benzer k›s›mlar›n›n kesifltirilerek yaz›l-

mas› (Bkz. M. U¤ur DERMAN, ‹slâm Kültür

Mirâs›nda Hat Sanat›, ‹stanbul, IRCICA,

1992, s.213)

5) Celî sülüs ile olan bafltafl›n›n ibaresi;

Rahimehu'l-lah

Kâtibi's-sarayi's-sultânî

ve Hâzin-i kelâmu'r-rabbânî

Reîsu'l- hattâtîn merhum

‹smâil ez-Zühdî

Efendi rûhiçun Fâtiha 

1221

Ketebehu Râk›m el-ma'ruf

bi ehi'l-merhum

6) Derman, ‹slâm Kültür Mirâs›nda Hat Sanat›,

204.

7) Ali ALPARSLAN, Ünlü Türk Hattatlar›,

Ankara, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1992,s.95.

8) Celî tâ’lik ile olan ayaktafl›n›n ibaresi;

Ruhiçun lillahi'l Fatiha

Deri¤â hofl nüvîsan-› zaman›n Zühdî-i üstâd›

Vefat etti kîm âsâr›yla zeyn olmufldu her mahfil

Kalem dûd-i dilin k›ld› mürekkep yazd› tarihin

Kubûri eyledi Hattat Zühdî âh kim menzil

fi 1221 yevmi'l-id

Ketebehu Râk›m el-Müderris gufire lehu ve Li ehî-

hi'l merhum

‹bnülemin merhum Son Hattatlar (s.480)'da bu

kitabedeki "kubûr" kelimesine itiraz ederek bu keli-

menin burada yanl›fl kullan›ld›¤›n› belirtmektedir.

Halbuki, buradaki "kubûr" kelimesi "Kabr= Ka-

bir" kelimesinin ço¤ulu de¤il, kalem kutusu anla-

m›nda kullan›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu m›sra›n ma-

nas›; Hattat Zühdî, kalemini Kubûr'a (kalam

kutusu) koydu, art›k yaz› yazmayacak, fleklinde

anlafl›lmal›d›r.

9) Derman, TTOK Belleten, sy.49 (1975) s.37.

10) Celî sülüs ile olan kitabenin ibaresi;

Allahu mûnisu kulli vahîdin

Karagümrük'te tahta minare mektebi

Hocas› fieyhu'l-kurrâ

Evliya Hâf›z Muhammed

Efendi rûhiçun Fâtiha

Sene 25 Zilhicce 1222

Meflekahu Râk›m el-Müderris

11) Celî sülüs ile kitabenin ibaresi

Allah

Tarîk-i nakfl›bendiyye fukaras›ndan

Merhûm ve ma¤fûru'l-hâc

es-Seyyid Halil Efendi

Rûhiçun el-Fâtiha

Sene 13 Zilhicce 1224

12) Bu bilgiler, Mustafa Râk›m Dosyas›, M.

U¤ur DERMAN Arflivi'nden al›nm›flt›r. (Ayr›-

ca bkz. Derman, TTOK Belleton, 40,42) Ç›rç›r-

l› Ali Efendi taraf›ndan al›nan kal›p (Resim 18)

bugün Türkpetrol Vakf› Koleksiyonundad›r. Bu-

rada bahsedilmeyen hattat Fâik Efendi taraf›ndan

ç›kar›lan kal›p ise, Râk›m türbesinde as›l› iken

Nisan 1998 tarihinde Vak›flar, Hat Sanatlar›

Müzesi'ne intikal ettirilmifltir. (Resim 17)

13) Celî sülüs ile olan kitabenin ibaresi;

Huve'l-Hallâku'l Bâki

Kudemây-› erkân-› devlet-i aliyye'den

Olup Tophane-i âmire nâz›r›

Bi'd-defeât kethudây-› sadr-› âli

ve fi›kk› evvel-i defterdâr ve reîsu'l-küttâb

‹ken vedâ-› âlem-i fâni iden merhum ve mâ¤fû-

ru'n-leh el-hac

Çelebi Mustafa Reflid Efendi rûhiçun Fatiha

Sene 16 Rebîu'l-ahir 1234 fi leyleti'l-hamîs

Rakamehu Mustafa Râk›m gufirelehuma
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EYÜP SULTAN’DA     
AD‹LE SULTAN
TÜRBES‹’NDEK‹

PUfi‹DE ÖRNEKLER‹

ARfi. GÖR. EM‹NE KETENC‹O⁄LU

Z

1973 y›l›nda Ad›yaman’da do¤du. 1995 y›l›nda Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim

Fakültesi El Sanatlar› Yayg›n E¤itimi Bölümü Nak›fl Ana Sanat Dal› program›ndan mezun

oldu. Lisans tezini “Gaziantep-Nizip Antep ‹fli ‹fllemeleri” konusunda haz›rlad›. 1998 y›l›nda

Gazi Üniversitesi Yayg›n E¤itim Fakültesi El Sanatlar› Yayg›n E¤itimi Bölümü’nün açm›fl

oldu¤u s›nav› kazanarak Nak›fl Ana Sanat Dal›’na Araflt›rma Görevlisi olarak atand›.  

Halen ayn› göreve devam etmekte.
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Türk iflleme sanat›nda ifllemeli pufli-

delerin zengin örnekleri vard›r. Bunla-

r›n büyük bir grubu ‹stanbul’daki hane-

dan türbelerinde bulunmaktad›r. Geç

dönem Osmanl› nak›fl sanat› konusun-

da gerek malzeme gerek teknik gerek

motif ve kompozisyon çeflitlemeleriyle

bilgi veren bu parçalar iflleme sanat› ta-

rihinde önemli bir yer tutmaktad›r.Bu

parçalar aras›nda Adile Sultan türbesin-

deki puflideler eksik bilgilerimizi ta-

mamlamaktad›r.

Burada konu Adile Sultan Türbesin-

deki puflidelerdir. Konu olarak puflide-

leri özellikle Adile Sultan Türbesindeki

puflideleri seçmekteki amac›m›z puflide-

lerle (sanduka örtüsü) ilgili bir iki ma-

kale d›fl›nda ayr›nt›l› bir çal›flman›n ve

bu örtülerin iflleme ana sanat dal› disip-

lininin gerektirdi¤i biçimde döküman-

tasyonunun flimdiye kadar yap›lmam›fl

olmas›d›r. Oysa Türk iflleme sanat›n›n

malzeme, teknik ve süslemeleri aç›s›n-

dan önemli örneklerinden olan puflide-

lerin foto¤raf ve slaytlar› çekilerek, rö-

löveleri ç›kar›larak, gözlem fiflleri arac›-

l›¤›yla nitelikleri belirlenerek belgelen-

mesi ve gelecek kuflaklara aktar›lmas›

gereklidir.

Türbede 1998 y›l› yaz›nda yap›lan

çal›flmalarda yedi puflide örne¤ine rast-

lanm›flt›r. Bunlardan ikisinin yap›n›n

içinde ve insitü halde, birinin ara bö-

lümde, di¤er dördünün ise bahçede ko-

rumaya al›nm›fl oldu¤u görülmüfltür

(Foto¤raf 1-2). 

Bu bildiri yaln›z Adile Sultan Tür-

besi’nde gözlenen puflidelerle s›n›rl›d›r.

Bilindi¤i gibi Adile Sultan Türbesi

Eyüp Sultan’da Bostan ‹skelesi sok. No:

2’de bulunmaktad›r (Foto¤raf 3).

Türbe Mehmet Ali Pafla Türbesi

ad›ylada bilinmektedir. 1849 y›l›nda

Sultan Abdulmecit devrinde yani Adile

Sultan’›n ölümünden önce infla edilmifl-

tir. 

Kaynaklara göre Adile Sultan 23

May›s 1826’ da II. Mahmut’un Zengi-

nar Han›m’dan do¤an k›z›d›r. Sultan

Abdülmecid’in k›zkardefli,II.Abdülha-
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Foto¤raf 1: ‹nsitü halinde bu-

lunan sandukalar

Foto¤raf 2: Türbenin bahçesin-

de korumaya al›nm›fl sanduka-

lar›n üstünü örten çad›r kald›-

r›ld›ktan sonra çekilmifl foto¤-

raf›

Foto¤raf 3- Adile Sultan Tür-

besinin genel görünüflü.



(1) Türbenin kuzey cephesin-

deki levhadan al›nm›flt›r.

(2) Bar›flta, H. Örcün, V.

Milletleraras› Türk Halk Kül-

türü Kongresi Maddi Kültür

Seksiyon Bildirileri. Ankara,

24-29 Haziran 1996: S. 94

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

mid’in halas›d›r. Küçük yaflta annesini

kaybeden Adile Sultan› II. Mahmut’un

bafl kad›n› Nevfidan Kad›n büyütmüfltür.

Sultan II. Mahmut’un çocuklar›n›n e¤iti-

mine gösterdi¤i özenle saraydaki özel

hocalardan din, edebiyat, müzik ve hat

dersleri alm›flt›r. 1845 y›l›nda Tophane

Müfliri Mehmet Ali Pafla ile evlenmifltir.

Adile Sultan 1899’da vefat etmifltir. 

Türbedeki aç›klama levhas›na göre

türbede gömülü bulunanlar afla¤›daki

gibi s›ralanmaktad›r.

Türbenin sa¤›ndakiler:

AD‹LE SULTAN

SADRAZAM MEHMET AL‹ PAfiA

(Adile Sultan’›n eflidir. Deryal›k ve sadra-

zaml›k yapm›flt›r. 1868’de vefat etmifltir).

SIDIKA HANIM SULTAN (Sadra-

zam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sul-

tan’›n küçük yaflta ölen k›zlar›d›r).

AL‹YE HANIM (Sadrazam Mehmet

Ali Pafla ile Adile Sultan’›n küçük yaflta

ölen k›zlar›d›r).

‹SMA‹L BEY (Sadrazam Mehmet

Ali Pafla ile Adile Sultan’›n o¤ullar›d›r).

HAYR‹YE HANIM SULTAN (Sad-

razam Mehmet Ali Pafla ile Adile Sul-

tan’›n k›zlar›d›r).

Türbenin giriflinin solundakiler:

RESAN HANIM (Sultan V. Mu-

rat’›n han›mlar›ndand›r. 1890’da vefat

etmifltir).

AL‹YYE SULTAN (Sultan V. Mu-

rat’›n Resan Han›m’dan do¤an k›z›d›r.

1903’de vefat etmifltir).

Dokuzuncu mezar bofltur.(1) Bu

mezarda türbeye ait eflyalar›n oldu¤unu

da Doç. Dr. Hikmet Özdemir "Adile

Sultan Divan›" adl› kitab›nda belirt-

mektedir. Hücrelerinin üstünden kald›-

r›lm›fl sandukalar›n kimli¤i belirlenme-

mifltir. Sandukalar plana taslak çizimle

yerlefltirilmifl ve numara verilerek bel-

gelenmeye çal›fl›lm›flt›r. (Çizim 1). 

"Genellikle dikdörtgen prizma üze-

rine oturtulmufl üçgen bir prizma biçi-

mindeki kapaktan oluflan sanduka örtü-

leri ya bir ya da birden fazla parçadan

meydana gelmektedir. Bir parçadan olu-

flan örtüler (puflideler) dikdörtgen biçi-

mindedir. Birden fazla parçadan oluflan

örtüler ise ya kapak ve gövdeyi örten

birpuflide ile bafl ve ayak ucunu kapla-

yan puflide levhalar› ya da kapa¤› örten

(puflideler) gövdeyi saran örtüler ile bafl

ve ayak ucunu kaplayan puflide levhala-

r›ndan meydana gelmektedir.Genellikle

puflideler dikdörtgen puflide levhalar›

ise üçgenle taçlanm›fl dikdörtgen göv-

deyi saran eteklerse ince uzun dikdört-

gen biçimindedir. Bu arada sandukay›

kaplayan di¤er bir ifade ile sandukaya

fiks edilmifl örnekler vard›r".(2)
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Çizim 1: ‹stanbul-Eyüp

Sultan’da Adile Sultan Türbesi

(Y. Demiriz; 1987)’den al›nm›fl

Plan›na oturtulmufl

sandukalar›n taslak çizimi.

Çizim 2: Puflidelerin kroki

çizimi



(4) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

(3) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

Foto¤raf 4: 1 nolu puflidenin

genel görünümü

Çizim 3: 1 Nolu Puflidenin

rölövesi.

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

Adile Sultan Türbesinde ise daha

çok 6 (alt›) parçadan oluflan ve sandu-

kaya fiks edilmifl puflideler vard›r. Bun-

lar bafl, ayak, tepelik, yan tepelik ve alt

yan parçalardan oluflmaktad›r.

PUfi‹DE ÖRNEKLER‹

1 NOLU PUfi‹DE: (foto¤raf 4)

Her parças›n›n ayr› ayr› çizimleri

yap›lan puflidelerin tekrar edilen bö-

lümleri çizilmemifl yanl›z numaralan-

m›flt›r.

Kullan›lan Malzemeler:

‹flleme lacivert kadife zemin üzerine

uygulanm›flt›r. ‹fllemenin alt›nda özel

olarak haz›rlanan çiriflli karton, kumafl

alt›nda ikinci bir kumafl kullan›lm›fl ve

karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl

rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek

iplik ile sar›lm›flt›r. 

Süsleme gereci olarak gümüfl rengi

kurt olarak isimlendirilen yay biçimin-

de k›vr›lm›fl tel kullan›lm›flt›r. Jakobyen

atmas› uygulanan ünitelerin baz› bö-

lümlerde de pul kullan›lm›flt›r.

Uygulanan Teknik:

‹fllemede dival ifli tekni¤i uygulan-

m›flt›r. Dival ifli i¤nelerinden, kabartma

görünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek

motifin yüzeyine bazen karton yap›flt›-

rarak, bazen de iplik sar›larak elde edil-

mifltir. Çiçek ve yapraklarda yarmal›

sarma i¤nesi, jakobyen atmas› gözlen-

mektedir. 

Seçilen Konu:

Bitkisel Bezeme: Gül, gonca, yaprak

ve dallar, yaban gülleri ve y›ld›z çiçekleri.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe

Kompozisyon:

Kitabe; gül ve goncalar, gül yaprak-

lar›,y›ld›z çiçekleri,yaban gülleri ve k›v-

r›ml› dallardan oluflan bir bordür ile

çerçeve içine al›nm›flt›r  (Foto¤raf 5).

Bafl k›sm›n›n üst bölümünde ise gül,

gonca, yaprak ve dallarla oluflturulmufl
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Kitabesi:

Kuzey Cephe:
"La ilahe illellah
El Mülkü’l-hakku’l-mubin
Muhammed Resulullah
Sad›’ku’l Va’de’l Emir." (3)
Güney Cephe: Kuzey cephe ile ayn›.



(5) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

(6) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

Foto¤raf 5: 1 nolu puflidenin

üst k›sm›n›n görünüflü

Foto¤raf 6: 1 nolu puflidenin

bafl k›sm› (bat› cephesi)

Foto¤raf 7: 1 nolu puflidenin

ayak k›sm›n›n görünüflü

Foto¤raf 8: 1 nolu puflidenin

yan k›sm›n›n görünüflü

Foto¤raf 9: 2 nolu puflide

Çizim 4:2 Nolu Puflidenin

(Bat› Cephesi)’nin rölövesi.

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

bir asma çelenk bulunmaktad›r. Asma

çelenkle köfle ve tepedeki üçgen birim-

ler benzer çiçekler,yaban gülleri ve y›l-

d›z çiçekleri ile dolgulanm›flt›r  (Foto¤-

raf 6). Ayak bölümü ile kuzey-güney

yan cephelerde vazoya yerlefltirilmifl

y›ld›z çiçekleri, gül dallar› görülmekte-

dir  (Foto¤raf 7). 

Yukar›da ölçüleri verilen bu örne¤in

kumafl ve ifllemesinde yer yer kopmalar

ve sökülmeler tespit edilmifltir (Foto¤-

raf 8). Onar›ma ihtiyac› vard›r.

2 NOLU PUfi‹DE: 
‹nsitü halde bulunan puflidelerden

biri olan bu örnek üzerindeki kitabeye

göre Sultan V. Murat’›n han›mlar›ndan

olan Resan Han›m’a aittir (Foto¤raf 9).

Kullan›lan Malzemeler:
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Kitabesi:

Bat› Cephesi: "Hüve’l-hakku’l-Baki
Kuzey Cephesi: La ‹lahe illellah el-Mülku’l-Hak-

ku’l-emin
Güney Cephesi: Muhammet Resullullah Sa-

d›’ku’l-Va’de’l-emin" 6



(7) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

Foto¤raf 10: 2 nolu puflidenin

bafl k›sm›n›n görünüflü

Foto¤raf 11: 2 nolu puflidenin

ayak k›sm›n›n görünümü

Foto¤raf 12: 3 nolu puflide bat›

cephesinin görünümü

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

Bu sanduka örtüsünde koyu yeflil ka-

dife zemin üzerine yedi kat gümüfl ren-

gi metal bükümlü ipek iplik kullan›la-

rak ‹flleme yap›lm›flt›r.Kurt ad› verilen

yay görünümlü k›vr›lm›fl tel süsleme

gereci olarak kullan›lm›flt›r.

Uygulanan Teknik:

Dival ifli i¤nelerinden düz, verev

sarman›n yan› s›ra yarmal› sarma i¤nesi

ile ifllenmifltir.

Seçilen Konu:

Bitkisel Bezeme: Yaprak.

Geometrik Bezeme: Zigzag, düz

çizgi.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe.

Kompozisyon:

Kumafl›n›n çok y›prand›¤› ve iflle-

melerinde de yer yer kopmalar gözlen-

mektedir. Ayak, tepelik ve yan cephe-

lerde çerçeve biçimindeki  bordür bafl

k›s›mdaki kitabeyi de çerçeve içine al-

m›flt›r.(Foto¤raf 11).

3 NOLU PUfi‹DE: 
Sultan V. Murat’›n Resan Ha-

n›m’dan do¤an k›z› Aliyye Sultan’a ait

olan ve türbenin kitabesine göre solda-

ki insitü haldeki di¤er örnektir (Foto¤-

raf 12).
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Kitabesi:

Kuzey Cephesi: “Muhammet Resu’lullah Sad›-
ku’l-Va’de’l ille’l-emin

Güney Cephesi: La ilahe illellahu el-mülkü’l-
hakku’l-emin

Bat› Cephesi (bafl taraf): Hüve’l-hallaku’l-baki
Cennet Mekan Sultan Han Hamis

Hazretlerinin beflinci evlatlar› kerime
muhteram kifli Devletlu ‹smetlu merhume
Aliyye Sulatan



Foto¤raf 13: 3 nolu puflide üst

bölümünün görünüflü

Foto¤raf 14: 3 nolu puflidenin

yan cephesinin görünüflü

Foto¤raf 15: 3 nolu puflide

ayak k›sm› (do¤u cephesi)

Foto¤raf 16: 4 nolu puflidenin

genel görünümü

(8) Kitabe Yrd. Doç. Dr. Z.

Mehmet ‹brahimgil taraf›ndan

okunmufltur.

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

Kullan›lan Malzemeler:

Zeminde koyu yeflil kadife bir ku-

mafl kullan›lm›flt›r. 7 kat gümüfl rengi

metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik ile

ifllenmifltir.

Uygulanan Teknik:

Dival ifli i¤nelerinden düz, yarmal›

sarma i¤nesi ve verev sarma i¤nesi uy-

gulanm›flt›r.

Seçilen Konu: 

Bitkisel Bezeme: Yapraklar, güller,

y›ld›z çiçe¤i, palmetler.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe.

Geometrik Bezeme: Düz çizgi.

Kompozisyon:

Bu örtünün üst k›sm›ndaki tepelik

içinde kenara dayal› bir yaz›l› bezeme

bulunmaktad›r. Bu yaz›l› bezeme simet-

rik düzende yapraklar ve güllerden bir

çerçeve ile kuflat›lm›flt›r.Bu çerçeve bir

y›ld›z çiçe¤i merkezli k›vr›ml› dallar,

palmetler ve yapraklarla zenginlefltiril-

mifltir.(Foto¤raf 13).

Örtünün yan cephesinde (kuzey-gü-

ney) ise ortada bir y›ld›z çiçe¤i,ve yan-

larda simetrik olarak oturtulmufl C k›v-

r›ml› dallar, büyük yapraklar ve palmet-

ler vard›r. Bunlar k›vr›ml› dallar aras›na

yerlefltirilmifl güllerden oluflan bir bor-

dürle çerçevelenmifltir.(Foto¤raf 14). 

Ayak k›sm› ortada bir karanfilden ge-

liflen C k›vr›ml› dallar ve bu dallara ser-

pifltirilmifl kengel yapraklar›, süsen, asla-

na¤z› ve palmetlerden oluflan bir asma

çelenkle bezenmifltir.Bu asma çelenk üst

ve alt ortada örgülü motif ile C k›vr›ml›

dallar ve kengel yapraklar›ndan oluflan

bordürle çerçevelenmifltir.(Foto¤raf 15). 

4 NOLU PUfi‹DE: (Foto¤raf 16)

Kullan›lan Malzemeler:

Zeminde yeflil, kal›n yünlü bir ku-

mafl›n kullan›ld›¤› bu örnekte yedi

kat gümüfl rengi metal iplikle büküm-

lenmifl ipek iplik, ifllemenin alt›nda

ise özel olarak haz›rlanm›fl çiriflli kar-

ton kullan›lm›flt›r. Puflide parçalar›-
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Çizim 5: 3 Nolu Puflidenin

(Do¤u Cephesi)’nin rölövesi

Foto¤raf 17: 4 nolu Puflidenin

bat› cephesinin görünüflü

Çizim 6: 4 Nolu Puflide (Bat›

Cephesi)’nin rölövesi

Çizim 7: 4 Nolu Puflidenin

(Kuzey Cephesi B)’nin rölövesi

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

n›n birleflme noktalar› üzerinde 2

cm. geniflli¤inde harç görülmektedir.

Uygulanan Teknik:

‹fllemede dival ifli tekni¤inden düz,

verev, ve yarmal› sarma i¤nesi yan› s›ra

kabartmalar uygulanm›flt›r (Foto¤raf 17).

Seçilen Konu:

Bitkisel Bezeme: Frezya, y›ld›z çiçe¤i,

rozet çiçe¤i, gül ve kengel yapraklar›.

Geometrik Bezeme: Düz çizgi.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe.

Kompozisyon:

Puflidenin bafl k›sm›n (bat› cephesi)

üst bölümünde bir niflan biçimini akla

getiren hilal fleklinde frezya, y›ld›z çi-

çe¤i, rozet çiçe¤i, afl›r› "C" ve "S" k›v-

r›ml› dallardan oluflan bir motif bulun-

maktad›r. Bu motifin ortada kalan bofl-

lu¤una kitabe yerlefltirilmifltir. Kenar

bordürü ise "C" k›vr›ml› dallar ve yap-

raklardan meydana gelmifltir. Alt iki kö-

flede ise yine bu çiçeklerden gül ve ken-

gel yapraklar›ndan oluflan köfle motifleri

vard›r (Foto¤raf 17). Üst bölümündeki

yaz› fleridi iki yönde karfl›l›kl› "C" k›v-

r›ml› dallar aras›na oturtulmufl y›ld›z çi-

çe¤i ile taçlanm›fl oval bir madalyon içi-

ne oturtulmufltur (Çizim no 6-7).
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Foto¤raf 18: 5 nolu puflidenin

genel görünüflü

Çizim 8: 5 No’lu Puflide’nin

Bat› Cephesi’nin Rölövesi.

Çizim 9: 5 No’lu Puflide’nin

(Kuzey Cephesi A) Rölövesi.

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

5 Nolu Puflide: 
(Foto¤raf 18).

Kullan›lan Malzeme:

Kal›n yünlü yeflil bir kumafl üzerine

yedi kat gümüfl rengi metal iplikle bü-

kümlenmifl ipek iplik ile ifllenmifltir.

Uygulanan Teknik:

Puflidenin iflleme i¤neleri di¤er ör-

neklerdeki i¤nelerin yan› s›ra gümüfl

rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek

iplik ile kordon bükülerek kordon tut-

turma i¤nesi uygulanm›flt›r.‹nce dallar

ve yapraklar bu i¤ne ile ifllenmifltir. 

Seçilen Konu:

Bitkisel Bezeme: Karanfiller, "C" ve

"S" k›vr›ml› dallar yapraklar ve y›ld›z

çiçe¤i yapraklar›.

Kompozisyon:

Küçük karanfiller, afl›r› "C" ve "S"

k›vr›ml› dallar yapraklar ve y›ld›z yap-

raklar› ile bafl, ayak ve yan cephelerinde

sadece çerçeve görünümündeki bordür-

ler vard›r. Köfleler karfl›l›kl› birer karanfil

demeti ile belirlenmifltir (Çizim No 8-9).

Puflide de kitabeye rastlanmam›flt›r.

6 Nolu Puflide: Bu puflide ör-
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Kuzey ve güney cephedeki yaz›lar 1 nolu örnekteki

gibi çerçeve

ye al›nm›flt›r. 

Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi ise

flöyledir:

"La ilahe illellah

El Mülkü’l-Hakku’l Mübin

Muhammet Resullullah

Sad›’ku’l-Va’de’l-emin" 7



Foto¤raf 19: 6 nolu puflidenin

genel görünümü

Foto¤raf 20: 6 nolu puflide bafl

k›sm›n›n görünüflü

Çizim 10: 6 No’lu Puflidenin

Bat› Cephesi’nin Rölövesi.

Çizim 11: 6 Nolu Puflide

(Güney Cephesi-B)’nin

Rölövesi

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

ne¤i de bahçede koruma alt›na al›nan-

lardand›r. Sandukan›n üst çat›s› (üçgen

prizma) ile alt parças› (dikdörtgen priz-

ma) birbirinden ayr› oldu¤undan sadece

elde edilen puflide parçalar›n›n bulundu-

¤u bölümlerinden ölçüleri al›nabilmifltir

(üçgen prizma bölümü) (Foto¤raf 19).

Kullan›lan Malzemeler:

‹flleme bordo kadife zemin üzerine

uygulanm›flt›r. ‹fllemenin alt›nda özel

olarak haz›rlanan çiriflli karton, kumafl

alt›nda ikinci bir kumafl kullan›lm›fl ve

karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl

rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek

iplik ile sar›lm›flt›r. 

Süsleme gereci olarak gümüfl rengi

kurt olarak isimlendirilen yay biçimin-

de k›vr›lm›fl tel kullan›lm›flt›r. Jakobyen

atmas› uygulanan ünitelerin baz› bö-

lümlerde de pul kullan›lm›flt›r.

Uygulanan Teknik:

‹fllemede dival ifli tekni¤i uygulanm›fl-

t›r. Dival ifli i¤nelerinden, kabartma görü-

nümü yüzeysel sarma ile ifllenecek moti-

fin yüzeyine bazen karton yap›flt›rarak,

bazen de iplik sar›larak elde edilmifltir.

Çiçek ve yapraklarda yarmal› sarma, ja-

kobyen atmas› ve pul ifli gözlenmektedir. 

Seçilen Konu:

Bitkisel Bezeme: gül ve goncalar,

gül yapraklar›,y›ld›z çiçekleri,yaban

gülleri ,rozet çiçe¤i ve k›vr›ml› dallar.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe.

Kompozisyon:

Kitabe; gül ve goncalar, gül yaprakla-

r›,y›ld›z çiçekleri,yaban gülleri,rozet çiçe-

¤i ve k›vr›ml› dallardan oluflan bir bordür

ile çerçeve içine al›nm›flt›r (Çizim no 10).
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

7 Nolu Puflide: 
(Foto¤raf 21).

Puflide parçalar› y›prand›¤› için gö-

rüntüleri ya sandukaya ya da örtüye

ilifltirilerak al›nm›flt›r. (Foto¤raf 22).

Kullan›lan Malzemeler:
‹flleme bordo kadife zemin üzerine

uygulanm›flt›r. ‹fllemenin alt›nda özel
olarak haz›rlanan çiriflli karton, kumafl
alt›nda ikinci bir kumafl kullan›lm›fl ve
karton üzerine yedi kat tel ile gümüfl
rengi metal iplikle bükümlenmifl ipek
iplik ile sar›lm›flt›r. 

Süsleme gereci olarak gümüfl rengi
kurt olarak isimlendirilen yay biçimin-
de k›vr›lm›fl tel kullan›lm›flt›r. Jakobyen
atmas› uygulanan ünitelerin baz› bö-
lümlerde de pul ifli kullan›lm›flt›r.

Uygulanan Teknik:
‹fllemede dival ifli tekni¤i uygulanm›fl-

t›r. Dival ifli i¤nelerinden, kabartma gö-
rünümü yüzeysel sarma ile ifllenecek mo-
tifin yüzeyine bazen karton yap›flt›rarak,
bazen de iplik sar›larak elde edilmifltir.
Çiçek ve yapraklarda yarmal› sarma i¤-
nesi, jakobyen atmas› gözlenmektedir. 

Seçilen Konu:
Bitkisel Bezeme: Gül ve goncalar,

gül yapraklar›,y›ld›z çiçekleri,yaban
gülleri ve k›vr›ml› dallar.

Yaz›l› Bezeme: Kitabe.

Kompozisyon:
Kitabe; gül ve goncalar, gül yaprak-

lar›,y›ld›z çiçekleri,yaban gülleri ve k›v-
r›ml› dallardan oluflan bir bordür ile çer-
çeve içine al›nm›flt›r. Bafl k›sm›n›n üst
bölümünde ise gül, gonca, yaprak ve
dallarla oluflturulmufl bir asma çelenk
bulunmaktad›r. Asma çelenkle köfle ve
tepedeki üçgen birimler benzer çiçek-
ler,yaban gülleri ve y›ld›z çiçekleri ile
dolgulanm›flt›r. Ayak bölümü ile kuzey-
güney yan cephelerde vazoya yerlefltiril-
mifl y›ld›z çiçekleri, gül dallar› görül-
mektedir ‹flleme kompozisyon bak›m›n-
dan 1 nolu örne¤e benzemektedir.

Puflidenin kuzey ve güney üst
bölümündeki yaz›l› bezemeler yine 1
nolu örnekteki gibi güller, gon-
calar,yaban gülü, y›ld›z çiçe¤i, rozet
çiçe¤i, gül yapraklar›, karanfillerden
oluflan bordürle çerçeve içine al›nm›fl-
t›r. Ayr›ca bafl k›sm›n üst bölümü ve
yan cephelerde kenar suyunu güller,
yapraklar, k›vr›ml› dallar ve tomurcuk
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Puflidenin kuzey ve güney cephesindeki kitabesi:

“La ilahe illellah

El mülku’l-Hakku’l-mübin

Muhammed Rasulullah

Sad›ku’l Va’de’l Emin” (8)

Foto¤raf 21: 7 nolu puflidenin

genel görünümü

Foto¤raf 22: 7 nolu puflidenin

yan cephesinin görünüflü

Foto¤raf 23: 7 nolu puflidenin

yan cephesinin görünüflü
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güller oluflturmaktad›r. Gümüfl rengi
metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik
bükülerek kordon tutturma i¤nesi ile
dallar ve yapraklar oluflturulmufltur
(Çizim No 12 ).

Sonuç olarak denilebilir ki:
Malzeme olarak kadife ve süet zemin

üzerine karton, karton üzerlerini sarmak
için metal iplikle bükümlenmifl ipek iplik
kullan›larak dival ifli uygulanm›flt›r. Bu
i¤ne ile yap›lan bezemelerde yer yer
yüzeysel sarma ile sa¤lanan yarma i¤-
nesi, kordon tutturma i¤nesi ve Jakob-
yen atmas›na da rastlanmaktad›r. Kabart-
ma biçiminde gözlenen motiflerinin alt›
iplik ile dolgulanm›flt›r. Çiçek ve gon-
calar›n baz› bölümlerinde süsleme gereci
olarak pul ve t›rt›l olarak isimlendirilen
zigzag görünümünde ince metal iplikten
oluflan gereç kullan›lm›flt›r. Örnekler bit-
kisel,geometrik, yaz›l›, ve kar›fl›k
bezemelerle süslüdür.Dogadan stilize
edilerek ele al›nm›fl çiçekler aras›nda gül-
ler dikkat çekmektedir. Motiflerin
oluflumundan yer yer naturalist izlenim-
ler alg›lanmakla birlikte renklendir-
medeki antinaturalist tav›r,bitkilerin ger-
çekten uzaklaflmas›na neden olmaktad›r.
Bu olgu zaman zaman çiçeklerin aras›na
serpifltirilmifl farkl› dal ve yapraklarla
güçlendirilmifltir. Kompozisyonlar san-

dukan›n biçimine göre tasarlanm›fl-
t›r.Her parça ayr› ele al›nm›flt›r.Ancak
bütün parçalar bir bütünlük anlay›fl› için-
de kompoze edilmifltir.

K›saca bir bildiri kapsam›nda bire
bir çizilmifl rölöveleriyle, foto¤raflar›y-
la ve özet bilgilerle tan›tma¤a çaba
harcanan yedi sandukalar›n örtülerinin
iki tanesinde kitabe ve tarih vard›r.
Di¤er dört örnekte sadece Kelime-i
Tevhid yaz›l›d›r. Örnekler rengini kay-
betmifl durumdad›r. Iflleme kumafllarda
yer yer kopmalar ve y›rt›lmalar tespit
edilmifltir.

Yap›lan çal›flmalarla elde edilen bul-
gular›n türbenin onar›m›nda kullan›lmas› ve
yeni çal›flmalara ›fl›k tutmas› dile¤imizdir.

Foto¤raf 24: 7 nolu puflidenin

bat› cephesisinin görünüflü

Çizim 12: 7 No’lu Puflide

(Güney Cephesi-B)nin

Rölövesi.

1- BARIfiTA, H. Örcün., "19-20. Yüzy›l Yaz›l›

Bezemeli Türk ‹fllemeleri ‹stanbul Hanedan Tür-

belerinden Puflide ve Puflide Levhalar›ndan Örnekler"

V. Milletleraras› Türk Halk Kültürü Kongresi

Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri. Ankara. 24-29

Haziran 1996 "T.C. Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›:

1904" "Türk Halk Kültürlerini Araflt›rma ve Gelifl-

tirme Genel Müdürlü¤ü Yay›nlar›: 249"

"Seminer Kongre Bildirileri Dizisi: 56"

THK Bas›mevi, Ankara. 1997

2- DEM‹R‹Z, Y›ld›z., "Eyüp’te Türbeler"

"Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›: 1050"

"Tan›tma Eserleri Dizisi: 14"

‹stanbul, 1987

3- ÖZDEM‹R, Hikmet., "Adile Sultan Divan›"

"T.C. Kültür Bakanl›¤› Milli Kütüphane Bas›mevi"

Ankara, 1996

4- ‹BRAH‹MG‹L, Z. Mehmet, Kitabeler  ‹B-

RAH‹MG‹L Z. Mehmet taraf›ndan okunmufltur.

KAYNAKÇA
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1. Osmanl› Devleti’nde 

Hoflgörünün 

S›n›rlar› ve Kriteri
Osmanl› Devleti, müslüman bir

devlettir. Hukuk sistemi de, Osmanl›

hukukçular›n›n flfleerr’’--ii  flfleerriiff  vvee  kkaannuunn--››

mmüünniiff diye ifade ettikleri, ‹slam Huku-

kudur. Bu sebeple, Osmanl› Devletinde

hoflgörünün s›n›rlar›n› fler’-i flerifin hü-

kümleri tayin eder ve neye hoflgörüyle

bak›laca¤›n›n ve neyin gayr-i meflru

ilan edilece¤inin kriteri de Kur’an ve

Sünnet’i temel kaynak kabul eden aahh--

kkââmm--››  flfleerr’’iiyyyyee  yyaannii  flfleerr’’îî  hhüükküümmlleerr teflkil

eder. Bu dediklerimizin delili, 170 mil-

yonu bulan Osmanl› Arflivindeki belge-

ler ile, say›lar› yüzbinlerle ifade edile-

bilen fler’iye mahkemelerinin kararlar›

yani i’lâm ve hüccetlerdir.

O halde her müslüman devlet gibi,

Osmanl› Devleti’nde de hoflgörünün s›-

n›rlar› bellidir. Neye karfl› nas›l mu-

amele edilece¤i, Kur’an ve Sünnet tara-

f›ndan tesbit ve tayin edilmifltir. Ancak

bu tesbit edilen hoflgörü prensiplerinin

hayata geçirilmesi konusunda, devletle-

re ve hatta hükümetlere göre bir farkl›-

l›k bulunmaktad›r. Mesela biraz sonra

nakledece¤imiz Fâtih Sultân Mehmed’e

ait hak ve hürriyetler beyânnâmesi,

fler’î hükümlerin tesbit etti¤i hususlar›

dile getirmektedir. ‹flte bu noktada Os-

manl› Devleti’nin bir üstünlü¤ü sözko-

nusudur. Bediüzzaman’›n yerinde ifade-

siyle, ‘‘OOssmmaannll››  DDeevvlleettii,,  ‹‹ttttiihhââdd--››  ‹‹ss--

llaamm’’››nn  mmeeddiinnee--ii  mmeeddeenniiyyyyeett--ii  mmüünneevv--

vveerreessiiddiirr  vvee  ttaamm  hhüürrrriiyyeett--ii  flfleerr’’iiyyyyeeyyii  iicc--

rrââ  eeddeenn  bbiirr  ddeevvlleett--ii  ‹‹ssllaammiiyyeeddiirr’’. Bu tes-

bitin birinci cümlesi, yani Osmanl›

Devleti’nin bütün müslüman insanlar

için ‹slam Birli¤i aç›s›ndan bir medeni-

yet flehri olmas›, müslüman insanlar

için ‹slam Birli¤i aç›s›ndan bir medeni-

yet flehri olmas›, müslüman fertler ara-

s›ndaki Osmanl› hoflgörüsünü nas›l uy-

gulad›¤›n› ifade etti¤i gibi, ikinci cüm-

lesi, yani Osmanl› Devleti’nin ‹slam›n

insanlar için kabul etti¤i hak ve hürri-

yetleri eksiksiz uygulamas› da, buhofl-

görünün sadece müslümanlar için ol-

mad›¤›n› ve gayr-i müslimleri de kapsa-

d›¤›n› göstermektedir.

‹flte biz, bu hususu nazara alarak,

Osmanl› Devletindeki hoflgörünün hu-

kuki temellerini flu plan çerçevesinde

k›saca özetlemeye çal›flaca¤›z. EEvvvveellaa,

Bat›l›lar›n Pax Ottoman dedi¤i Osman-

l› bar›fl› ve hoflgörüsünün ne mana ifade

etti¤i özetleyece¤iz. ‹‹kkiinnccii  oollaarraakk, çok

hukukluluk tart›flmas›n›n alt›nda yatan

hoflgörüyü k›saca izah edece¤iz. ÜÜççüünn--

ccüü  oollaarraakk, klasik ifadesiyle 400 atl›dan

cihan devletine ulaflman›n as›l sebebi-

nin hoflgörü ve haklara sayg› oldu¤unu

vurgulayaca¤›z. SSoonn  oollaarraakk  ddaa, Fatih’in

‹stanbul’u feth ettikten sonra gayr-i

müslimlere verdi¤i hak ve hürriyetler

beyânnamesini veya di¤er bir ifadeyle

OOssmmaannll››  BBaarr››flfl››  vvee  HHooflflggöörrüüssüü  BBiillddiirrggee--

ssiinnii sizlere takdim edece¤iz.

2. Bat›l›lar›n 
Pax Ottoman dedi¤i 
Osmanl› Bar›fl› ve 
hoflgörüsü 
ne anlama geliyor?
Bat› literatüründe PPaaxx  OOttttoommaann ola-

rak ifade edilen kavram, Osmanl› Dev-

leti’nin hükümferma oldu¤u ça¤larda

dünya bar›fl›na olan katk›s› anlat›lmak

için kullan›l›r. Devrinin süper gücü ol-

du¤u halde bu gücü dünya bar›fl›n›n

sa¤lanmas›nda kullanan Osmanl›’n›n

genifl bir co¤rafyada tesis etti¤i bar›fl›n

ne anlama geldi¤i gün geçtikçe daha

iyi anlafl›lmaktad›r. Zira Balkanlar, Ka-

radeniz sahilleri, Ortado¤u ve Kuzey

Afrika co¤rafyas› bu gün siyasal denge-

lerin ve uluslararas› bar›fl›n giderek bo-

zuldu¤u mekanlar haline geldi.

Balkanlardan çekilen Osmanl›n›n

bofllu¤u doldurulamam›fl, bu bölge iyi-

ce balkanlaflm›flt›r. Balkanlaflma terimi

bölünmüfllü¤ü, parçalanm›fll›¤› ve siyasi

kaosu ifade etmek için kullan›lan siyasi

bir kavramd›r. Terim bütün anlam›n›

Osmanl›n›n bölgeden çekilmesi ile ifa-

de edecektir. Genifl Arap dünyas› Os-
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manl› bayra¤› alt›nda yaflad›¤› huzurlu

günlerini hiç bir zaman tekrar yakala-

yamam›flt›r. Arap toplumuna bat›n›n ‹s-

rail’i hediyesi Osmanl›n›n zafiyete düfl-

mesi ve bölgeden çekilmesinden sonra-

ya rastlar. Osmanl› Medine fukaras›na

Anadolu içlerinden ve M›s›r’dan vak›f-

lar kanal›yla yard›m ak›t›rken, surreler

gönderirken son yüzy›l içerisinde çö-

reklenen bat›n›n tek gayesi vard› böl-

gede: sömrü ve petrol. Osmanl›n›n çe-

kilmesinden sonra genifl Arap co¤rafya-

s› cetvelle taksim edilerek bat› emper-

yalizminin sömürüsünü kolaylaflt›racak

siyasi haritalar oluflturuldu. Bar›fl da

Osmanl› ile beraber tarihe kar›flt›.

Osmanl›, Avrupa, Ortado¤u ve Ku-

zey Afrika’da bir denge unsuruydu. Pek

çok etnik yap›lar› ve dinleri farkl› top-

lum kesimlerinin taleplerinin bulufltu¤u

ortak bir noktayd›. Kilise ile camiinin

yan yana durdu¤u bir üst kültürü tesis

etmifl idi Osmanl›. BBuu  üüsstt  kküüllttüürrüünn  tteessii--

ssii  ““‹‹llaahhii  MMeessuulliiyyeett””ee  ddaayyaann››yyoorrdduu..  FFee--

ttiihhlleerriinn  zzaatteenn  tteemmeell  ffeellsseeffeelleerrii  ddee  bbuu

iillaahhii  mmeessuulliiyyeettee  ddaayyaannaann  bbiirr  zziihhiinn  ddüünn--

yyaass››nn››nn  üürrüünnüü  iiddii..  DDeevvlleettlleerr  ffeetthheettmmeekk,,

yyeennii  ttoopprraakkllaarr  kkaazzaannmmaakk,,  ggüüççllüü  bbiirr

ddeevvlleett  kkuurrmmaakk,,  ggeenniiflfl  hhaallkkllaarraa  hhüükkmmeett--

mmeekk  ggiibbii  sseekküülleerr  ddüünnyyaann››nn  tteemmeell  iiddeeaallii

oollaarraakk  ggöörrüülleenn  hheeddeefflleerr  OOssmmaannll››  yyöönnee--

ttiicciissii  iiççiinn  bbiirr  aarraaçç  oollmmaakkttaann  öötteeyyee  ggiitt--

mmiiyyoorrdduu. Zira bütün ‹slâm toplumlar›n-

da hâkim zihniyet dünyal›k elde etme

esas› üzerine de¤il “ii’’llââyy--››  kkeelliimmeettuullllaahh”

gibi üst bir ideal etraf›nda flekillenmiflti.

En az›ndan teorik olarak böyleydi. Te-

mel hedef, dinin yücelmesi, korunmas›,

‹slâm nimetinden bütün insanl›¤›n isti-

fadesi idi. Güçlü bir devlete, fetihlere

de bunun için ihtiyaç vard›.

Kendilerini “flfleerr’’--ii  flfleerriiff” e ba¤l› gö-

ren Osmanl› yöneticileri hâkimiyetleri

alt›nda bulunan hiç bir etnik az›nl›¤a

tahakküm etmeyerek kendi inançlar›

do¤rultusunda yaflamalar›n› temin et-

mifltir. Zira bu tutum ‹slâm’›n temel bir

ilkesi idi ve ‹slâm Hukukunun ehl-i

zimmete tan›d›¤› haklar içerisinde yer

al›yordu. Bunun d›fl›na ç›k›lamazd›. Za-

ten Müslüman ecdad›m›z, her meselede

oldu¤u gibi, Osmanl› Devleti’ne ait

topraklarda yaflayan gayr-i müslimler

hususunda da, “flfleerr’’--ii  flfleerriiff” dedikleri hu-

kukun çizdi¤i s›n›rlar çerçevesinde ha-

reket etmifllerdir. Osmanl› Devleti’nde

‘fler’i- flerif’ denilen ‹slâm Hukukuna gö-

re, Müslümanlarla sulh yapan ve Müs-

lüman bir devletin hâkimiyetini kabul

eden gayr-› müslimlere “zziimmmmîî” ad› ve-

rilmektedir. Renk, dil ve ›rk fark› göze-

tilmeksizin hepsine ayn› flekilde ve

“fler-i flerif” ne diyorsa öyle muamele

yap›l›yordu.

Osmanl› tarihinden bu inanç hürri-

yetine iliflkin pek çok örnek bulmak

mümkündür. 1463 y›l›nda Fâtih Sultân

Mehmed taraf›ndan fethedilerek Os-

manl› topraklar›na kat›lan Bosna Her-

sek’de Osmanl›n›n âdil ve hoflgörülü

idaresi sayesinde bu bölge insanlar›

hiçbir bask› alt›nda kalmadan ‹slâm di-

nini seçmifller ve Osmanl› Devleti’ne ve

onun temsil etti¤i ideallere ba¤l› kal-

m›fllard›r. Büyük Fâtih, Bosna’y› fethet-

ti¤i zaman bölge halk›na dinî hürriyet

tan›m›fl, mal ve can güvenli¤i sa¤lan-

m›flt›r. Fâtih’in buradaki Lâtin papazla-

r›na gönderdi¤i bir fermanda bölge

halk›na tan›nan mal ve can güvenli¤i,

dinî serbestiyet ve sa¤lanan hürriyet

ortam› aç›kça ifade edilmektedir;

“Ben ki Sultân Mehmed Han›m.

Cümle avâm ve havâssa ma’lûm ola ki,

iflbu dârendegân-› fermân-› hümâyûn

Bosna ruhbânlar›na mezîd-i inâyetim

zuhûra gelip buyurdum ki, mezbûrlara

ve kiliselerine kimse mâni ve müzâhim

olmay›p ihtiyâts›z memleketimde dura-

lar. Ve kaçup gidenler dahi emn ü

emânda olalar.

Gelüp bizim hâssa memleketimizde

havfsiz sâkin olup kiliselerine müte-

mekkin olalar. Ve yüce hazretimden ve

vezîrlerimden ve kullar›mdan ve reâya-

lar›mdan ve cemî’-i memleketim hal-

k›ndan kimse mezbûrelere dahl ve

ta’arruz edip incitmeyeler, kendülere ve

cânlar›na ve mâllar›na ve kiliselerine ve

dahi yabandan hâssa memleketimize
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âdem gelirler ise yemîn-i mugallaza

ederim ki yeri, gö¤ü yaratan Perverdi-

gâr hakk›çün ve Mushaf hakk›çün ve

ulu Peygamberimiz hakk›çün ve yüz

yirmi dört bin peygamberler hakk›çün

ve kufland›¤›m k›l›ç hakk›çün bu yaz›-

lanlara hiçbir ferd muhâlefet etmeye.

Mâdâm ki bunlar benim emrime mutî

ve münkâd olalar. fiöyle bilesiz.”

Fatih’in ferman›nda ifadesini bulan

temel hak ve hürriyetlerin güvence alt›-

na al›narak ve flefkatli ve âdil bir idare

sayesinde Balkanlarda as›rlard›r devam

eden Balkan feodal beylerinin zulüm ve

bask›lar› sona ermifltir. Osmanl›n›n bu

topraklardan elini çekmesi ile ne yaz›k

ki burada kargafla ve zulüm tekrar bafl-

lam›flt›r. Osmanl› Devleti’nin âdil ida-

resi alt›nda hayatlar›n› devam ettiren

gayri müslim tebaa devletin son döne-

mindeki otorite bofllu¤u ve bu arada d›fl

mihraklar›n tahrikleri neticesi, küllen-

mifl kin ve düflmanl›klardan do¤an bas-

k› ve zulümleri tekrar sahneleyecekler

ve maalesef bugünkü Bosna ve Kosova

trajedisinin gerçekleflmesine giden yolu

açacaklard›r.

Bu gün Kosoval›lar› etnik temizli¤e

tabi tutan S›rp faflizmi bundan befl yüz

elli sene önce Osmanl›n›n flefkatli elle-

rine s›¤›nd›¤›n› çoktan unutmufltur. Fâ-

tih Sultân Mehmed, Rumeli’deki fetih-

lerini geniflleterek S›rbistan s›n›rlar›na

geldi¤i zaman, iki atefl aras›nda kalan

S›rplar, Macaristan ile Osmanl› Devle-

ti’nden birisini tercih etmek mecburiye-

tinde kalm›fllard›r. O dönemde S›rplar

Ortodoks, Macarlar ise Katolik idiler

ve Romal›lar ile Latinler aras›nda anlafl-

mazl›k bulundu¤u gibi, bunlar da bir-

birlerini hiç sevmezlerdi. Macaristan

Kral› Jan Hunyad, S›rbistan’› ele geçir-

mek istiyordu. S›rbistan Kral› George

Brankoviç, kendisini Osmanl› Devle-

ti’ne karfl› isyan etmeye teflvik eden

Macaristan Kral› nezdine bir heyet

gönderir ve sorar:

“MMaaccaarrllaarr  TTüürrkklleerree  ggââlliipp  ggeelliirrssee,,

SS››rrppll››llaarr››nn  mmeezzhheepplleerrii  oollaann  OOrrttaaddookkss--

lluukk  hhaakkkk››nnddaa  nnee  ggiibbii  mmüüssaaaaddeelleerrddee  bbuu--

lluunnaaccaakkss››nn››zz?”.

Jan Hunyad’›n cevab›, insana ve

onun hak ve hürriyetlerine olan sayg›-

lar›n›n derecesini yans›tmas› aç›s›ndan

çok ilgi çekicidir:

“SS››rrbbiissttaann’’››nn  hheerr  ttaarraaff››nnddaa  KKaattoolliikk

kkiilliisseelleerrii  tteessiiss  eeddeeccee¤¤iimm..  OOrrttooddookkss  kkiillii--

sseelleerriinnii  yy››kkaaccaa¤¤››mm.”

Ayn› soruyu sormak üzere bir heye-

ti de Fâtih Sultân Mehmed’e göndermifl

ve Fâtih’in verdi¤i cevap ise flöyle ol-

mufltur:

“HHeerr  ccaammiinniinn  yyaann››nnddaa  bbiirr  kkiilliissee  iinnflflââ

eeddiilleecceekk” Bu cevab› alan S›rbistan Kra-

l›, H›ristiyan olan Macaristan’a de¤il,

Müslüman olan Osmanl› devleti’ne ita-

at etmifltir.

Osmanl›lar dünya siyasi arenas›nda
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bir denge unsuru olma yönünde politi-

kalar gelifltirmifllerdir. Bat›da ve Do¤u-

da askeri zaferler ile sa¤lanan bu denge

unsuru misyonu, yükselme döneminde

tam anlam›yla gerçekleflecektir. 16.

yüzy›lda Akdeniz ve Karadeniz

Türk’ün hâkimiyetine giriyor, Balkan-

larda sulh ve sükun hali sürüyor, Kuzey

Afrika, Arabistan yar›madas› bu güçlü

devletin hâkimiyet sahas›na girerek ba-

r›fl ve güvenlik kufla¤›n›n içerisinde yer

al›yordu. Osmanl›, Balkan toplumlar›

üzerinde bar›fl›, hoflgörüyü ve hürriyet

ortam›n› sa¤larken, di¤er Avrupa ülke-

lerinin ilk dikkate alacaklar› ülke duru-

muna geliyordu. Avrupa ülkeleri kendi

aralar›ndaki iliflkilerde bile Osmanl›’n›n

ne söyleyece¤ine bak›yorlard›. Dolay›-

s›yla Osmanl›’y› göz ard› sayan ve Os-

manl›’dan ba¤›ms›z bir politika izleye-

miyorlard›. Zira Osmanl›lar Avrupa’y›

seyreden pasif bir seyirci de¤il, mukte-

dir bir oyuncu idi. fiu söylenebilir; y›k›-

l›rken bile uluslararas› güçlüklerin dik-

katle izledi¤i bir ülke durumundayd›

Osmanl› Devleti. 

Osmanl› idaresi zulme de¤il adalet

ilkelerine dayan›yor, fler’-i flerifi’in çiz-

di¤i s›n›rlar› aflm›yorlard›. Dolay›s›yla

insan hak ve hürriyetleri, ça¤›n›n en

genifl anlam› içerisinde Osmanl›’da uy-

gulan›yordu. Din ve ›rk ayr›l›¤› bu hak-

lara mani de¤ildi. Zira bat›da Osmanl›

tehdidinin sürdü¤ü 1533-1546 devre-

sinde Protestanlar genifl ölçüde Katolik

Habsburg bask›s›ndan kurtulmufllar idi.

Hatta XVI. Yüzy›l ortalar›nda Türkler

Protestanlar›n ümidi olarak telakki edi-

lecek ve Osmanl› topraklar›ndaki Pro-

testanlar›n serbestçe dini icraatlar›n›

yapmalar› imparatorluk topraklar›nda

yaflayanlar için bir ideal olarak görüle-

cektir. “TTüürrkklleerriinn  eelliinnee  ddüüflflmmeekk  FFrreennkk--

lleerriinn  eelliinnee  ddüüflflmmeekktteenn  ddaahhaa  iiyyiiddiirr” di-

yorlard› (Ducas, s. 291, Bonn). 16.

Yüzy›lda Portekizliler ile bar›fl›n tesisi

aflamas›nda Portekiz kral›na gönderilen

namedeki ifadeler Osmanl› bar›fl flemsi-

yesinin büyüklü¤ünü anlatmaktad›r;

“HHaakk  ssüübbhhaanneehhuu  vvee  TTee’’aallââ  hhaazzrreettllee--

rriinniinn  uulluuvvvv--ii  iinnaayyeettii  iillee  flfliimmddiikkii  hhaallddee

hhiillaaffeett--ii  rrûûyy--››  zzeemmiinnee  kkaabbzzaa--››  ttaassaarrrruuff

vvee  iikkttiiddaarr  mmuurraadd  oolluubb  flflaarrkk  vvee  ggaarrbb››nn

rree’’ââyyââss››  cceennaahh--››  ddeevvlleettiimmiizzllee  mmüüssttaazz››ll

oolluubb  ddaaiimmaa  rree’’ââyyââ  hhaakkkk››nnddaa  mmeezzîîdd--ii

mmeerrhhaammeett--ii  flflaahhâânneemmiizz  mmeebbzzûûll  oolldd››¤¤››nnaa

bbiinnââeenn......’.

Cemil Meriç’in Osmanl›’da niçin bir

Bodin, bir Makyavel, bir Hobbes yetifl-

medi¤i sualine verdi¤i cevap flöyledir;

“NNiiççiinn  yyeettiiflflssiinn??  MMuuttllaakkiiyyeettiinn  bbuu  yyaa--

vvuuzz  nnaazzaarriiyyeecciilleerrii  OOssmmaannll››  mmüüllkküünnddee

yyaaflflaassaallaarr  ZZaatt--››  fifiaahhaannee’’nniinn  ddeessttaanncc››ss››

oolluurrllaarr..  ÜÜllkkeelleerriinnddee  ggeerrççeekklleeflflttii¤¤iinnii

ggöörrmmeeddiikklleerrii  ââddiill  vvee  kkeerrîîmm  ddeevvlleett  rrüüyyaa--

ss››nn››  yyaallnn››zz  OOssmmaannll››  ggeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr”. 

Fairfax Downey “Kanuni Sultân Sü-

leyman” adl› eserinde; “yirmi muhtelif

›rka mensup halk, Süleyman (Kanuni

Sultân Süleyman)’›n hâkimiyeti alt›nda

s›z›lt›z, gürültüsüz yaflad›lar. Re’âyân›n,

Müslüman olmayanlar dahil, arazi sahi-

bi olmalar›na cevaz verildi. Buna muka-

bil onlara baz› mükellefiyetler yükledi.

Bir çok H›ristiyan, vergileri a¤›r ve

adaleti karars›z olan H›ristiyan ülkele-

rindeki yurtlar›n› b›rakarak Türkiye’ye

gelip yerlefltiler” diyor. 

Do¤uda ise Sünnî ‹slâm dünyas›n›n

koruyuculu¤unu ve en önde gelen tem-

silcili¤ini üstlenerek fiii tehlikesini ber-

taraf etmifllerdir. Müslüman ahali üze-

rindeki fiii zulmünü defetmeyi farz-›

ayn telakki eden Osmanl›lar, ilan etti¤i

seferler ile ‹slâm dünyas›ndaki yerlerini

daha da sa¤lamlaflt›racaklard›r. Zira Ya-

vuz’un M›s›r seferi ile Osmanl› padi-

flahlar› halife unvan›n› alarak manevi

nüfuzlar›n› artt›racaklard›r. Tüm Müs-

lümanlar üzerinde söz sahibi olma im-

kan› bahfleden halifelik kurumu, Os-

manl›’n›n hem gücünü pekifltirmifl ve

hem de hedefledi¤i bar›fl› tesis etmede

yard›mc› olmufltur.

1590’da imzalan antlaflma ile Os-

manl› üstünlü¤üdo¤uda pekiflmifltir. Bu

anlaflma ile 1555 anlaflmas›nda üzerin-

de durulan Hz. Ali d›fl›ndaki üç halife-

ye sövüp sayma anlam›na gelen “teber-

rai”li¤in men’i sa¤lanm›flt›r. Bundan
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sonraki antlaflmalarda bu dini hususlar

hep ön planda tutulmufltur. Osmanl›lar

bu tarz izledikleri politikalarla Sünni

dünyay› manevi yönden destekleme ve

dinin koruyuculu¤u imajlar›n› pekifltir-

mifl oluyorlard›.

Dinin koruyuculu¤u misyonu olduk-

ça ön planda görülüyordu. Seferlere ç›-

k›l›rken teorik gerekçe dinin muhafaza-

s› ve din gayreti üzerine tesis ediliyor-

du. Portekizliler Hindistan’› iflgal ettik-

leri zaman buran›n küffar elinden istih-

las› için Osmanl› donanmas›n›n Sü-

veyfl’e aç›labilmesini mümkün k›lacak

Süveyfl kanal› projesinin ön gerekçesin-

de Hindistan’dan Haremeyn-i flerifeyn’i

ziyarete gelecek Müslümanlar›n yolla-

r›n›n kesilmesi ve dahas› Müslümanla-

r›n kafirlerin taht-› hükümetinde olma-

lar›n›n reva görülemeyece¤i idi.

Kanuni dönemi, Osmanl› bar›fl› teri-

minin yüklendi¤i anlam›n tezahür etti-

¤i parlak bir dönem idi. Zira bu dö-

nemde sa¤lam bir hukuk anlay›fl›n› hâ-

kim k›lma çabalar›, adalet prensibinin

ön plana ç›kar›lmas›, Sünni dünyan›n

liderli¤inin ve koruyuculu¤unun, do¤u-

da Safeviler’e bat›da H›ristiyan alemine

karfl› “ilahi misyon” un üstlenilmesi,

XVI. yüzy›l› Kanuni ça¤› haline getire-

cektir. Bu dönem daha sonra hep ide-

alize edilecektir.

Sokullu Mehmed Pafla’n›n günün

flartlar› içerisinde gerçekleflmesi güç

olan projeleri hep bu üst idealin eseriy-

di. Süveyfl kanal›n›n aç›larak bölgede

ve Hint denizinde daha etkin bir poli-

tika izleme, Orta Asya’dan bat›ya uza-

nan tarihi ticâret ve hac yollar›n› kont-

rolü alt›na almaya çal›flan Moskova

knezli¤ini engelleyerek Orta Asya’n›n

Sünnî dünyas› ile irtibat›n› art›rma, Ha-

zar denizine ulaflmak için Don-Volga

Kanal›n› açma ve Endülüs Müslümanla-

r›n› daha ciddi bir flekilde destekleme,

bu projeler aras›nda say›labilir.

K›saca Pax Ottoman demek, bütün

insanlar› Allah’›n kullar› kabul eden ‹s-

lâm Hukukunun Osmanl› Devleti tara-

f›ndan uygulanmas› demektir.(1)

3. Osmanl› hukuk 

sisteminin çok 

hukuklu bir hukuk 

sistemi oldu¤u 

iddialar›n›n alt›nda 

Osmanl› Hoflgörüsü 

yatmaktad›r
fiunu önemle vurgulayal›m ki, Os-

manl› Hukukunun çok hukuklu bir sis-

tem mi yoksa tek hukuklu bir sistemli ol-

du¤unu tart›fl›lmas›n›n alt›nda, Osmanl›

Devleti’nin uygulad›¤› bar›fl ve hoflgörü-

nün enginli¤i gerçe¤i yatmaktad›r. Zira

Osmanl› Devleti, hakimiyeti alt›nda bu-

lunan topraklarda yaflayan de¤iflik din ve

millet mensuplar›n›n inanç ve örflerine

öylesine sayg› duymufltur ki, bir k›s›m

tarihçi ve hukukçular, bunu çok hukuk-

luluk olarak anlam›fllard›r. fiöyle ki:

ÇÇookk  hhuukkuukklluulluukk kavram›n›, devletin

farkl› kültür ve din mensuplar›na onla-

r›n tercihleriyle kendi hukuklar›n› seç-

me flans›n› vermesi ve devletin hukuk

üretme gibi bir görevinin bulunmamas›

fleklinde özetlemek mümkündür. Mese-

la Medine Vesikas›, H›ristiyan, Yahudi

ve Müslümanlara kendi hukuklar›n› uy-

gulamay› getiren bir sözleflme mahiye-

tindedir. Verilen bu misâl, çeflitli millet

ve ümmetlere mensup insan toplulukla-

r›n› içinde bar›nd›ran Osmanl› Devleti

için de uygulanmak istenmektedir. K›-

saca bu izahlarla baz› yazarlar, ‹slâm

Hukukunun ve özellikle de Osmanl›

uygulamas›n›n ççookk  hhuukkuukklluulluukk prensi-

bini kabul etti¤ini iddia etmektedirler.

HHuukkuukk  bbiirrllii¤¤ii  ise, ülke içinde yaflayan

her ktoplulu¤a, ayn› hukuk sisteminin

hükümlerinin uygulanmas› demektir.

Önemle ifade edelim ki, ‹slâm Hu-

kukunda ve bunun tam bir uygulamas›

demek olan Osmanl› tatbikat›nda, ççookk

hhuukkuukklluulluukk asla mevcut de¤ildir. BBeellkkii

ffaarrkkll››  ddiinnlleerree  vvee  kküüllttüürrlleerree  mmeennssuupp  ttoopp--

lluulluukkllaarr  iiççiinn,,  ‹‹ssllââmm’’››nn  kkaabbuull  eettttii¤¤ii  hhaakk

vvee  hhüürrrriiyyeettlleerr  vvee  öözzeelllliikkllee  ddee  ddiinn  vvee

vviiccddaann  hhüürrrriiyyeettii  vvaarrdd››rr..  BBuu  hhüürrrriiyyeettlleerriinn

nneettiicceessii  oollaarraakk,,  flflaahh››ss,,  aaiillee  vvee  mmiirraass  ggiibbii

iissttiissnnaaîî  bbaazz››  hhuukkuukk  ddaallllaarr››nnddaa,,  oonnllaarr››nn
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iinnaannççllaarr››nnaa  uuyygguunn  oollaann  hhüükküümmlleerree  ssaayy--

gg››  pprreennssiibbii  vvaarrdd››rr..  BBuunnaa  ddaa  aayyrr››  hhuukkuukk--

llaarr  ddeemmeekk  mmüümmkküünn  ddee¤¤iillddiirr;;  oollssaa  oollssaa

ffaarrkkll››  iinnaannçç  hhüükküümmlleerriinnii  bbiirrbbiirriinnee  bbaa¤¤--

llaayyaann  bbaa¤¤llaammaa  kkuurraallllaarr››  ddeenniirr..  BBuunnllaarr

ddaa,,  MMüüssllüümmaannllaarr  aaçç››ss››nnddaann  ddee¤¤iill,,  ggaayyrr--ii

mmüüsslliimmlleerr  aaçç››ss››nnddaann  öönneemm  aarrzz  eettmmeekkttee--

ddiirr..

Meseleyi k›saca özetleyelim. ‹slâm

hukukunda insanlar, mensup olduklar›

dinlerine göre birbirinden tefrik olu-

nurlar. Vatan ve millet mefhumlar› ye-

rine ayn› dinin tâbiileri demek olan

ümmet tabiri esas al›n›r. Eski Müslü-

man Türk Devletlerinde vatandafl de-

mek olan rraa’’iiyyyyee  ((tteebbaaaa)), MMüüssllüümmaann  vvee

ggaayyrr--ii  mmüüsslliimm olarak ikiye ayr›l›r. Kav-

miyet yahut cinsiyet fark›, fler’i-i flerifce

hiç hükmündedir. Rumlar ile Ermeniler

tamamen H›ristiyan ve Türklerin ise ta-

mamen Müslüman olmalar› tesadüf ka-

bilindedir.

Yukar›da zikredilen din kriterlerin-

den hareket eden ‹slâm hukukçular›, ‹s-

lâm ülkesindeki insanlar›, Müslüman ve

gayr-i müslim olmak üzere iki ana gru-

ba ay›rm›fllard›r. Osmanl› Devletinde

mmiilllleett  tabiri, ümmet manâs›nda kulla-

n›lm›fl ve mmiilllleett--ii  mmüüsslliimmee  iillee  mmiilllleett--ii

ggaayyrr--ii  mmüüsslliimmee  mefhumlar›, f›k›h kitap-

lar›ndaki esaslara uygun olarak isti’mal

edilmifltir. Osmanl› ülkesinde yaflayan

en önemli gayr-i müslim milletler, H›-

ristiyanlar, Yahudiler ve sabiîlerdir. ‹s-

lâm ülkesinde yaflayan gayr-i müslimle-

ri, vatandafll›k hukuku aç›s›ndan ikiye

ay›rmak mümkündür: Z›mmîler ve

müste’menler. ZZ››mmmmîîlleerr, ‹slâm Ülkesi-

nin vatandafl› olan gayr-i müslimlerdir.

MMüüssttee’’mmeennlleerr  ise, yabanc›lard›r.

‹slâm hukukunda dünyan›n iki ülke-

ye ayr›ld›¤›n›, Müslümanlar›n hâkim

olduklar› topraklara ‹‹ssllââmm  üüllkkeessii

((DDâârr’’üüll--‹‹ssllââmm)) ve gayr›müslimlerin ha-

kim olduklar› topraklara da hhaarrpp  üüllkkeessii

((DDaarr’’üüll--HHaarrpp)) dendi¤ini biliyoruz. En

önemlisi de fiilen birden fazla olan ‹s-

lâm devletlerine, devletler hukuku aç›-

s›ndan “Birleflik ‹slâm Devletleri” naza-

r›yla bak›ld›¤›na da flahit oluyoruz. ‹s-

lâm ülkesi vatandafllar›na Osmanl› hu-

kukçular› eehhll--ii  ddaarr’’iill--‹‹ssllââmm demifller ve

baz› aksi görüfllere ra¤men, z›mmîleri

de bu tabirin kapsam›na sokmufllard›r.

Müslümanlar, dünyan›n neresinde olur-

sa olsun, Müslüman olmalar›ndan dola-

y›, ‹slâm ülkesinin vatandafl›d›rlar.

Z›mmîler ise, zimmet akdinin flartlar›na

uyduklar› sürece, ‹slâm ülkesinin ka-

nunlar›na tabi olmay› kabul ettiklerin-

den zimmet akdi gere¤ince, bir di¤er

görüfle göre ise, ‹slâm ülkesinde süresiz

ikâmet hakk›na sahip olduklar›ndan

dolay›, yine ‹slâm ülkesinin vatandafl›

say›l›rlar. Müste’menler ise, ‹slâm ülke-

sinde yabanc› statüsündedirler ve eehhll--ii

ddaarr’’iill--hhaarrbb diye yahut hhaarrbbîî fleklinde de

an›l›rlar. Tanzîmat öncesi bütün Os-

manl› Kanunnâmelerinde bu tabirlere

rastlamak mümkündür. Tanzîmat’a ka-

dar her konuda oldu¤u gibi, vatandafl-

l›k hukukunda da baz› istisnalar›n d›-

fl›nda, fler’î hükümleri esas alan Osman-

l› Devleti, bu kozmopolit dönemde va-

tandafll›k konusunda baz› yeni hüküm-

ler kabul etmifltir. RRaa’’iiyyyyee,,  mmüüsslliimm,,

zz››mmmmîî ve hhaarrbbîî tabirleri yavafl yavafl

terk edilmeye bafllanm›fl ve yerlerini te-

be’a-i Devlet-i Aliyye ve eeccnneebbîî gibi

yenilerine terk etmifllerdir.

Gayr-i müslimler zimmî statüsüne

geçince, baz› istisnalar›n d›fl›nda, Müs-

lümanlara tan›nan haklar›n bunlara da

tan›nmas› söz konusudur. Bir di¤er ifa-

deyle, Müslümanlara uygulanan hukuk,

onlar›n inançlar› gere¤i istisna tutulan

baz› hukukî hükümler d›fl›nda, ayn› hu-

kuk yani ‹slâm hukukudur. Devlet,

Müslüman vatandafllar ile gayr-i müs-

lim vatandafllar arasn›da fark gözetmek

durumunda olsa da bu, istisnaî olmakta

ve genel kaideyi bozmamaktad›r. ““BBiizzee

ttaann››nnaann  hhaakkllaarr  oonnllaarraa  ddaa  ttaann››nn››rr;;  bbiizzee

yyüükklleenneenn  ööddeevvlleerr  oonnllaarraa  ddaa  yyüükklleenniirr””

manâs›nda bir hadis de nakledilmekte-

dir. Müste’menler de hak ve ödevler

bak›m›ndan z›mmîler gibidirler. Arala-

r›ndaki fark, bunlar›n ‹slâm ülkesinde

sadece geçici ikâmet hakk›na sahip ol-

malar›d›r. Devaml› ikâmet nimetinin
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külfetleri bunlara yüklenmez.

Özel hukuk aç›s›ndan zziimmmmîîlleerr, fla-

h›s aile ve miras hukukuna ait baz› mü-

esseseler d›fl›nda tamamen Müslüman-

lar gibidirler. Yani akideye dayanma-

yan hükümlerde Müslümanlar eflittirler.

Akideye dayanan hükümlerde ise, ken-

di dinlerinin hükümlerine tabidirler.

Müste’menler de ikâmet müddetince bu

haklar konusunda zimmîler gibidirler.

Ancak devlet ve ülke menfaati aç›s›n-

dan baz› s›n›rlamalar söz konusudur.

Silah ve savafl malzemesi ihrâc› müs-

te’menlere bu sebeple yasaklanm›flt›r.

Hem zimmîler ve hem de müste’men-

ler, ‹slam ülkesinde, menkul ve gayri-

menkul mülkiyet hakk›na da sahiptir-

ler. Bu hak, ancak kamu yarar› sebebiy-

le k›s›tlanabilir. Zimmîler, mâlî tasar-

ruflar aç›s›ndan ‹slâm ülkesinde Müslü-

manlar gibi, ‹slâm Hukukuna tabidirler.

Mu’amelât konusunda dinlerinden ve

inançlar›ndan gelen önemli bir fark bu-

lunmad›¤› için istisnaî hükümler de ol-

dukça azd›r. ‹slâm ülkesinde gayr-i

müslimlerin flarap ve domuz üzerinde

malî tasarrufta bulunabilmeleri; gayr-i

müslime ait flarap ve domuzu telef ya-

hut gasb edenin tazminata mahkûm

edilmesi ve gayr-i müslimlerin bir gayr-

i menkûlü mabed olarak kiralayamama-

s› bu istisnalar›n en önemlilerini teflkil

eder. Müste’menler de malî konularda

baz› küçük istisnalar›n d›fl›nda zimmîler

gibidirler.

ÖÖzzeettllee, Osmanl› hukuk tarihinde

kabul edilen Hanefi görüflüne göre, efl-

ya, borçlar ve ticaret hukukunda gayr-i

müslim teb’aya da fler’î hükümler uygu-

lan›r. Ancak onlara göre mal kabul edi-

len domuz ve flarap gibi fleylerin huku-

kî muamele konusu olabilmesi gibi is-

tisnaî haller vard›r. Aile hukukunda ise,

isterlerse ‹slâm hukuk nizâm›na, iste-

mezlerse kendi hukuk nizâmlar›na tabi

olurlar. Nitekim 11991177  ttaarriihhllii  HHuukkuukk--››

AAiillee  KKaarraarrnnââmmeessii de bu görüflü benim-

semifl ve bu kanun içinde, Müslümanla-

ra ait maddeler yan›nda H›ristiyan ve

Yahudilere ait hükümlere de yer veril-

mifltir. Bu, bir at›ftan baflka bir fley de-

¤ildir.

Cezaî hükümlerin yer bak›m›ndan

tatbiki konusunda, ‹slâm hukukçular›

farkl› görüfller ileri sürmüfllerdir. ‹slâm

Hukuku cihanflümûl bir hukuk sistemi-

dir. Ancak uygulamada, baz› istisnalar

bulunmakla birlikte ‹slâm ceza huku-

kunda tam mmüüllkkîîlliikk  ssiisstteemmii esas al›n-

m›flt›r. Ebu Yusuf ve di¤er ‹slâm hukuk-

çular›n›n savundu¤ubu görüfle göre, ‹s-

lâm ceza hukuku tatbik edilir. Dolay›-

s›yla Müslümanlar, zimmîler ve müs-

te’menler ayn› cezaî hükümlere tabidir-

ler. Bu genel kaidenin istisnalar›n› ileri-

de görece¤iz. GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl  mmüüllkkîîlliikk

ssiisstteemmiinnii müdafaa eden Ebu Hanife ve

‹mam Muhammed’e göre ise, müs-

te’mene s›rf Allah hakk› olan zina, h›r-

s›zl›k ve yol kesme gibi suçlar›n hadleri

uygulanmaz.

‹slâm’da milletleraras› usûl hukuku

deyince, akla hemen zimmî ve müs-

te’menlerle ilgili hukukî ihtilaflar gel-

melidir. Zira ‹slâm Hukuku, bunlara ve

özellikle de ‹slâm ülkesi vatandafl› olan

zimmîlere, özel hukukun yukar›da k›sa-

ca aç›klad›¤›m›z baz› alanlar›nda bir

çeflit kazaî muhtâriyet vermifltir. Bu du-

rumda zikr edilen konularda fler’iye

mahkemesine baflvurunca, yabanc› un-

surlu bir ihtilâf olur.

YYaabbaanncc››  uunnssuurrlluu  iihhttiillââffllaarrddaa yani ‹s-

lâm ülkesindeki zimmî ve müste’men-

lerle ilgili davalarda yetkili mahkeme,

aile hukuku d›fl›nda ‹slâm mahkemeleri-

dir. Bu, Hanefilerin görüflüdür. Osman-

l› Devletinde tatbik edilen bu görüfle

göre, zimmî ve müste’menler, aile hu-

kuku alan›nda isterlerse kazaî muhtâri-

yete sahip kendi cemaat mahkemeleri-

ne baflvururlar ve isterlerse de yine

fler’iye mahkemelerine müracaat eder-

ler. ‹kinci fl›k için Ebu Hanife, her iki

taraf›n da r›zas›n› flart koflarken, Ebu

Yusuf ve ‹mam Muhammed taraf›ndan

birinin müracaat›n› yeterli görmektedir.

Osmanl› Devleti’nde zikredilen taraf-

lardan birininin müracaat›n› yeterli

görmektedir. Osmanl› Devleti’nde zik-
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redilen tatbikat 1917 tarihine kadar ba-

z› istisnalarla devam etmifltir. Bu tarihte

HAK ile yarg› birli¤ini sa¤lamak üzere,

gayr-i müslimlere aile hukuku alan›nda

kendi hukuklar› tatbik edilmek flart›yla

bütün yarg› yetkisi ‹slâm mahkemeleri-

ne verilmifltir.

Özetlemek gerekirse, Osmanl› Hu-

kuku çok hukuklu bir sistem de¤ildir.

Belki din ve vicdan hürriyeti gere¤i,

gayr-i müslimlere belli hukuk alanlar›n-

da daha serbest hareket etme imkân›

vermifltir. Tam manas›yla bir hoflgörü

ve bar›fl sözkonusudur. Bu serbestlik,

çok hukukluluk olarak anlafl›l›nca ve

gayr-i müslimler taraf›ndan suistimal

edilince, Tanzîmat sonras›nda buna

karfl› tedbirler al›nm›flt›r. Bunu teyid

eden iki belgeden baz› nakiller yapa-

rak, konuyu kapatmak istiyoruz.

BBiirriinncciissii; Hukuk-› Aile Kararnâmesi-

nin Mazbatas›ndaki flu cümlelerdir:

“Mecelle’nin aile hukuku ile ilgili

hükümler ihtiva etmemesinden dolay›,

memleketimizde bu konuda, de¤iflik

din ve milletlerden her bir grubun ted-

vin edilmemifl kendi mezhep ve dinle-

rine ait hükümlerin uygulanmas› ve bu

mezhebin hükümlerini fier’iye hâkimle-

rinin bilmemesi sebebiyle, gayr-i müs-

limlerin ruhanî reislerine yarg› yetkisi-

nin verilmesi zarureti, istisnâi de olsa

ortaya ç›km›flt›r. Halbuki devlete ait

olan yarg› hakk›n›n ciddi bir kontrole

tabi olmayan fert veya heyetlere tevdi

edilmesi, bir çok mahzurlar› da berabe-

rinde getirir”.

‹‹kkiinncciissii; Fener Patrikhânesi’ne aile,

miras ve flahs›n hukuku gibi alanlar ile

Patrikhâne içindeki nizâmlarda baz›

hukukî yetkiler verilmesi üzerine, bu

yetkiyi çok hukukluluk olarak yorumla-

yarak, Bizans Kanunu ad›yla bir baflka

hukuk sisteminden bahsetmeleri üzeri-

ne, 21 May›s 1904 tarihli ‹râde-i Seniy-

ye ile, Sultân Abdülhamid onlar› ikaz

etmek mecburiyetinde kalm›flt›r:

“RRuumm  PPaattrriikkhhâânneessii  MMuuhhtteelliitt  MMeeccllii--

ssiinnddee  ggöörrüülleenn  ddaavvaallaarr››nn  BBiizzaannss  KKaannuunnuu

nnaamm››yyllaa  bbiirr  kkaannuunnaa  uuyygguunn  oollaarraakk  hhaallllee--

ddiillddii¤¤ii  hhaabbeerr  aall››nnmm››flfl  oolluupp,,  bbuu  ttaabbiirr  ttaa--

rraaff››mmddaann  flflaaflflkk››nnll››kkllaa  kkaarrflfl››llaannmm››flfltt››rr..  MMee--

mmââlliikk--ii  fifiaahhaannee’’ddee  vvee  öözzeelllliikkllee  ddee  DDeevv--

lleett--ii  AAlliiyyyyee’’nniinn  PPaayy--››  ttaahhtt››nnddaa  ddeevvlleettiinn

kkaannuunnllaarr››nnddaann  bbaaflflkkaa  yyüürrüürrllüükkttee  kkaannuunn

oollaammaayyaaccaa¤¤››;;  bbuu  iiffaaddeeddeenn  mmaakkssaatt  ddaahhiillii

nniizzââmmnnââmmee  iissee  bbuunnaa  kkaannuunn  aadd››  vveerriillee--

mmeeyyeeccee¤¤ii  ggââyyeett  ââflfliikkâârrdd››rr”.

Bu dediklerimizin delilleri, 760 kü-

sur Osmanl› Kanunnâmesi ve arflivler-

deki milyonlarca belgelerdir.(2)

4. Osmanl›lar›, 400 
atl› diye ifade edilen 
küçük bir aflîret 
halinden, cihan 
devleti haline 
getiren onlar›n 
bar›fl ve hoflgörüye 
verdikleri önemdir.
Osmanl› Devleti’nin kuruluflu üze-

rinde, özellikle 20. Yüzy›l›n bafl›nda

yeterli ve yabanc› araflt›rmac›lar çokça

durmufllar ve 400 atl›dan cihan devleti-

ne geçiflin s›rlar›n› araflt›rm›fllard›r.

AA))  Bu konuda GGiibbbboonnss’un bafl›n›

çekti¤i bir nazariyeye göre, Osmanl›lar,

ancak Balkanlardaki fetihlerden sonra

Anadolu’daki topraklar›n› geniflletebil-

mifllerdir. Balkanlardaki fetihleri, tahrip

ve ya¤ma maksad›yla yap›lm›fl bir ak›n

de¤ildir, belki planl› bir yerleflmedir.

Buraya kadar do¤rulara tercüman olan

Gibbons, daha sonra Osmanl› afliretinin

küçük bir afliret oldu¤unu; hatta Mo¤ol-

lar›n elinden kaçt›ktan sonra Anado-

lu’ya gelifllerinde Müslüman olmufl ola-

bileceklerini; yeni Müslüman olman›n

heyecan›yla gayr-i müslimleri de zorla

‹slamlaflt›rd›klar›n›; asl›nda kendi nüfus-

lar›n›n az oldu¤unu, ancak dine daya-

nan yeni bir Osmanl› ›rk› meydana ge-

tirerek yerli Rumlar› da yanlar›na ald›k-

lar›n›; harb esirlerinin ‹slam’› kabul et-

mesinin onlar için imtiyaz oldu¤unu ve

k›saca Osmanl› Devleti’nin kuruluflunu

yeni bir dinle yeni bir ›rk ortaya ç›kar-

maya borçlu bulundu¤unu aç›klamakta-
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d›r. Bu görüfl daha sonra gelen tarihçiler

taraf›ndan özellikle Fuad Köprülü tara-

f›ndan fliddetle tenkit edilmifltir.

BB))  PP..  WWiitttteekk, Osmanl› Devleti, nin

tam bir gazi devlet özelli¤ini tafl›d›¤›n›,

teflkil etti¤i uc kültürü ile Osmanl›lar›n

fethedilen yerler halk›na tam bir müsa-

maha içinde yaklaflt›klar›n› ve bunun

da kaynaflmay› kolaylaflt›rd›¤›n› ifade

etmektedir.

CC))  FF..  GGiieessee ise, Gibbons’u fliddetle

tenkit ettikten sonra, Osmanl›n›n kuru-

luflunun maneviyat erenlerinin gayre-

tiyle mümkün oldu¤unu ve ahilerin ro-

lünün asla inkâr edilemeyece¤ini aç›k-

lamaktad›r.

D) Balkan tarihçileri, baflta IIoorrggaa ol-

mak üzere, Osmanl› Devleti’nin vah-

detçi ve muhafazakâr tavr› sebebiyle,

Bizans’›n anarfli ve terör havas›ndan

b›km›fl köylü ve askerlerinin (akritoi),

kültür, din ve medeniyet konusundaki

devaml›l›¤› da müflahede edince, dü-

flünmeden ve kitleler halinde Osman-

l›’ya teslim olduklar›n› aç›kça beyan et-

mifllerdir.

EE)) Bütün bu görüflleri yazd›¤› önem-

li eseriyle tahkik ve tenkit eden Fuad

Köprülü, Gibbons’un Osmanl› Aflireti-

nin önemsiz bir afliret oldu¤u görüflü

ile yeni ihtida iddias›n› hakl› sebeplerle

reddederken, Osmanl› Devleti’nin ta-

mamen dinî sebeplerle olan yükselifl

tarz›na, bazen afl›raya varan tarzda iti-

raz etmektedir. FFuuaadd  KKööpprrüüllüü, bütün

meseleyi, Ahlat’tan Domaniç’e gelen

Ertu¤rul Bey ve neslinin insan yap›s›na

ba¤lamaya çal›flmaktad›r. Bu arada Ahi-

lerin Giese taraf›ndan ifade edilen ku-

rulufltaki rollerini mübala¤al› bulmakta-

d›r. KKööpprrüüllüü, kuruluflda, Mo¤ollar›n

bask›s› sonucu Anadolu’ya göç eden

Türkmenlerin gaza ruhu ile Bizans top-

raklar›n› Dâr’ül ‹slâm yapmak üzere

gayretlerinin; Selçuklu Devletinin zaafa

düflmesi ve Anadolu Beyliklerinin ku-

rulmas› gibi bu dönemde meydana ge-

len büyük siyasi olaylar›n; Türklerin sa-

hip oldu¤u etnik özelliklerin; Osmanl›

kabilesinin asil oluflunun; Anadolu’da

oluflan GGââzziiyyâânn--››  RRuumm,,  AAhhiiyyâânn--››  RRuumm,,

BBââcciiyyâânn--››  RRuumm ve AAbbddaallâânn--››  RRuumm gibi

askerî, sosyal ve iktisadî gruplar›n; ni-

hayet Osmanl› Beyli¤ine karfl› hasmâne

tutum içine girmemelerinin ve benzeri

sebeplerin, Osmanl› Devleti’nin kurulu-

flunda ve inkiflâf›nda önemli rolleri ol-

du¤unu uzun uzad›ya aç›klamaktad›r.

Fuad Köprülü’nün gaza ruhunun 

ve i’lây-› kelimetullah gayesinin bu

konudaki rolünü küçümsedi¤i kanaatin-

deyiz.

FF))  OOssmmaannll››  hhooflflggöörrüüssüü  vvee  bbaarr››flfl››  aaçç››--

ss››nnddaann  öönneemmllii  oollaann  bbiirr  ggöörrüüflfl  ddee  HHaalliill

‹‹nnaallcc››kk’’aa  aaiittttiirr..  HHaalliill  ‹‹nnaallcc››kk, Balkanlar-

da Osmanl›’n›n yay›l›fl›n›n tamam›yla

muhafazakâr bir karakter tafl›d›¤›n›, âni

bir fetih ve yerleflme mevzubahis ola-

mayaca¤›n›, eski Rum, S›rp ve Arnavut

asil s›n›flar› ve askerî zümrelerin (voy-

nuklar ve lagatorlar gibi) yerlerinde b›-

rak›larak mühim bir k›sm›n›n H›ristiyan

t›mar erleri olarak Osmanl› t›mar kad-

rosuna sokuldu¤unu, delilleriyle anlat-

maktad›r. Osmanl› Devleti’nin hiçbir

zaman ‹slâmlaflt›rma politikas› gütme-

di¤i fleklindeki görüflün ise, k›smen

yanl›fl anlafl›ld›¤› kanaatindeyiz.

NNeettiiccee  oollaarraakk;

aa)) Osmanl›lar›n hem Allah’›n kendi-

lerine ihsan etti¤i etnik özellikleri ve

hem de bulunduklar› mevkiin her aç›-

dan fetih ruhuna uygun olmas›, kurulufl

ve geliflmelerinde mühim rol oynam›fl-

t›r.

bb)) Bu arada kendilerine düflman

olan Bizans’›n y›k›lma noktas›na gelme-

si, kendisini iktisadî aç›dan devam etti-

rebilmesi için vergi ve idare aç›s›ndan

kendi vatandafllar›na zulmetmesi, Bi-

zansl›lar, S›rplar ve Bulgarlar›n Orto-

doks olmalar› hasebiyle, bazen Avru-

pa’dan destek yerine köstekle karfl›lafl-

malar›, elbette ki yukar›da zikredilen

sebepleri destekleyen etkenler olmufl-

tur.

cc))  Ancak yerli ve yabanc› tarihçile-

rin Osmanl› Devleti’nin kurulufl ve ge-

liflmesini etkileyen haller olarak aç›kla-

d›klar› sebeplerin, asl›nda Osmanl›
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Devleti’nin do¤ru bir flekilde ‹slâm Hu-

kukunun hükümlerini uygulamalar›d›r

demek daha do¤ru olsa gerektir kana-

atindeyiz.

- Osmanl› Devleti’nin din hürriyeti

konusundaki müsamahas›, ‹slâm Huku-

kundaki din hürriyeti prensibinin ay-

n›yla uygulanmas›d›r. Bir ‹slâm ülkesin-

de vatandafll›¤a kabul edilen zimmîle-

rin, dinlerine müdahale edilmesi ve he-

le ‹slâm’a girmeye zorlanmas› mümkün

de¤ildir. Ancak Müslüman olmas› ile,

Müslümanlara ait baz› imtiyazl› haklar

(mesela vali, sancak beyi ve hatta sad-

razam olabilme haklar›) elde etmesi, el-

bette ki, Osmanl›lar›n bu tutumunu gö-

ren gayr-i müslimlerde olumlu etkiler

yapm›flt›r. Gâzî Mihaller ve benzeri

H›ristiyan as›ll› kahramanlar bunun ne-

ticesidir. Dolay›s›yla Osmanl›lar, zorla

‹slâmlaflt›rmam›fllard›r; ancak i’lây-› ke-

limetullah diye ifade edilen ‹slâm’› yay-

ma gayesinden asla taviz vermemifller-

dir. Yerli halk, bu müsamahay› ve H›-

ristiyanl›¤› yok etme gibi planlar›n›n

olmad›¤›n› görünce, Osmanl›ya ve ‹s-

lâm’a kitleler halinde girdikleri olmufl-

tur.

- Bilindi¤i gibi, ‹slamiyet, gayri

müslimler sadrazaml›k, valilik, sancak-

beylik, belli yerlerde kad›l›k ve devlet

baflkanl›¤› gibi görevlerin d›fl›nda (ve-

zâret-i tefvîz manas›n› tafl›yan görev-

ler), di¤er vazifelerin verilmesinde (ve-

zâret-i tenfîz manas›n› tafl›yan görevler,

t›mar eri, subafl›, gayr-i müslimlere ka-

d›l›k) sak›nca görmemifltir. Osmanl›lar

kurulufl döneminde bu prensibi eksiksiz

uygulam›fllard›r. Bu sebeple S›rplar,

Bulgarlar ve di¤er Balkan milletleri,

voynuk, lagator ve martoloslar ad› al-

t›nda askerî ve idarî görevlerde istih-

dam edildikleri gibi, kendilerine t›mar

ve ze’âmet de verilmesi ihmal edilme-

mifltir.

- Osmanl› Devleti, ‹slâm’a ayk›r› ol-

mayan ve ama insanl›¤a yararl› olan

müesseselerin ve kanunlar›n, baflka din-

lere ve milletlere ait olsa da, iktibas

edilmesinde veya vatandafl olan gayr-i

müslim tebaan›n kendi inanç ve âdetle-

riyle baflbafla b›rak›lmas›nda hiçbir

mahzur görmemifltir. Bu sebeple, baz›

tarihçilerin ifade etti¤i uc kültürü, za-

ten Müslüman Türk kültürünün bir par-

ças›d›r. Sonradan buna riayet edilme-

diyse, bu sonrakilerin hatas›d›r.

- Bütün bunlara maneviyât erenleri-

nin gayretleri de ilave edilince, yedi

düvele karfl› cihad yürüten Osmanl›

Devleti’ni durdurmak mümkün olma-

m›flt›r. Meseleye böyle bakmak gerekir

kanaatindeyiz.(3)

5. Osmanl›’n›n Bar›fl 

ve Hoflgörü 

Beyânnamesi
Osmanl› Devletindeki az›nl›klar›n

statüsü ile ilgili baz› bilgileri, yukar›da-

ki bafll›klar alt›nda vermeye çal›flt›k.

Ancak burada özellikle ‹stanbul’un fet-

hi ve Ayasofya’n›n camiye çevrilmesi

ile alakal› k›saca bilgi verecek ve sonra

da OOssmmaannll››’’nn››nn  BBaarr››flfl  vvee  HHooflflggöörrüü  BBeeyy--

yyâânnnnaammeessii diyebilece¤imiz Fatih’in fer-

man›n› zikredece¤iz.

‹slâm devletler hukukunun hüküm-

lerine göre, sulh yolu ile fethedilen ül-

kelerde mevcut olan ehl-i kitâba ait

ma’bedlere asla dokunulmaz; ancak ye-

nilerinin inflas›na da müsaade edilmez.

Eskiden beri var olanlar tamir edilebi-

lir. Savafl yoluyla fethedilen topraklar-

da ise, durum tam tersinedir. Yani ‹s-

lâm hükümdar›, isterse, baflka dinlere

ait bütün ma’bedleri yok eder ve gayr-i

müslimleri de sürgün edebilir. ‹flte ‹s-

tanbul, tamamen savafl yoluyla feth

olunmufltur. Ayasofya’n›n ve benzeri

baz› kiliselerin camiye çevriliflinin mefl-

ruiyet sebebi zikredilen hükümdür. Bu

hüküm, ‹stanbul çap›nda tatbik edilsey-

di, ‹stanbul’daki bütün kilise ve havra-

lar›n y›k›lmas› gerekirdi. ‹stanbul’u Al-

lah’›n yard›m› ve k›l›c›n›n kuvvetiyle

fetheden Fâtih Sultân Mehmed, Aya-

sofya’y› cami haline getirdikten sonra,

papaz ve hahamlardan oluflan bir heye-
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ti huzurunda kabul eder. Papaz ve ha-

hamlar heyeti, ‹stanbul’u savaflla fethet-

ti¤ini, dilerse ‹stanbul’da hiçbir kilise

ve havra b›rakmayaca¤›n› ve bu duru-

mun devletler hukukundan do¤an bir

hakk› oldu¤unu Fâtih’e ifade ederler,

ancak kendisine, kendilerine ve

ma’bedlerine karfl› ‹stanbul’un sulh yolu

ile fethetmifl gibi kabul edilmesini ve

geç de olsa toplu halde huzuruna gelifl-

lerini bu mânaya vesile saymas›n› ›srar-

la talep etmifllerdir.

Çevresindeki din âlimlerine dan›flan

Fâtih Sultân Mehmed, bu isteklerini

geri çevirmemifl ve camiye çevrilenlerin

d›fl›nda kalan kilise ve havralara, hakk›

oldu¤u halde müdahale etmemifltir.

Günümüze kadar yaflayan kilise ve hav-

ralar›n gerçek s›rr›n›n, Fâtih’in din ve

vicdan hürriyeti anlay›fl› oldu¤unu, Os-

manl› Devleti’nin flanl› fieyhülislâm›

Ebüssud Efendi, verdi¤i bir fetvâda vu-

zuha kavuflturmaktad›r. Bu fetvân›n asl›

aynen flöyledir:

“Merhum Sultân Muhammed Hân

hazretleri, Mahmiye-i ‹stanbul’u ve et-

raf›ndaki karyeleri unveten feth eyle-

mifl midir? EEll--CCeevvaabb: Ma’ruf olan unve-

ten (cebr ile) fetihdir. Amma kenais-i

kadime (eski kiliseler) sulhen fethe de-

lâlet eder. 945 tarihinde bu husus teftifl

olunmufltur. 130 yafl›nda bir kimesne

ve 110 yafl›nda bir kimesne bulunup

Yehud ve Nasara tâifesi el alt›nda Sul-

tân Muhammed Hân ile ittifak edüp

Tekfur’a nusret etmeyecek olub Sultân

Muhammed dahi anlar› seby etmeyüb

(esir almayub) halleri üzere mukarrer

edecek olub bu vechile feth olundu de-

yu flahadet edüb bu flahadet ile kenâsi-i

kadîme hali üzere kalm›flt›r. Ketebehu

Ebüssuud”.

Bu anlatt›klar›m›z›, tarihçilerin ver-

di¤i bilgi de do¤rulamaktad›r. Fâtih

Sultân Mehmed, 23 May›s’da ‹sfendi-

yar o¤lu Damat Kas›m Bey’i elçi olarak

Bizans’a göndermifl ve kendisine flu ha-

berleri yollam›flt›r: ‹lk umumi hücumda

flehir düflecektir. Bu gerçe¤i tam bir as-

ker olan ‹mparator da kabul etmelidir.

E¤er sulh yolu ile teslim olurlarsa, ‹s-

lâm Hukukunun kurallar› gere¤i, can ve

mala aslâ zarar verilmeyece¤ini; cebr

ile fethedilirse, hem kan dökülece¤ini

ve hem de sorumluluk kabul etmeyece-

¤ini bilmelidir. Maalesef bu habere ra¤-

men sulhu kabul etmeyince cebr ile

feth olunmufl ve buna ra¤men yine de

anlatt›¤›m›z gibi muamele yap›lm›flt›r.

Ayasofya’daki mozaikleri tamamen tah-

rip etmemesi ve ‹stanbul surlar›n› y›k-

mamas›, Fâtih’in bu konudaki tavr›n›

ortaya koymaktad›r.

Görülüyor ki, Fâtih Sultân Meh-
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med’in S›rbistan’da tatbik edece¤ini

va’d etti¤i “Her caminin yan›nda birer
kilise inflas›na müsaade” durumunu, ‹s-

tanbul’da da tatbik olunmufltur. Fe-

ner’de Abdi Subafl› Mahallesindeki Ca-

minin bitifli¤inde Rum Patrikhanesi ile

kilisenin mevcudiyeti, Osmanl› Devle-

ti’nin gerçek mânâda din ve vicdan

hürriyetini göstermiyor mu? Edirnekap›

Caddesinin son k›sm›nda yer alan Mih-

rimah Sultan Camii’nin hemen karfl›s›n-

da bir Rum kilisesinin inflas›na müsaade

etmek, bu hürriyetin maddî delillerin-

den de¤il midir?

‹stanbul’un harap edilmesi iddias›

da do¤ru de¤ildir. Buna ayr›nt›l› cevap

vermek yerine, ‹stanbul’un fethini ge-

çen bin y›l›n en önemli yüz olay› ara-

s›nda zikredilen CNN, Time ve ben-

zeri kurulufllar›n yapt›klar› tesbitden

bir cümle nakledelim: ‹stanbul, Fâtih

taraf›ndan fethedilmeden evvel, tam

bir harâbe ve ölü flehir idi. Fetihden

sonra, hem Avrupa’n›n ve hem de

Müslüman memleketlerin ticâret mer-

kezi ve mamur bir dünya flehri haline

geldi. Nitekim Rus tarihçi Ouspensky

bile “Türkler 1453’te, Haçl›lar›n
1204’te yapt›klar›ndan çok daha in-
sanca ve hoflgörüyle davrand›lar” di-

yebilmektedir.(4)

“Galata Zimmîlerine Verilen Ahid-
name”

(Galata zimmîlerin ahid-nâmesidir.
Ebül-Feth Sultân Muhammed Han ‹s-
tanbul’u feth eyledükde vermifltir.
Rumca yaz›lub üzerine tu¤ra çekilmifl-
tir)

“Ben Ulu Padiflâh ve ulu flehinflâh
Sultan Muhammed Hân bin Sultân
Murâd’›m. Yemin ederim ki, yeri gö¤ü
yaradan Perverdigar hakk› içün ve
Hazret-i Resûlün-Aley’is Salâtü Ve’s-
Selâm- pâk, münevver, mutahhar ru-
hu içün ve yedi Mushaf hakk› içün ve
yüz yirmi dörtbin peygamberler hakk›
içün, dedem ruhîçün ve babam ruhî-
çün, benim babam içün ve o¤lanlar›n
baflîçün, k›l›ç hakkîçün, flimdiki hâlde

Galata’n›n halk› ve merdüm-zâdeleri
atebe-i ulyâma dostluk içün Papalar›
Pravizin ve Markizoh Frenku ve ter-
cümanlar› Nikoroz Balu¤u ile Kalâ-i
mezûrenin miftâh›n gönderüb bana
kul olma¤a itâat ve ink›yâd göstermifl-
ler. Ben dahi; 

1. Kabul eyledim ki, kendülerin
âyinleri ve erkânlar› ne vechile câri
olagelirse, yine ol üslûb üzere âdetle-
rin ve erkânlar›n yerine getüreler. Ben
dahi üzerlerine varub kal’alar›n› y›kub
harâb etmeyem.

2. Buyurdum ki, kendülerin mallar›
ve r›z›klar› ve mülkleri ve mahzenleri
ve ba¤lar› ve de¤irmenleri ve gemileri
ve sandallar› ve bilcümle metâ’lar› ve
avretleri ve o¤lanc›klar› ve kullar› ve
câriyelerin kendülerin ellerinde mu-
karrer ola, müte’âr›z olmayam ve
üflendirmeyem.

3. Anlar dahi rençberlik edeler.
Gayr› memleketlerim gibi deryâdan ve
kurudan sefer edeler, kimesne mâni
ve müzâhim olmaa, mu’âf ve müsellem
olalar.

4. Ben dahi üzerlerine harâc
vaz’edem, sâl be-sâl edâ edeler gayr›lar
gibi. Ve ben dahi bunlar›n üzerlerine
nazar-› fierifim dirî¤ buyurmayub koru-
yam gayr› memleketlerim gibi.

5. Ve kiliseleri ellerinde ola, oku-
yalar âyinlerince. Ammâ çan ve nâkûs
çalmayalar. Ve kiliselerin alub mescid
etmeyem. Bunlar dahi yeni kilise yap-
mayalar.

6. Ve Ceneviz bâzirgânlar› derya-
dan ve kurudan rençberlik edüb gele-
ler ve gideler. Gümrüklerin âdet üze-
re vereler. Anlara kimesne te’addî et-
meye.

7. Ve buyurdum ki, yeniçerili¤e
o¤lan almayam ve bir kâfiri r›zâs› ol-
madan müslüman etmeyeler ve ken-
düleri aralar›nda kimi ihtiyâr ederler-
se mahlahatlar› içün kethüdâ nasbe-
deler.

8. Ve buyurdum ki, evlerine do-
¤anc› ve kul konmaya ve kal’a-i mez-
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kûre halk› ve bâzirgânlar› angaryadan
mu’âf ve müsellem olalar.

Böyle bileler, alâmet i ...erife i’ti-
mâd k›lalar.

Tahrîren fi Evâhir-i Cemâziyelûlâ
sene seb’in ve hamsîn ve semâne-
mi’ete” (857 H.1453 M.)(5)

Son sözümüz fludur: Osmanl› Dev-

letindeki bar›fl ve hoflgörünün s›n›rlar›,

aradan yüzlerce y›l geçmesine ra¤men

hala baflörtüsü yasa¤› ile u¤raflan ve

Kur’an okumay› yasaklaycak kadar kat›-

laflan Türkiye Cumhuriyetini idare

edenlerin hayalinin dahi ulaflamayaca¤›

kadar genifltir. Dolay›s›yla bu ikisini

mukayese etmek dahi k›yas-› ma’a-fâ-

r›kt›r.
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Filósofos, cilt I, Barselona,

s.IX.XXXI.

Ali-Bey, D Domingo Badía,  

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

Yak›n Do¤u, bat›l› gezginlerin ilgi-

sini her devirde çekmifltir. XIX. yüzy›l-

da ‹slâm ülkelerini görmek için yola ç›-

kan gezginlerin say›s› bir hayli kabar›k-

t›r. Bunlardan biri de Domingo Badía y

Leblich ad›nda, 1776'da Barselona'da

do¤an bir ‹spanyol vatandafl›d›r. Barse-

lona'da tekel idarecisi olarak görev ya-

pan bu flah›s 1803-1807 y›llar› aras›nda

s›ras›yla Fas'da ve Osmanl› ‹mparator-

lu¤u'nun Trablusgarb, Mora, Modon,

K›br›s, M›s›r, Suudi Arabistan, Filistin

ve Suriye gibi vilayet ve eyaletlerinde

bulunduktan sonra ‹stanbul'a gitmek

üzere Suriye'den hareket etmifl ve yolu

üzerindeki baz› Anadolu flehirlerinden

geçerek nihayet yolculu¤unun son du-

ra¤› olan ‹mparatorluk payitaht›na var-

m›fl ve burada yaklafl›k bir buçuk ay

kalm›flt›r. Vatan› ‹spanya'ya döndükten

sonra kaleme ald›¤› gezi izlenimlerini

ilk defa 1814 y›l›nda Fransa'da, "Voya-

ges d'Ali-Bey en Afrique et en Asie

pendant les années 1803-1804-1805-

1806-1807" ad›yla bir kitap halinde

Frans›zca olarak yay›nlayan Domingo

Badía, bütün gezilerini bafl›ndan sonu-

na kadar Ali Bey el Abbasi fleklinde uy-

durma bir isimle bir Arap fleyhi kimli¤i

alt›nda gerçeklefltirmifltir. 

Seyahatnamesi 168 y›ll›k bir aradan

sonra ‹spanyolca'ya çevrilerek vatan›

‹spanya'da 1982 y›l›nda iki ayr› cilt ha-

linde bas›lm›fl olup bu bask›s›n›n önsö-

zünde ça¤dafl ‹spanyol yazar› ve arafl-

t›rmac›s› Juan Goytisolo, Domingo Ba-

día'n›n ya da di¤er ad›yla Ali Bey'in,

zaman›n ‹spanyol baflbakan› Manuel

Godoy taraf›ndan görevlendirilmifl bir

casus oldu¤unu belgelerle aç›klamakta-

d›r.(1) Goytisolo'ya göre Ali Bey'in gö-

revi Akdeniz'in karfl› k›y›s›ndaki komflu

ülke Fas'›n hükümdar›n›, düflmanlar›na

karfl› korumak amac›yla ‹spanya ile bir

askerî ittifak kurmaya ikna etmektir.

Bunu sa¤layamad›¤› takdirde hükümda-

r›n muhalifleriyle anlaflarak ülkede bir

ayaklanma ve iç savafl bafllatacak ve bu

flekilde ‹spanya'n›n askerî müdahalesi 

için uygun bir ortam yaratacakt›r. 

Domingo

Badía, yeni

kimli¤iyle Ali

Bey bu ifl için biçil-

mifl kaftand›r. Arapçay› kendi gayretiy-

le mükemmel bir flekilde ö¤renmifl, ma-

cerac› ruha sahip, kurnaz ve birkaç dil

bilen kültürlü bir insand›r. Düzmece

hayat hikâyesine göre Hz. Muham-

med'in soyundan gelmektedir. Halep'te

do¤mufl olup, küçük yaflta ailesiyle bir-

likte Avrupa'ya göç etmifltir. Hristiyan

dünyas›nda e¤itim gördükten sonra

flimdi do¤du¤u yerleri görmek ve Kâ-

be'yi ziyaret ederek hac› olmak ama-

c›yla Do¤u'ya gitmektedir.

Kendisine verilen görevi baflar›yla

yerine getirmek ve her hangi bir flüp-

heye mahal b›rakmamak için Londra'

da sünnet dahi olan Domingo Badía,

yolculu¤una Endülüs'ün güneyindeki

Tarifa Liman›ndan 1803 y›l›nda ufak

bir tekneyle  hareket ederek bafllar ve

Cebelitar›k Bo¤az›n› geçerek Fas'›n

Tanca liman›na var›r. Fas'da hükümda-

r›n ve baz› önemli kimselerin güvenini

ve dostlu¤unu kazanan Ali Bey, Pey-
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Üstte: Tanca Kalesi

Ali Bey’in çizimi

Altta:Zaman›n ‹spanya

baflbakan› Manuel Godoy 

Goya’n›n tablosu

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

gamberin soyundan geldi¤ini söyledi¤i

için de halktan büyük sayg› görür. ‹ki

ciltlik seyahatnamesinde Ali Bey'in ön-

ceki hayat›na dair en küçük bir bilgi

bulunmad›¤› gibi göreviyle ilgili bir

aç›klama da yoktur. Her ne kadar öz-

geçmifliyle ilgili olarak kendisine yö-

neltilen sorulara cevap verdi¤ini seya-

hatnamesinde belirtmekteyse de bu ce-

vaplar›n neler oldu¤unu aç›klamam›flt›r.

Bu nedenle elimizde hayat›na dair fazla

bir bilgi mevcut de¤ildir. Eserinde yal-

n›zca ‹slâm dini hakk›nda ayr›nt›l› bil-

giler vermifl ve gezip gördü¤ü yerleri

ve insanlar› anlatm›flt›r. Ayr›ca zaman

zaman bafl›ndan geçenleri de nakletmifl

ve her halde görevinin bir parças› ola-

rak ziyaret etti¤i yerlere ait askerî ve

stratejik bilgiler vermifltir. Seyahatna-

mesinin Fas ile ilgili k›sm›nda okuyucu-

nun zihninde soru iflaretleri yaratan

önemli boflluklar vard›r. Bu ülkedeki

durumunun giderek kritikleflti¤i ve ken-

disinden kuflkulan›ld›¤› için aceleyle

buradan ayr›lmak zorunda kald›¤› tah-

min edilmektedir. 

Ali Bey'in seyahatnamesinin birinci

cildi Fas, Trablusgarb, Yunanistan,

K›br›s ve M›s›r gezilerini, ikinci cildi

ise Suudi Arabistan, Filistin, Suriye ve
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Üstte: Ali Bey’in çizdi¤i Fas

haritas›

Altta: Domingo Bedia Y.

Leblich

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

Türkiye gezilerini içermektedir. Ali

Bey ‹stanbul'da bir buçuk ay kadar kal-

d›ktan sonra Trakya yoluyla Roman-

ya'ya gitmifl ve oradan kara yoluyla ‹s-

panya'ya dönmüfltür. Ali Bey ülkesine

var›r varmaz o zamanlar ‹spanya kral›

olarak tahtta bulunan ve Napolyon Bo-

napart'›n kardefli olan Jose Bonapart'›n

hizmetine girmifl, ama Ba¤›ms›zl›k sa-

vafl› sonunda Frans›zlar ülkeden kovu-

lunca o da di¤er Frans›z iflbirlikçileri ve

hayranlar› gibi 1812 y›l›nda Fransa'ya

sürgüne gitmek zorunda kalm›flt›r. Ali

Bey bir kez daha Suudi Arabistan'a git-

mek üzere haz›rl›k yaparken 1818 y›-

l›nda k›rk iki yafl›ndayken dizanteriden

ölmüfltür.

Ali Bey'in seyahatnamesi oldukça il-

ginçtir, her ne kadar zaman zaman ta-

rih hatalar›na rastlanmaktaysa da ge-

nellikle do¤ru bilgiler verdi¤i görül-

mektedir. Eserinde gözümüze çarpan

ilginç bir nokta da Ali Bey'in ‹slâm di-

nine gerçekten inanan biri gibi görün-

mesidir. Öyle ki hac›lar›n Kâbe'yi tavaf

edifllerini büyük bir hufl'u içinde anlat-

makta ve Hz. Muhammed'den bahse-

derken "Peygamberimiz", Müslümanl›k

hakk›nda bilgi verirken de "bizim dini-

miz" ifadelerini kullanmaktad›r. Kendi

rolünü böylesine benimsemifl olmas› in-

san› hayrete düflürmekte ve bu nedenle

‹slâm dinini yak›ndan tan›d›ktan sonra

Müslümanl›¤a samimi olarak inanm›fl

olabilece¤i ihtimalini akla getirmekte-

dir.

Ali Bey'in Türkiye ile ilgili izlenim-

lerine gelecek olursak, seyahatnamesin-

de belirtti¤i üzere ‹stanbul'a gitmek

üzere 26 Eylül 1807 tarihinde Ha-

lep'ten yola ç›kt›¤›n› ve uzunca ve zah-

metli bir kara yolculu¤undan sonra ni-

hayet 21 Ekim 1807'de ‹mparatorlu¤un
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Ali Bey’in çizdi¤i Kuzey

Afrika haritas›

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

baflkentine vard›¤›n› görüyoruz. Ali

Bey eserinde ‹spanya elçisi Almenara

markisinin evinde birkaç gün misafir

kald›¤›n›, daha sonra ad›n› aç›klamad›-

¤› tafltan infla edilmifl bir handa ikamet

etti¤ini belirtmektedir. ‹stanbul'da bu-

lundu¤u süre içinde flehrin an›tlar›n›,

saraylar›n›, camilerini, türbelerini ve

görülmeye de¤er di¤er yerlerini gez-

mek f›rsat›n› bulan Ali Bey Padiflah›n

Cuma namaz›na gidiflini ve Bayram tö-

renini de yak›ndan izlemifltir. Eserinde

dönemin önemli yerleri hakk›nda bilgi

vermesinin yan›s›ra, Türklerin özellik-

leri, e¤lence vas›talar›, kad›nlar, iklim

vs. üzerine de ilginç aç›klamalarda bu-

lunmaktad›r. ‹stanbul hakk›nda göz-

lemleri oldukça genifl yer tutmaktad›r,

yazd›klar› daha önce Türkiye'ye gelen

yabanc› gezginlerin anlatt›klar›na uy-

maktad›r, ancak daha önce hiçbir ya-

banc› taraf›ndan tasvir edilmemifl olan

Eyüpsultan Camii ve türbesi hakk›nda-

ki gözlemleri önemlidir. Hristiyanlar›n

girmesi o zamanlar yasak olan bu kut-

sal mekâna Arap fleyhi kimli¤i ve k›ya-

fetiyle rahatça girmifl ve notlar alm›flt›r.

Seyahatnamesinde yaz›l› olanlar› afla¤›-

da oldu¤u gibi veriyoruz :

" fiehirden ç›k›p da liman yönünde

(Haliç kastediliyor) ilerliyecek olursa-

n›z, çeyrek fersah uzakl›kta bulunan

Padiflah›n çok zarif bir saray›na var›rs›-

n›z, buradan sonra da liman›n bir yaka-

s›nda yer alan Eyüp semtine gidilir.

Bu semt ad›n› Peygamber sanca¤›n›

tafl›yan bir mübarek zattan alm›flt›r, ke-

mikleri mucizevî bir flekilde ayn› ma-

halde bulunan bu zat ‹stanbul'un velisi

gibi sayg› görür; onun hat›ras›na infla

edilmifl olan buradaki camide tahta ç›-

kan Osmanl› padiflahlar› k›l›ç kuflan›r-

lar, bu tören Avrupa'daki krallar›n taç

giymelerine tekabül eder.

Müslüman olmayanlar›n mabede

girmeleri yasak oldu¤undan flimdiye

kadar buran›n bir tasviri yap›lmam›flt›r,

bu mekân› sadece bir kez ziyaret etti-

¤im ve k›s›mlar›n› ölçme imkân›m ol-

mad›¤› için yaklafl›k bir plan yapabil-

dim.

fiekil bak›m›ndan düzensiz bir mey-

dan› geçtikten sonra külliyenin içine

giriliyor, külliyenin ortas›nda bir avlu,

sa¤›nda bir cami ve solunda da bu mü-

barek zat›n medfun bulundu¤u bir tür-

be yer al›yor. Her üç yap›n›n da zemi-

ni ve duvarlar› tamamen en güzel mer-

merlerle kaplanm›fl. 

Avlu üç yan› revakl› bir baklava flek-

linde. Ortada bulunan iki kavak (ç›nar

yerine kavak kelimesini kullan›yor)

yapraklar› ve dallar›yla avlunun tama-

m›n› gölgelendirmekte ve hofl bir etki

yaratmaktad›r.

Bu cami ‹stanbul'un di¤er camilerine

benziyor, yani Ayasofya gibi kare plan

üzerine oturtulmufl büyük bir kubbeden
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2) Ayn› eser, cilt II, s. 482-

483.
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ibaret; fakat burada onu di¤erlerinden

ay›ran iki özellik var: Birincisi, karenin

her köflesindeki fil ayaklar›n›n son de-

rece ince olufllar›, karenin sadece üç ta-

raf›nda bulunan ve herbiri ikifler sütün

halindeki silindir fleklinde alt› fil aya¤›

kubbeyi desteklemekte; ve ayr›ca du-

varlardan birinin üzerinde bir yar›m

kubbe yer almakta, imam›n yeri yani

mihrap bu tarafta bulunuyor. ‹kinci

özellik, hünkâr mahfilinin di¤er cami-

lerde oldu¤u gibi mihrab›n sa¤›nda de-

¤il, aksine solunda yer al›yor olmas›.

Duvarlar›n en de¤erli mermerlerle kapl›

oldu¤u görülüyor; zemine çok güzel

hal›lar serilmifl, yedi-sekiz ayak yüksek-

likte as›l› duran ve merkezleri bir olan

bir çok demir halka üzerinde say›s›z

küçük lambalar, kristal ve gümüfl avize-

ler, devekuflu yumurtalar›, Hindistan

cevizleri ve daha birçok küçük süs efl-

yas› bulunuyor, bunlar›n hepsi de s›rl›

olup güzel renklere boyanm›fllar ve bir

bütün olarak muhteflem bir görüntü ve-

riyorlar. 

Avlunun aksi istikametinde içerisi

divanlar ve hal›larla döflenmifl bir salon

görülüyor, buran›n duvarlar› de¤iflik

motifli, rengârenk çinilerle kaplanm›fl.

Salonun kal›n duvarlar›ndan birinde

aç›lm›fl küçük bir oyukta muhafaza edi-

len kahverengi ve beyaz damarl› bir

mermer parças›nda Peygamber’in ayak

izi bulunuyor; bu iz daha ziyade aya¤›-

n›n kal›b› fleklinde, yolculuklar›m bo-

yunca ziyaret etti¤im bu çeflit an›tlar›n

baz›lar›nda bu ayak izinin benzerlerini

görmüfltüm. Peygamberin sancaktar›n›n

türbesine bu salondan geçilerek girili-

yor.

Çok zarif pencerelerden ›fl›k alan bu

türbe, üzerindeki zarif kubbesiyle t›pk›

bir mabedi and›r›yor. Çok de¤erli bir

örtüyle örtülü olan sanduka türbenin

tam orta yerinde yer almakta ve etraf›-

n› gümüflten bir parmakl›k kuflatmakta-

d›r. Sandukan›n bafl taraf›na gelen yer-

de bulunan bir kutu içinde Peygambe-

rin sancaktar›n›n belirgin iflareti olan

katlanm›fl bir sancak muhafaza edil-

mektedir; sandukan›n ayak taraf›nda

bulunan bir kuyudan gümüfl kovayla ç›-

kar›lan su ayn› metalden yap›lm›fl bar-

daklarla içiliyor, dediklerine göre bu su

mucizevî özelliklere sahipmifl.

‹çeride epeyce sadaca verdikten

sonra, binan›n kap›s›nda da bir dilenci

ordusuyla karfl›lafl›nca onlara  da bol

bol sadaka da¤›tt›m, bunlar vesikal› di-

lenciler, sadece reisleri müminlerden

para istemek için öne ç›k›yor; daha

sonra talihsiz III. Selim'in validesinin

türbesini ziyaret etmek üzere ilerledim.

Bu bina muhteflem mermerlerle kapl›

olup son derecede zevkli sütunlar ve ifl-

lemelerle bezenmifl. Genifl pencerele-

rindeki demirler alt›n yald›za boyan-

m›fl. Girifl k›sm›nda da sütunlu bir re-

vak bulunmakta." (2)
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Sultan Reflâd’›n,

Eyübsultan’daki K›l›ç

Kuflanma merâsiminden

dönüflü.

(Hulusi Yavuz özel

arflivinden)

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

Her sene 29 May›s gününü, ‹stan-

bul’un Fâtih Sultan Mehmed taraf›ndan

hicrî 27 Cemâziyelâhir 857/mîlâdî 29

May›s 1453 tarihinde fethinin y›ldönü-

mü olarak kutluyoruz. Bu fethin bugün

546.c›s›n› idrâk ediyoruz. 

Bu ayn› zamanda, bugün mevcud

olan Eyüb Sultan Câmi‘ ve Türbesi’nin

en az 546 senedir ziyâret edilmekde

oluflu demektir.(1)

Eyüb, bu türbede yatan büyük zât›n

o¤lunun ad›d›r. As›l ad›, Hâlid ‹bn

Zeyd’dir. Arab ‘âdetleri gere¤i, herkes,

do¤an «ilk çocu¤un babas› ma‘nâs›na

gelen bir künye ald›¤› için, o da o¤lu

Eyyûb sebebiyle Ebû Eyyûb, ya‘ni,

«Eyüb’ün Babas› künyesini alm›flt›r.

Medîne’li ilk Müslümanlardan olmas›

hasebiyle de el-Ensârî «Mekke-i Mü-

kerreme’den hicret eden Müslüman-

lar’a yard›m eden ‘ünvân›n› kazanm›fl-

t›r. Tam ad›, Hâlid ‹bn Zeyd Ebû Ey-

yûbe’l-Ensârî olan bu büyük sahâbî,

Arabca dil kâ‘ideleri sebebiyle, bu dil-

deki nidâ harfleri ve edatlar yüzünden,

ba‘zan Ebâ Eyyûb, ba‘zan da Ebû Ey-

yûb diye telâffuz edilmektedir. Halk›-

m›z onun ad›n› k›salta k›salta Eyüb

yapm›fl ve sanki buradaki Câmi ile

Türbe’ye ve bu semte onun o¤lunun

ad›n› vermifl olmaktad›r: Eyüb! Sonra

da onu gönül taht›na oturtmufl, Eyüb

Sultan demifltir.fiüphesiz halk›m›z bu-

nu samîmiyyet ve muhabbetinden ve

kolay›na geldi¤inden dolay› yapmakta-

d›r. Bunu tabîî görmek lâz›md›r.

fiimdi sorulacak esas su’âl fludur:

Ebû Eyyûbe’l-Ensârî hazretlerinin vefâ-

t›ndan i‘tibâren Kabr-i fierîfi’nin Fâ-

tih’in flehre girifline kadar sekiz as›r zi-

yâret edilmifl olmas› bir tarafa, bugünki

Türbe fetihden beri, niçin 546 senedir

büyük bir ziyâreti merkezi hâlindedir

ve burasa neden her kesimden ziyâret-

cilerle her gün dolub dolub taflmakta-

d›r? Ziyâretciler sâdece hayatta iken

de¤il öldükden sonra da bu mübârek

zât›n yan›nda olmay› istemifller ve

onun yak›nlar›na gömülmüfllerdir?. Bu

câzibenin sebebi ve buray› flerefli k›lan

nedir? 

fiu kibâr-› kelâm meflhûrdur: fiere-
fü‘l-mekân bi’l-mekîn. «Bir mekân› fle-

refli yapan, o mekânda olan de¤erli ki-

fli, mübârek varl›k veyâ makâmd›r de-

mektir. Mekke-i Mükerreme ile Medî-

ne-i Münevvere ve Kudüs-i fierîf’i mü-

bârek ve mukadddes yapan sebebler

vard›r. Mekkee-i Mükerreme’yi mukad-

des k›lanlar, buradaki Ka‘be-i Mu‘azza-

ma, Haram-› fierîf, Haceru’l-Esved,

Makâm-› ‹brâhîm, Safâ ve Merve Te-

peleri, Cebelü’n-Nûr, ‘Arafat ile di¤er

fle‘âir-i ‹slâm oldu¤u gibi,  Medîne-i

Müneverre’yi mübârek yapanlar da bu-

rada mevcud, Mescid-i Nebevî, Hücre-

i Sa‘âdet, Ravza-i Mutahhara, Kubâ

Mescid’i ve di¤er mübârek mekânlar-

d›r. Kudüs’ü böyle yapan ise Mescid-i

Aksâ ve etrâf›ndaki kudsî makamlar’d›r.

‹flte Eyüb’ü azîz ve câzibe merkezi
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Eyübsultan Câmi’i

flad›rvan›ndan iç avluya

aç›lan kap› ve solunda

Türbe’nin ç›k›fl kap›s›. 
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k›lan da burada yatan ve buraya ad›-

n› vermifl olan, Mihmandâr-› Rasûl

Ebû Eyyûbel-Ensârî Hazretleri’dir. O

olmasayd›, ne buras› her gün bayram

yeri gibi bir ziyâret merkezi olur ve

ne de burada ‹slâm mi‘mârîsi ve gü-

zel san‘atlar›n›n aç›k hava müzesi hâ-

lindeki böyle bir Eyüb semti kurulur-

du.

O halde bu müstesnâ zât kimdir ve

ne yapm›flt›r? Ne gibi mümtâz vas›flar›

vard›r?

Hâlid ‹bn Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensâ-

rî, k›saca,Ebû Eyyûbe’l-Ensârî, Âh›rza-

man Nebîsi Hâtemü’l-Enbiyâ Muham-

medeni’l-Mustafâ ‘aleyhi efdalü’t-tahâ-

yâ Efendimiz’in dedesi ‘Abdulmutta-

lib’in annesi taraf›ndan akrabâs›d›r.(2) 

Peygamber Efendimiz Medîne’ye

hicret etti¤i zaman onu evinde yedi ay

misâfir etmifl, o’na mihmandârl›k, ya‘ni

ev sâhibli¤i yapm›flt›r.(3)

‹kinci ‘Akabe bey‘atlerine ifltirâk et-

mifl «Sâb›kîn-i Evvelîn-i Ensâr’dand›r.

Bedir Harbi’nden bafllayarak, bütün

muhârebe ve gazâlarda Rasûlullâh sal-

lâhü ‘aleyhi vesellem’den ayr›lmam›flt›r.

Hz. Ali kerrema’llâhu veche’nin h›lâfe-

ti zamân›ndaki bütün harblere halîfe

ile berâber kat›lm›flt›r. Hâricîler Har-

bi’nde Nehrevân’da bulunmufl ve Me-

dâyin-i Kisrâ’ya Hz.‘Alî ile berâber

gelmifltir. Hz.Mu‘âviye rad›yallâhü ‘an-

hi’n h›lâfeti devrinde de, Kostant›niy-

ye’ye ilk gazâ edeceklere lisân-› Nebe-

vî ile, «‹stanbul mutlakâ feth oluna-

cakt›r. Onu feth eden kumandan ve as-

ker ne güzel, ne bahtiyâr kumandan ve

asterdir fleklinde va‘ad edilmifl olan bü-

yük sevâba nâil olmak için, Yezîd b.

Mu‘âviye’nin kumandas›ndaki ilk ‹slâm

ordusuna iltihâk ederek Bizans ülkesi-

ne gazâya gelmifl ve burada hastalana-

rak «‘âlem-i cemâle intikâl etmifl ve

sûr’un dibinde hicrî 50/m.670 veyâ

52/572 târihinde Hak’k›n rahmetine

kavuflmufltur.(4)

Endülüs’lü âlim ‹bn‘Abdi Rabbih

(h.246-328/m.860-939)’in yazd›¤›na

göre:(5) ‹slâm ordusu Halîc’e vard›¤›

zaman Ebû Eyyûb radiyallâhu anh›n

hastal›¤› a¤›rlaflt›. Yezîd ziyâretine ge-

lib, bir dile¤in var m› diye sordu. O da

cevâben: «Sizin dünyân›z›n bana hiç

lüzûmu yok. Lâkin beni elinden geldi-

¤i kadar, düflmân diyâr› içinde ileriye

do¤ru götürüb defnet. Zîrâ Rasûlullâh

sallâllâhu ‘aleyhi ve sellem’den iflitdim,

Kostant›niyye sûru’nun dibinde sâlih

bir kimse defn olunacakt›r, buyurdu.

Umar›m ki, o merd-i sâlih ben olurum

dedi. Vefât etti¤inde, Yezîd tekfîn

olunmas›n› emretti. Taht› üzerine kon-

dukdan sonra da müfrezelerini ç›kar›b

ve taht› ihâta edib harb ede ede ileriye

sürdü. Bizans ‹mpartoru III.Kostantin,

bir cenâze etrâf›nda muhârebe edildi-

¤ini görünce merâka düflüb Yezîd’e:

«Bu gördü¤üm ne oluyor? diye sor-

durdu. O da: «Bizim Peygamberi-

miz’in sahâbesidir. Senin memlekitnde
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Türbe önünde ve flad›rvan ile iç

avlu aras›ndaki kap› üzerinde

bulunan kitâbe: “Selâmün

aleyküm! Yapt›¤›n›z güzel

amellere karfl›l›k cennete

giriniz” (Nahl sûresi, 32)
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ileri bir mevki‘de defn olunmay› vasi-

yet etti. Biz de o vasiyeti yerine getir-

meye, yâhud canlar›m›z› Allâh yolun-

da fedâya ‘azm ettik cevâb›n› verdi.

‹mparator: «Bu ne ‘acâyib fley! Herkes

baban için dâhî diyor. O ise buraya se-

ni gönderiyor. Sen, Peygamber’inin ar-

kadafl›n› bizim memleketimizde defn

etmek istiyorsun. Hiç düflünmiyor mu-

sun ki, sen dönüb gittikden sonra biz

onu kabrinden ç›kar›b vahflî hayvanla-

ra yedirece¤iz? diye bir daha haber

gönderince Yezîd: «Vallâhi ben size

söyleyece¤im bir sözü kulaklar›n›za

küpe ederek tevdî‘ etmedikce onu sizin

topraklar›n›za tevdî‘ etmek niyyetinde

de¤ilim. Söyleyece¤im söz de fludur:

E¤er kabrini açt›¤›n›z›, yâhud cesedine

bir fley yapt›¤›n›z› duydu¤um vakit,

‘Arab diyâr›nda ben de katl etmedik

bir h›ristiyân, yerlebir etmedik bir kili-

se b›rak›rsam, ‘aleyhissâlâtü ve’s-selâm

Efendimiz’i inkâr etmifl olay›m cevâb›-

n› verdi.Bu tehdîd üzerine Bizans ‹m-

paratoru: «Senin baban seni benden

iyi tan›yormufl. Bu kabri muhâfaza ede-

ce¤ime ben de yemin ederim diye

te’minât verdi. ‹bn ‘Abdi Rabbih, rivâ-

yetin sonunda : «Kabrin üzerine bir

kubbe binâ olunub, bugüne kadar için-

de kandil yak›ld›¤›n› haber ald›m de-

mektedir.(6)

Sahîh-i Buhârî flârihlerinden müver-

rih Bedreddîn ‘Aynî (v. 855/1451), bu

Kabr-i fierîf’in ‹stânbul sûru’na yak›n

bir yerde kendi zamân›nda hâlâ

«ma‘rûf olub ta‘zîme flâyeste görül-

mekde ve onunla istiskâ olunmakda ol-

du¤unu[ya¤mur du‘âs›na ç›k›ld›¤›n›]

söyliyor ki, asl› olmasa bunu söyleme-

yece¤i muhakkakt›r.(7) ‘Aynî’nin vefâ-

t›, fetihden iki sene evvel oldu¤una

göre ‹stanbul’un fethine yak›n zaman-

lara kadar Kabr-i fierîf’in yeri kayb ol-

mam›fl demektir. E¤er hem bu târihî ri-

vâyetler hem de Fâtih’in fleyhi Akflem-

seddîn(792-863/1390-1459)’in kabri

keflf etti¤i hakk›ndaki meflhûr rivâyet

hep sahîh ise, o zaman, sâdece fethe

yak›n bir vakitde kabir y›k›l›b izi kay-

bolmufl demek olur ki; bu da, büyük

muhaddis ve mütefekkir Babanzâde

Ahmed Na‘îm Bey (1289-1353/1872-

1934)’e göre, «binâs›, kubbesi, zincirli

kandili as›rlarca yerinde durdukdan

sonra tam Müslümanlar›n ‹stanbul’un

her taraf›n› istilâ edip fethe bafllad›kla-

r› bir devrede mahv olmufl oldu¤unu

ifâde eder ki,‘akla o kadar mülâyim

gelmiyor.(8) Fakat bizce kabrin, dep-

rem ve sel gibi tabî‘î âfetler sebebiyle

öyle birdenbire gözden kaybolmas›

mumkündür. Bu târihî hâdisenin sey-

rinde ba‘z› ihtilâflar›n bulunmas›, Eyüb

Türbesi’nde yatan muhterem zât›n,

Ebû Eyyûbe’l-Ensârî olmad›¤› ma‘nâs›-

na gelmez. 

Fâtih’in ‹stanbul’u fethi, re’îsü’s-flü-

hedâ Ebû Eyyûbe’l-Ensârî hazretlerinin

vefât›ndan 800 sene sonra gerçeklefl-

mifltir. Fethin iki sene evveline kadar
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yeri belli olan Kabr-i fierîf sonradan

kayb olmufl ve Fâtih, fleyhi Akflemsed-

dîn’in  istihâresi ile ortaya ç›kar›b(9)

bugünkü yerine Câmi‘i veTürbesi’ni

yapt›rm›flt›r.(10)

‹stanbul’da baflka sahâbe kabirleri;

Yûflâ Tepesi, Merkez Efendi, Sünbül

Efendi ve Azîz Mahmûd Hüdâyî tür-

beleri ile Yahyâ Efendi Dergâh› gibi

di¤er ziyâret yerleri de vard›r. Bunlar

da halk›n büyük teveccühüne mazhar

olmakla berâber, Eyüb Câmi‘ ve Tür-

besi gibi devlet protokalinde yer alarak

mu‘ayyen resmî merâsimlerin yap›ld›¤›

bir mekân olmam›fllard›r. 

Hz.Ebû Eyyûbel-Ensârî hazretleri-

nin öne ç›kar›lmas›, bir sebebe veyâ

sebeblere müstenid olmal›d›r. Birinci

sebeb, onun ‹lk Sahâbîlerden olmas›;

ikincisi, Mihmandâr-› Rasûl ve Bayrak-

dâr-› Rasûl ünvanlar›n› tafl›mas›; üçün-

cüsü, Peygamberimiz’in akrabas› olma-

s›; dördüncüsü, O’ndan 210 kadar ha-

dîs rivâyet etmifl bulunmas›; beflincisi,

ileri yafl›na ra¤men Medîne-i Münev-

vere’den fî sebîlillâh cihâd için kalk›p

gelerek ‹slâm ordusunun ‹stanbul’un

fethi teflebbüsüne ifltirâk etmesi ve bu-

rada flehîdlerin re’îsi «re’îsü’s-flühedâ

olarak vefât etmesidir.

Sahabî olmak ve sahabîler’in de

seçkinleri aras›nda yer almak, iki ci-

hânda da en büyük mazhariyyetdir.

Cenâb-› Peygamber sallâhu ‘aleyhi ve-

sellem Efendimiz’i gören Müslüman-

lar’a sahâbe-ikirâm dendi¤i ma‘lûm-

dur.‹lk sahâbe, 27 Ramazan mîlâdî 610

târihinde ilk Müslüman olan ve

Mü’minlerin annesi ünvân›n› tafl›yan

Hatîcetü’l-Kübrâ radiyallâhu an-

hâ’d›r.Oniki sene sonra, Zilhicce 10/ 8

Mart 632 târihindeki Vedâ‘ Hacc›’nda

sahâbe-i kirâm’›n say›s› 120 000 (yüz-

yirmi bin)’e yüseldi. ‹slâm ‘ulemâs›, sa-

hâbe-i kirâm’›, ‹slâm’a girifllerine, hic-

retlerine, ve gazvelerde bulunufllar›na

göre oniki tabakaya ay›rm›flt›r. Bunlar

aras›nda Hz. Eyûbu’l-Ensârî flöyle gös-

terilmifltir:

1) Mekke-e Mükerreme’de îmân

eden ilk Müslümanlar; ‘Aflare-i Mübefl-

flere; Hz.Hatîce ve Bilâl-i Habeflî.

2) Hz.Ömer rad›yallâhü ‘anh’in ‹s-

lâm’a giriflinden sonra Müslüman olan

Dâru’n-Nedve ashâb›.

3) ‹slâm’›n beflinci senesinde Habe-

flistan’a hicret eden seksen üç kifli.

4) Birinci ‘Akabe’de mülâkât›nda

bulunan oniki Ensâr.

5) ‹kinci ‘Akabe mülâkât›nda Müs-

lüman olanlar: Bunlar, ikisi han›m biri

de Ebû Eyyûbe’l-Ensârî olmak üzere

yetmifl Ensâr’dan ibâretdir.(11)

Hz.Eyyûb’l-Ensârî radiyallâhu anh

hazretlerinin mümtaz vasf›, onun,

Kur’ân-› Kerîm’in medh etti¤i Sahâbî-

ler’den olmas›d›r. Onlar Allâh’›n r›zâs›-

na mazhar olmufl bahtiyâr insanlard›.

Kendilerine bu dereceyi veren bizzat

Cenâb-› Hak’d›r. O, onlar için Kur’ân-›

Kerîm’de «es-Sâb›kûne’l-Evvelûn vas-

f›n› kullanmakta ve flöyle buyurmakta-

d›r:

«(‹slâm Dîni’ne girme husûsunda)

birinci dereceyi kazanan Muhâcîrler ve

Ensâr ile onlara güzellikle tâbi‘ olanlar
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Eyyûbe’l-Ensârî Hazretleri’nin

Türbesi’nin girifl cephesi.
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var ya! ‹flte Allâh onlardan râzî olmufl-

dur. Onlar da Allâh’tan râzî olmufllar-

d›r. Allâh onlara, içinde ebedî kalacak-

lar›, zemîninde ›rmaklar akan Cennet-

ler haz›rlam›fld›r. ‹flte bu en büyük

sa‘âdetdir.(12)

‹flte Allâh, sevdi¤i böyle kulunu

kullar›na da sevdirmifl ve kabrini put-

perestlikden uzuk bir ziyâret merkezi

yapt›rm›flt›r.

Sahabe-i kirâm ve bilhassa onlar›n

ilkleri, hem Kur’ân-› Kerîm’de hem de

hadîs-i flerîfler’de medh ve senâ edil-

mifllerdir. Onlar›n kabirleri ziyâret

edilmek sûretiyle ruhlar›na Kur‘ân-›

Kerîm’den âyetler ve du‘âlar okunur;

ölümden ibret al›narak flefâ‘atci olma-

lar› temennî edilr. Zira, flefâ‘ati ancak

Allah ve O’nun müsâ‘ade etti¤i sevgili

kullar› yapar.

Bu ölçüler içinde, Eyüb Sultan Tür-

besi as›rlar boyu ‹sâm ‘âleminin ziyâ-

retgâh› olmufltur ve olmaktad›r. Eyüb

Türbesi, Fâtih Vakfiyesi gere¤ince Cu-

ma geceleri aç›k bulunur ve Kur’ân-›

Kerîm okunurdu. Pazartesi ve Kadîr

geceleri aç›k bulundurularak Kur’an-›

Kerîm okutulmas› için de di¤er hay›r

sâhibleri te’sisler yapt›rm›flt›r, ki bu ve-

sîle ile vazîfe sâhibleri, 10 türbedâr ve

72 Kur’an-› Kerîm okuyucusu ile berâ-

ber 117’e bâli¤ olmufltu.(13)

Eyüb Sultan’daki ziyâretlerin en

mühim taraflar›ndan biri, burada Os-

manl› hükümdârlar›n›n tahta ç›karken

k›l›c kuflanmas›yd›. Bu k›l›c, Topkap›

Saray› H›rka-› Sa‘âdet Dâiresi’nde mu-

hâfaza edilmekte olan Hz.Peygamber

sallâhu ‘aleyhi vesellem’e âid k›l›c ile

ashâb-› kirâm’dan halîfe Hz Ömer ve

Hz.‘Osman, Hâlid ‹bn Velîd, Osmân

Gâzî ve Yavuz Sultân Selîm’e ‘âid k›l›c-

lardan biri oluyordu. K›l›c, devrin fley-

hu’l-‹slâm’› veyâ tarîkat fleyhi yâhud da

nakîbu’l-eflrâf› eliyle kuflat›l›yordu. ‹s-

tanbul’un fethinden sonra bafllayan ve-

Taklîd-i Seyf denilen bu merâsim  tah-

ta oturmak için bey‘at merâsimi kadar

mühim bir kânûndu. Yeni Sultan, de-

niz yolu ile Eyüb’e gelir, merâsimle k›-

l›c kufland›kdan sonra Edirnekap›’dan

Dîvânyolu güzergâh› ile Topkap› Sara-

y›’na dönerdi.(14)

Eyübsultan’da k›l›c kuflanma merâsi-

mini ilk icrâ ve ihdâs eden Fâtih Sultan

Mehmed’e Akflemseddîn taraf›ndan k›-

l›c kuflat›ld›. O¤lu Sultan II.Bâyezid

(886-918/1481-1512) da Nakîbu’l-Efl-

râf k›l›c kuflatm›fl ve bu ‘an‘ane son pâ-

diflâh Sultan Vahîdeddîn(1336-

1340/1918-1922’e kadar devâm etmifl-

tir. II.Abdülhamîd(1293-1327/1876-

1909)’e fieyhu’l-‹slâm Hayrullâh Efen-

di; son pâdiflâh Mehmed Vahîdüddîn’e

de Senûsî fleyhi Seyyid Ahmedü’fl-fierîf

taraf›ndan Hz.Ömer’in k›l›c› kuflat›l-

m›flt›r.(15)

Osmanl› saltanat›n›n en mukaddes

eflyâs›ndan say›lan Rasûl-i Ekrem sallâ-

hu ‘aleyhi ve sellem’e ‘âid Sancak-› fie-

rîf, 1115/1703 Patrona Halîl ‹syân’na

kadar Eyüb Sultân Türbesi’nde saklan-

287



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

d›, sonra Topkap› Saray› Harem Dâ-

iresi’ne al›nd›. Osmanl› pâdiflahlar›,

Eyüb Sultan’da k›l›c kuflanmak ve ara-

lar›nda «Sancak-› fierîf’in de bulundu-

¤u Emânât-› Mukaddese’yi teslim al-

makla Peygamber Efendimiz’in gazâ

yolunda oldu¤unu te’yîd ediyor, salta-

nat ve h›lâfete hak kazand›klar›n› tes-

cil etmifl oluyorlard›.(16) Bu bak›mdan

Eyüb Suultan, Osmanl› siyâsî hayât›n-

da son derece mühim bir yer iflgâl edi-

yordu.(17)

En-Nâsu sülûkü mülûkihim "insan-

lar kendilerini idâre edenlerin izinde-

dir", fehvâs›nca, halk›m›z da, devlet

büyüklerinin Eyüb Sultan’a gösterdik-

leri hürmet ve muhabbetden, târih bo-

yunca geri kalmam›fllard›r. Bugün,

Taklîd-i Seyf merâsimleri olmamakla

berâber, halk›n teveccüh ve alâkas› ar-

tarak devâm etmektedir.

‹slâmiyet puta tapmay› ve Allâh’a

ortak koflmak demek olan «flirki flid-

detle men‘etti¤i için, ilk zamanlarda

Peygamber Efendimiz mezarl›k ziyâ-

retlerini yasaklam›fl ve sonradan Müs-

lümanlar hak ve bât›l› ö¤renip de o

tehlike imkân› ortadan kalk›nca bu ya-

sa¤› kald›rm›fl ve kabiristanlar ziyâret

edilmeye bafllanm›flt›. Çünkü art›k

mü’minler ölülere ve kabirlere karfl› dî-

nen, ilmen ve ‘aklen nas›l mu‘âmele

edece¤ini ö¤renmifl; cehâlet, dalâlet ve

hurâfelerden kurtulmufltu.

Türkçe’de kulland›¤›m›z mezar,

«ziyâret edilen yer demektir. ‹slâm’da

bu ziyâretin bir âdâb› vard›r. Bunu

Peygamberimiz ö¤retmifltir. Bir Müsü-

man kabir ziyâret etmeye gidince, t›p-

k› dirilere selâm verdi¤i gibi ölülere de

selâm verir. Peygaber Efendimiz, Me-

dîne-i Münevvere kabristan› olan Cen-

netü’l- Bakî‘e ç›kt›klar› zaman, meâlen:

«Mü’minler mekân›nda olanlar! Al-

lâh’›n selâm› üzerinize olsun. Biz de in-

flâAllâh hüsn-i hâtime ile sizlere lâhik

olaca¤›z. Ben kendim ve sizler için

Allah Ta‘âlâ’dan ‘âfiyet-gazab-i ‹lâ-

hî’den ve âh›retin havlinden muhâfaza

buyurmas›n›- niyâz ederim diye du‘â

ederlerdi.

Netîce: Ebâ Eyyûbe’l-Ensârî Haz-

retleri, Medîne-i Münevvere’ye hicret

eden âh›rzaman Peygamberi sallâllâ-

hu‘aleyhi ve sellem’e ev sâhibli¤i yapt›-

¤› gibi, fetih maksad›yle herkesden ev-

vel ‹stanbul’a gelib flehîd düflerek bura-

da kald›¤› için, as›rlarca ‹slâm dünyas›-

n›n baflflehri olan ‹stanbul’a ev sâhibli¤i

yapm›flt›r. Hâlen de ‹stanbul’un ma‘ne-

vî ev sâhibi odur. Onun için Eyüb Sul-

tan Câmi‘ ve Türbesi her zaman ziyâ-

retcilerle dolub taflm›flt›r.

Mezâr ve türbe ziyâretinden mak-

sad, Allâh’›n r›zâs›n› kazanmak, kabir

ve ölülerden ibret almak; bu vesîle ile

nefsine nasîhat vermek; Kur‘ân-› ‘Azî-

mü’fl-flân’› okumak, Allah r›zâs› için

sadaka vermek, tevbe vi isti¤fâr et-

mekdir.Bunun d›fl›nda, kabir ve türbe-

lerden bir derd ve illetin bertaraf

edilmesini veya bir dile¤in yerine ge-

tirilmesini taleb etmek hem cehâlet

hem de dalâlettir.Hâl›k’dan istenile-

cek fleyi, mahlûkdan istemek demek

olur ki, bu da dînen ve ‘aklen mer-

dûddur.(19)

Eyüb Câmî’ ve Türbesi’nin, as›rlarca

‹slâmî ziyaret merkezi olarak halk›m›z

ve devlet ricalimizin ilgi oda¤› haline

gelmesinin bafll›ca sebeplerinden biri,

Allah ve Rasûlü’nün sevdiklerini sev-

mek sûretiyle ilâhî muhabbete nâil ol-

mak ve bundan dünya ve âhiret sa’ade-

ti için hay›r ummakt›r. Burada yatan

büyük zât, Kur’ân-› Kerim’de takdîr

edilmifl bir Allah dostudur. Onun Hak

taraf›ndan sevilmesine vesile olan ‹slâ-

mî hizmetlerini düflünüb kendisini ha-

y›rla yadetmektir. Yoksa buradaki zi-

yaretlerden maksad, hâflâ, bir tap›nma

de¤ildir.
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heyl Ünver, ‹stanbul’da Sahabe Kabirleri, ‹stanbul

Fetih Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953, s.34).
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1) A.S. Yunusov,

'Azerbaycan'a Dövüfl-

Muhaf›z Giyimi', HHaarrbbii

BBiirrlliikk,,  Bakü 1993, s. 87-90

Foto¤raf 1: Akkoyunlu Sultan›

Uzun Hasan (1453-1478)'a

ait z›rh gömlek, Boy: 114 cm,

Genifllik: 135 cm. (kollar da-

hil), Askeri Müze, Env.4331-2

Kitabe: (a) Es-sultan el-adil

Hasan Bahad›r

(b) Hallada Allah mülka-hu

huva Sultana

(Allah Sultan›n mülkünü daim

etsin)

(c) Ala Allah

(d) Muhammed

Foto¤raf 2: Akkoyunlu Sultan›

Yakub Gazi (1478-1490)'ye

ait z›rh gömlek, Boy:78 cm., 

Genifllik: 112 cm., Askeri Mü-

ze, Env. 16462

Kitabe: (a) Sahib-i Emir Ya-

kub el-Gazi

(b) El-ikbal vel naim, el-izzü

el-basir, el-ma fil alem

(c) El-ma fil alem, el-say el-

ali, el-ikbal ..., es-Sultan el-ali,

el-ma el-alem

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

Fatih Sultan Mehmed'in ‹stanbul'u

Fethinden sonra Aya ‹rini Kilisesini

Cebehane/Devlet Silah Arsenali hali-

ne getirmesi, daha önce var oldu¤unu

bildi¤imiz Edirne Cebehanesindeki si-

lahlar›nda buraya nakledilmesi ile ilk

çekirde¤i oluflan Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u Cebehanesi, Fetihten sonraki sefer-

lerle ele geçen ganimet silahlarla sü-

rekli genifllemifl ve kendi dönemi için-

de dünyan›n en zengin cebehanesi du-

rumuna gelmifltir.

Osmanl› eline geçen ganimet silah-

lar›n bir bölümü fetih müjdesi ve he-

diye olarak eme¤i geçenlere da¤›t›l›r,

bir bölümü hazine-i Hümayuna kald›-

r›l›r, di¤er bir k›sm› ise tamir ve bak›-

m› yap›larak daha sonraki zamanlarda

kullan›lmak üzere cebehaneye konu-

lurdu.

Cebehanede oluflan bu silah kolek-

siyonunun ilk büyük yekununu Sultan

II. Murad’›n (1421-1444) Kosova sefe-

ri dönüflünde, kaynaklara göre 250

araba ile getirildi¤i söylenen ganimet-

ler oluflturmaktad›r. Bunun ard›ndan

Uzun Hasan komutas›nda Otlukbe-

li’nde Fatih Sultan Mehmet’e yenilen

AAkkkkooyyuunnlluu  ddeevvlleettiinniinn  HHaazziinneessii, Yavuz

Sultan Selim’in ‹ran seferi (1514) so-

nucunda ele geçirdi¤i ve ‹stanbul’a

naklettirdi¤i TTeebbrriizz’’ddeekkii  SSaaffeevvii  hhaazzii--

nneessii,,-ki Selimname’ye göre, bu hazine

ile birlikte k›l›çç›lar, cebeciler, okçular

gibi silah ustalar›ndan oluflan 1700 sa-

natkar›n da aileleri ile birlikte ‹stan-

bul’a gönderildi¤i bildirilmektedir(1)

yine Yavuz Sultan Selim’in M›s›r seferi

sonunda (1517) baflkente tafl›tt›¤› ‹‹ss--

kkeennddeerriiyyee  hhaazziinneessii,, Kanuni Sultan Sü-

leyman’›n (1520-1566) do¤u ve bat›ya

yapt›¤› seferlerden getirdi¤i ganimet-

lerle oldukça genifllemifltir.

Bu tebli¤de sunmaya çal›flaca¤›m›z

‘‘OOssmmaannll››  CCeebbeehhaanneessiinnddee  TTüürrkk  SSuullttaann--

llaarr››nnaa  AAiitt  SSiillaahhllaarr’’ yukar›da sözünü et-

ti¤imiz hazinelerle birlikte Osmanl›la-

r›n eline geçmifl, Osmanl› cebehane-

sinde özenle korunmufl, Cebehanenin

Askeri Müze’ye dönüflmesi ile birlikte

de tüm araflt›rmac›lara ve merakl› kit-

lelere sunulmufltur. Söz konusu hazi-
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Foto¤raf 3: Akkoyunlu Sultan›

Yakub Gazi (1478-1490)'ye

ait z›rh gömlek, Boy:84 cm.,

Genifllik: 114 cm., Askeri Mü-

ze, Env. 4339-2

Kitabe: (a) El-izzü Mevlana

es-Sultan el-azam el-Hakan el-

muazzam el-rukab el-uma el-

mülük el-Arab vel Acem. El-iz-

zü ed-devl va ikbal val dav ala

va es-Sultan va es-selama va

el-afiya va el-rahima va el-

ma¤fara el-amil el-afira el-lat

el-izzü el-dam va el-ikbal va

eld el-vala va es-Sultan el-

Sa'ada va el-afiya va el-

rahima va el-rukn el-izzü li 

mevlana. Es-Sultan el-azam el-

hakan el-muazzam el-melik el-

rikab mam mevla mulük el

Arab vel Acem Sultan Yaku.

Muhammed

(b) El-izzü fi el-ta'a el-g›na fi

el-g›na'a el-izzü el-mevlana es-

Sultan el-azam hakan el-

muazzam malik el-rika mam

mevla mulük el-Türk el- Arab

vel Acem Sultan bin Sultan

Yaku. El-tin el-izzü el din vel

el-ikbal vel devl el-devala va

es-Sultan val Salama va es-

sa'v dava el-rahima va elrukn

va el-afiya... Muhammed. El-

izzü el-mevlana es-sultan el-

azam va hakan el-muazzam

malik el-rika el-umam mevla

Muhammed

Foto¤raf 4: Akkoyunlu Sultan›

Yakub Gazi'ye(1478-1490)

ait  dizçek, Uzunluk:53 cm.,

Askeri Müze, Env. 16387,

Kitabe: Sultan Yakub el-Gazi

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

nelerde, sadece yenilen devlete ait si-

lah ve objeler de¤il, onlar›n daha önce

kazand›klar› zaferlerden ele geçirdik-

leri ganimetler de bulunuyordu. Bu

nedenle Osmanl› Cebehanesinde Os-

manl› ordular›n›n bire bir olarak hiç

karfl›laflmad›¤› devlet ya da toplulukla-

r›n da silahlar› karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Osmanl› Cebehane mührü olan kkaayy››

boyu iflaretinin de üzerlerinde bulun-

du¤u bu silahlar›n ganimet olarak ce-

behaneye geldi¤i anlafl›lmaktad›r.

Bu silahlar nelerdi? Bunlar aras›nda

önemli bir grubu fiirvanflahlara ait

olan silahlar oluflturur. Takriben bu

günkü Azerbaycan s›n›rlar›nda yafla-

yan ve fiamah›, Bakü ve Derbent’de

önemli merkezleri bulunan fiirvanflah-

lar 1488 y›l›nda hükümdarlar› FFeerrrruuhh

YYeessaarr ile birlikte Akkoyunlu Sultan› ve

Uzun Hasan’›n o¤lu Sultan Yakub Ga-

zi’ye tabi olmufllard›r. Yakub Gazi’nin

ölümünden sonra Safaviler 1501 Nah-

civan savafl›nda Akkoyunlu devletini

ve dolay›s› ile hazinelerini ele geçir-

mifllerdir. Osmanl› Cebehanesinde bu-

lunan fiirvanflahlara ait silahlar muhte-

melen Nahçivan savafl› ile Safevilerin,

Çald›ran zaferi ile de fiah ‹smail’den

Yavuz Selim’in eline geçmifltir.

fiirvanflahlara ait silahlar aras›nda

en çok dikkati çekenler s›ras› ile flun-

lard›r.

1. fiirvanflahlar Sultan› I.Keyku-

bat’a (1317-1344) ait zz››rrhh  ggöömmlleekk,,

Env. 21300

2. fiirvanflahlar Sultan› I.Halil’e

(1418-1464) ait zz››rrhh  ggöömmlleekk,,

Env.16376

3. fiirvanflahlar Sultan› Ferruh

Yesar’a (1464-1500) ait mmii¤¤ffeerr,,

Env.5911

4. fiirvanflahlar Sultan› Ferruh

Yesar’a ait mmii¤¤ffeerr, Env.163

‹kinci önemli grup, O¤uz Türkleri-

nin BBaayy››nndd››rr boyuna mensup Akko-

yunlu (1284-1503) Sultanlar›na ait si-

lahlard›r. Söz konusu silahlar Osmanl›

hazinesine iki ayr› zamanda gelmifltir.

Birinci grupta gelen eserler A¤ustos

1473 y›l›nda Akkoyunlular›n en

önemli Sultanlar›, tarihe Uzun Hasan

lakab› ile geçmifl olan as›l ad› Nusra-

tüddin Ebu Nasr Hasan Bahad›r ko-

mutas›ndaki ordular›n›n Osmanl› sul-

tan› Fatih Sultan Mehmed ile karfl›lafl-

mas› sonucu ele geçmifltir. Otlukbe-
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2) ‹. H. UZUNÇARfiILI

AAnnaaddoolluu  BBeeyylliikklleerrii  vvee

AAkkkkooyyuunnlluu,,  KKaarraakkooyyuunnlluu

DDeevvlleettlleerrii, Ankara 1988, s.

195-197

3) E. Bilgütay, Askeri Müze

Koruyucu Silahlar

Departman›nda Bulunan Ünik

Malzemeler ve Bunun

Düflündürdükleri, II. Müzecilik

Semineri Bildirileri, ‹stanbul

1994, s. 121-124 

Foto¤raf 5: Timurlu Sultan›

Mehmed Bahad›r Han (1442-

1451)'a ait mi¤fer,

Yükseklik: 30 cm, çap: 23 cm.,

Askeri Müze, Env.9484

Kitabe: (Türkçesi) Mükemmel-

lik timsali, gücü, Allah onu

koruyacakt›r. Sultan Mehmed

Bahadur, bütün Sultanlar›n,

fiahlar›n, bütün dünyan›n

merkezi. Vücudunun üzerindeki

bafl gökyüzüne do¤ru

uzayacakt›r.(3)

Foto¤raf 6: Memluk Sultan›

fieyh el-Müeyyad'a  (1412-

1421)  ait mi¤fer, Yükseklik

35 cm., Çap:24,5 cm., Askeri

Müze, Env. 14628

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

li’nde gerçekleflen bu karfl›laflmada bi-

lindi¤i gibi Uzun Hasan ma¤lub ol-

mufltur. Bunun üzerine ordusuna ait si-

lah ve hazinelerle birlikte flahs›na ait

silahlar da ganimet olarak Osmanl› ce-

behanesine dahil olmufltur. Akkoyun-

lulara ait ikinci grup silahlar ise yuka-

r›da da sözünü etti¤imiz gibi Yavuz

Sultan Selim’in Safavi hükümdar› fiah

‹smail’e karfl› kazand›¤› Çald›ran sava-

fl›ndan sonra ‹stanbul’a tafl›nan Tebriz

hazineleri içinde yer almakta idi. Çün-

kü fiah ‹smail (1501-1524) Uzun Ha-

san’›n o¤lu Yakub Gazi’nin (1478-

1490) ölümünden sonra yönetim bofl-

lu¤u yaflayan Akkoyunlu devletini ele

geçirmiflti (2).

Bu eserlerden günümüze gelenler

s›ras› ile flunlard›r.

1. Akkoyunlu Sultan› Uzun Ha-

san’a ait zz››rrhh  ggöömmlleekk,, Env.4331-2

2. Akkoyunlu Sultan› Yakub Ga-

zi’ye ait zz››rrhh  ggöömmlleekk,, Env.16462

3. Akkoyunlu Sultan› Yakub Ga-

zi’ye ait zz››rrhh  ggöömmlleekk, Env.4339-2

4. Akkoyunlu Sultan› Yakub Ga-

zi’ye ait ddiizzççeekk,, Env.16565-3

5. Akkoyunlu Sultan› Yakub Ga-

zi’ye ait ddiizzççeekk  Env.16387

fiah ‹smail’in Tebriz arsenalinden

Osmanl› Cebehanesine intikal eden

Türk Sultanlar›na ait silahlar bununla

s›n›rl› de¤ildir. Gelen eserler aras›nda

Timurlu hanedan›na ait silahlar da bu-

lunmaktad›r. Söz konusu silahlar ara-

s›nda bulunup, üzerlerine kay› damga-

s› vurularak Osmanl› silah arsenaline

dahil edilenlerden bu gün elimizde

bulunanlar› flöyle s›ralayabiliriz.

1. Cengiz Hanedan›, Ak Ordu

Sülalesinden Teke Çimbay ‹bn Edsan

Fercane’ye (1344-1360) ait kkoollççaakk

Env.7992

2. Timurlu Sultan› Mehmet Ba-

had›r’a (1442-1451) ait mmii¤¤ffeerr,, 9484

3. Timurlu Sultan› Mehmet Ba-

had›r’a ait MMii¤¤ffeerr,, Env. 9698

4. Timurlu Sultan› Ebu Said Gür-

kan’a (1451-1467) ait mmii¤¤ffeerr,, Env.

17779

Osmanl› Cebehanesine ganimet

olarak gelen do¤u sultanlar›na ait si-

lahlar›n en erken tarihli ve en genifl

grubunu Memluk hazinesinden gelen-

ler oluflturur. Bu eserler Yavuz Sultan

Selim’in M›s›r seferi (1517) sonunda
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Foto¤raf 7:  Memluk Sultan›

Melik Eflref ‹nal'a (1453-

1461) ait mi¤fer, Yükseklik 32

cm., Çap:23,5 cm., Askeri

müze, Env. 13584

Foto¤raf 8:  Memluk Sultan›

Melik Eflref fiaban II (1363-

1376)'ye ait k›l›ç., Boy:98

cm., Askeri Müze, Env. 2360

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

‹stanbul’a naklet-

tirdi¤i ‹skenderiye

hazinesinden gel-

mifltir. Bünyesinde

10. Yüzy›ldan iti-

baren tarihlenen

önemli objelerin

bulundu¤u hazine-

de sadece ‹slami

ya da Türk eserleri

de¤il, bol miktarda

haçl›lara ait eserler

de bulunmaktayd›.

Ayr›ca bilindi¤i gi-

bi M›s›r seferi dö-

nüflünde ‹slam

dünyas›n›n kkuuttssaall

hhaazziinnee olarak ka-

bul etti¤i, bu gün

Topkap› Saray›

‘‘HH››rrkkaa--››  SSaaaaddeett””

dairesinde muhafaza edilen emanetler

de ‹stanbul’a getirilmiflti. ‹skenderi-

ye’den gemilerle ‹stanbul’a getirilen

Memluk hazinesindeki ganimetler

aras›nda yer alan sultanlara ait silah-

lardan Osmanl› Cebehanesine giren

ve günümüze gelen örnekler ise flöy-

ledir.

1. Selahaddin Eyyubi’nin (1137-

1193) babas› Necmeddin Eyyubi’ ye

ait k›l›ç, Env.2355

2. Memluk Sultan› Melik Eflref

fiaban II’ye (1363-1376) ait kk››ll››çç,, Env.

2359

3. Memluk Sultan› Melik Eflref

fiaban II’ye ait kk››ll››çç,, Env.2360

4. Memluk Sultan› Melik Eflref

fiaban II’ye ait kk››ll››çç,, Env.14780

5. Memluk Sultan› Melik Eflref

fiaban II’ye ait kk››ll››çç,, Env. 2358

6. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Devadar’a ait kk››ll››çç,, Env.

14780/10928

7. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,,  Env. 14781

8. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,, Env. 2390

9. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,,  Env.6402

10.14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,, Env. 2340

11. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,, Env. 2346

12. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Yelbo¤a’ya ait kk››ll››çç,, Env.

6401

13. Memluk Sultan› Kansuh el

Gavri’ye (1501-1516) ait kk››ll››çç,,

Env.257

14. Memluk Sultan› Kansuh el

Gavri'ye ait kk››ll››çç,, Env.237

15. Memluk Sultan› fieyh el Müey-

yed'e (1412-1421) ait MMii¤¤ffeerr,, Env.

14628

16. Memluk Sultan› fieyh el Müey-

yed'e ait mmii¤¤ffeerr,,  Env. 22353

17. Memluk Sultan› Melik Eflref

‹nal'a (1453-1461) ait mmii¤¤ffeerr,, Env.8202
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Foto¤raf 9:  Memluk Sultan›

Kansu el-Gavri'ye (1501-

1516) ait k›l›ç. Boy:97 cm.,

Askeri Müze, Env.237

Foto¤raf 10: K›r›m Han›

Bilalzade'ye ait mi¤fer, 18

yüzy›l, Askeri Müze, Env.

9482

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

18. Memluk Sultan› Melik Eflref

‹nal'a ait mmii¤¤ffeerr,, Env. 13584

19. Memluk Sultan› Kay›tbay'a

(1468-1496) ait zz››rrhh  ggöömmlleekk,, Env.

3008

20. 14. yüzy›lda yaflam›fl Memluk

Emiri Azdamar Murfl›k'a ait kkaallkkaann,,

Env. 17410

21. Memluk Sultan› Kay›tbay'a ait

bbaallttaa,, Env. 8434

22. Memluk Sultan› Kay›tbay'a ait

aatt  aall››nn  zz››rrhh››,, Env. 178

23. Memluk Sultan› fieyh El Müey-

yad'a aaiitt  aalleemm, Env. 461

24. Memluk Sultan› fieyh Müey-

yad'a ait aalleemm,, Env. 22353

25. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait aalleemm,, Env.21706

26. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait aalleemm,,  Env.455

27. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait aalleemm,, Env. 458

28. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait aalleemm,, Env. 457

29. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait aalleemm,, Env. 22354

30. Memluk Sultan› Kansuh El

Gavri'ye ait ttoopp,,  (4 adet)

Osmanl›  cebehanesinde tesbit edi-

lebilen sonuncu örne¤imiz ise 18.

Yüzy›la ait olup K›r›m Hanl›¤›ndan

Bilalzade ad›na yap›lm›fl bir mmii¤¤ffeerrddiirr

(Env.9482). Ancak bu eserin Cebeha-

neye gelifli ile ilgili kesin kay›t yoktur.

Muhtemelen 1855'deki K›r›m Savafl›n-

dan sonra gelmifltir.

Sözünü etti¤imiz bütün bu silah-

lar ve ait oldu¤u kifliler Osmanl› Ce-

behanesinden Askeri Müze'ye intikal

etmifl binlerce silah üzerinde yap›lan

yo¤un araflt›rmalarla tesbit edilmifl

olup, her eser üzerinde sahibinin ad›

yada mührü bulunduktan sonra bu

listelere dahil edilmifltir. Toplu ola-

rak ilk defa literatüre geçecek olan

bu tesbitlerin bizden sonraki Tarih

ve Sanat Tarihi araflt›rmac›lar›na

'Osmanl› ‹mparatorlu¤unun 700.Y›-

l›'nda bir arma¤an olarak sunuyoruz. 

295



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

296

BEZMÎÂLEM 
VAL‹DE SULTAN’IN

GUREBA-‹ MÜSL‹M‹N
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uluslararas› bildirileri, makaleleri vard›r.



* Bezmîâlem Valide Sultan'›n

yapt›rd›¤› yap›larla ilgili

ayr›nt›l› bilgi için bkz.

Pilehvarian, N.K.,  ''

Bezmîâlem Valide Sultan

Yap›lar›'', Bas›lmam›fl

Doçentlik Çal›flmas›,1996,

‹stanbul.

Foto¤raf 1: Do¤u ve Güney

kollar›n›n üzeri üçgen al›nl›kl›

bahçe ç›k›fllar› kapat›lmadan

önce 1921 (Asaf Ataseven Ar-

flivi)

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

Say›n Baflkan, De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bildirinin konusu ad›ndan da anlafl›-

laca¤› üzere Sultan II. Mahmud'un

ikinci kad›n› Sultan Abdülmecid'in an-

nesi Bezmîâlem Valide Sultan'›n yap›-

m›n› üstlendi¤i Gureba-i Müslimin has-

tahaneleridir.

III. Selim'in IIssllaahhaatt  ad› ile bafllatt›¤›,

II. Mahmud'un sürdürdü¤ü reformlar

devrinin do¤al tarihi sonucu olan ve

Osmanl› Siyasi Tarihi'nde TTaannzziimmaatt//

DDüüzzeennlleemmeelleerr  sözcü¤ü ile ifade edilen

dönemin Valide Sultan› olan Bezmî-

âlem Sultan'›n yap›m›n› üstlendi¤i ya-

p›lar›n tümü* Valide sultanl›k yapt›¤›

Tanzimat Dönemi'nde devletin yeni-

lenme, yeniden eski gücüne kavuflma

arzusu içinde kendisinden teknoloji ve

ekonomi aç›s›ndan daha önde olan ba-

t›ya yöneldi¤i ve bat›dan birtak›m ku-

rum ve yönetim biçimlerini ithal et-

mekle içine düfltü¤ü çöküntüden kurtu-

laca¤›n› umdu¤u bir dönemin ürünleri-

dir.

Bu yap›lar içersinde yer alan, yard›-

ma muhtaç müslümanlar için yapt›r›lan,

ça¤›n sa¤l›k gereksinimini karfl›layacak,

düflkün ve kimsesizlerin bar›na¤› haline

gelmifl darüflflifa ve bimarhanelerden ta-

mamen farkl› düzene sahip, modern

t›bbî kurallar›n uyguland›¤›,modern

t›bbi aletler ve doktorlarla donanm›fl,

farkl›l›¤›n› döneminin eflzamanl› yeni

bat›l› mimari modalar›na uygun mimari

üslubu ile de vurgulayan,Yenibahçe

Gureba-i Müslimin Hastahanesi, devle-

tin yapt›¤› yeniliklerin ve ortaya ç›kan

yeni yap›lar›n yaln›zca halk› düflündü-

¤ünü ve devletin güçlenme iste¤inin

yoksul ve kimsesizler dahil tüm toplu-

mu kapsad›¤› mesaj›n› halka ulaflt›ran

somut göstergelerden biri olarak tasar-

lanm›flt›r. 

Bezmîâlem Valide Sultan'›n vakfi-

yeleri(Bezmîâlem Valide Sultan Vakfi-

yeleri VGMA Kasa No:11)'nde ve ko-

nu ile ilgili kaynaklarda yap›lan araflt›r-

ma, incelemeler sonucunda, Bezmî-

âlem Valide Sultan'›n emri ile H.1261/

M. 1845 y›l›nda yap›m›na baflla-

nan(Bezmîâlem Valide Sultan Vakfiye-

leri Vakfiye No:12:142) ‹stanbul Yeni-

bahçe Gureba-i Müslimin Hastahane-

si'nin Osmanl› Devleti'nin bat›l› an-
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Foto¤raf 2: Restorasyon çal›fl-

malar› s›ras›nda ortaya ç›kar›-

lan avlu girifllerinden biri

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

lamda hastahane ad› ile an›lan ilk sivil

sa¤l›k kuruluflu oldu¤u görülmüfltür

(Ziver Pafla 1313: 146- 147; Pilehvari-

an 1996: 22).

‹nfla tarihinden iki y›l sonra düzen-

lenen bir vakfiye ile (Bezmîâlem Valide

Sultan Vakfiyeleri Vakfiye No: 12)

kimsesiz, bak›ma muhtaç (garip) erkek

hastalara vakfedilen hastahanenin yap›-

m›nda, ‹stanbul'da kolera, çiçek gibi

çeflitli öldürücü salg›n hastal›klar›n bafl-

göstermesi ve varolan çal›fl›r durumdaki

Fatih fiifahanesi, Süleymaniye Darüflfli-

fas›, Haseki Hürrem Sultan Bimarhane-

si, Nur-u Banu Sultan Bimarhanesi

(Gürkan 1967: 12)'nin bu salg›nlarda

yetersiz kalmas› önemli rol oynam›fl,

hastahane arsas› olarak flehir yo¤unlu¤u

d›fl›ndaki (salg›n hastal›klar›n flehre ya-

y›lmamas› için) havadar, Nakkafl Pafla

Arsas› olarak bilinen Yenibahçe Çay›r›

arkas› seçilmifltir. Bezmîâlem Valide

Sultan'›n vakfiyeleri'nden 12 numaral›

vakfiye sayfa 142 de ''58.308 zira kare

arsa üzerinde 3 masura tatl› suya sahip

bir hastahane,yan›nda cami, çeflme ve

hamam'' olarak tan›mlanan kompleks

Osmanl› kay›tlar›na hastahane ad› ile

geçen ilk sivil sa¤l›k kuruluflu olma

özelli¤ini de tafl›maktad›r.

Daha önceleri ayn› ifllevi gören ya-

p›lar bimarhane, flifahane,darüflflifa gibi

isimler al›rken, hastahane sözcü¤ü dö-

nemin bat›l› modellere yönelik ›slahat
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Foto¤raf 3: Güney/Ön Cep-

he'deki ana girifl revak› (Res-

torasyon s›ras›nda)

Foto¤raf 4:  Mekke Fülfül

Kalesi Askeri Hastahanesi

(IRCICA Arflivi 90748-1-10)
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hareketleri paralelinde sa¤l›k kurumla-

r›ndaki de¤iflimin göstergesi olarak ba-

t›l› anlamdaki bu yeni sagl›k kuruluflu-

nun tan›mlanmas›nda kullan›lm›fl-

t›r.Kimsesiz ve yard›ma muhtaçlara

hizmet vermek amac› ile yap›ld›¤›n›

belirten Gureba sözcü¤ünün geçti¤i

ikinci Osmanl› sa¤l›k kuruluflu** olan

hastahanenin inflaat›n› Evkaf ‹nflaat

Müdürü Abdülhalim Efendi idare et-

mifltir(Bolak 1950: 48).

5 Eylül 1847 de hizmete aç›lan

(BOA ‹rade-i Dahiliye Tasnifi 7116

no.lu Tezkere-i Aliyye) hastahanede

ilk kuruluflta yatak say›s› 201 dir (Gür-

kan 1967: 31). Bulafl›c› hastal›klar›n

ayn› kitle ›çinde ko¤ufl olarak ayr›ld›¤›

hastahanenin ilk plan flemas› 12 ko¤ufl,

bir eczane, bir tabib-i evvel (baflhe-

kim), bir tabib-i sani (baflhekim yar-

d›mc›s›), bir müdür, bir eczac›lar bir

de cerrahlar odas›ndan oluflmakta

(Gürkan 1967: 31) ayr›ca bina içinde

hamam, mutfak ve çamafl›r daireleri

bulunmaktad›r (Gürkan 1967: 32). ‹lk

kadrodaki iki doktor, baflhekim ve yar-

d›mc›s› yeni hastahane anlay›fl›na uy-

gun olarak t›p tahsili görmüfl doktor-

lardan seçilmifltir, cerrah ve eczac›lar

mektepsizdir (Gürkan 1967: 26; Pileh-

varian 1996: 31).

Çal›flma süresince taranan arflivlerde

ve di¤er kaynaklarda yap›n›n ilk yap›-

m›na ait herhangi bir çizim ya da öz-

gün proje ile ilgili herhangi bir bilgiye

rastlanmam›flt›r.Kaynaklardan cami, ha-

mam ve çeflmeden oluflan bir komplek-

sin içinde yer ald›¤› anlafl›lan hastaha-

nenin günümüzdeki ana giriflinin sa¤›n-

da yer alan hamam› (Pilehvarian 1996:

68,69; Ünver 1942: 251)günümüze ula-

flamam›flt›r. Hastahaneye hizmet etme-
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** ‹lk olarak Gureba ad›

Edirnekap›'da Mihrimah

Sultan Camii avlusunun

medresesinde aç›lan bir

hastahane (1836) için

kullan›lm›flt›r. 

(Ünver 1950: 36)



fiekil 1.Girifl revak›n›n iki

yan›nda bulunan hamam ve

çeflmenin görüldü¤ü tarihsiz

plan (Vak›f ‹nflaat Arflivi)

fiekil 2. ‹stanbul Haliç-i Der-

saadet fiehremaneti Rehberi

1918, Necib Bey

Haritas›'ndan hastanenin di¤er

girifllerinin de görüldü¤ü ay-

r›nt›  (Kayra 1990)
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leri için yapt›r›lan cami ve çeflme ise

özgün konumlar›ndad›r.

Hastahane binas› yap›l›fl›ndan günü-

müze pek çok onar›m geçirmifl, bu

onar›mlarda yap›lan ekler ve yenilenen

bölümlerle özgünlü¤ünü büyük ölçüde

yitirmifltir. Plan flemas› özgünlü¤ünü

korumas›na karfl›n zaman içinde ifllev

de¤ifltiren mekanlar olmufl, ön(güney)

cephedeki günümüzde ana girifl olarak

kullan›lan giriflin d›fl›ndaki girifller kay-

bolmufltur. ‹ç avlulu dikdörtgen bir pla-

na sahip (fiekil 1) olan yap›n›n güney

cephesindeki bu girifl Baruthane Yoku-

flu'ndan gelen yola göre düzenlenmifl-

tir. 1918 tarihli Necib Bey Harita-

s›'ndan (fiekil 2) yap›n›n özgün konu-

munda biri kuzey di¤eri de do¤u cep-

hesinden olmak üzere iki giriflinin daha

varoldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Genel tasar›m ilkesi olarak medrese

planl› darüflflifalar ve bimarhanelerle

döneminin reformist yaklafl›ml› model-

leri aras›nda bir çizgide olan(Bolak

1950: 57) hastahane, planlama ilkesi

olarak geleneksel sa¤l›k kurumlar›na

bulafl›c› hastal›klar›n ko¤ufl olarak ayr›l-

mas›, koridorlar›n kap›larla ayr›lmas›

gibi birtak›m yenilikler getirmifl olmas›-

na karfl›n geleneksel flemay› henüz tam

terkedememifltir. Ayn› dönemde Avru-

pa'da pavyonlar halinde hastahane

planlar› uygulan›rken bat›y› örnek ala-

rak yenilik hareketlerine giriflen Os-

manl› Devleti’nin yeni sa¤l›k kurumu

modeli olarak ortaya koydu¤u yap›da,

bir avlu etraf›n› çevreleyen koridora

aç›lan odalar›n yer ald›¤› klasik medre-

se flemas›n› kullanmas› ilginçtir. Gele-

neksel flemadan fazla uzaklafl›lmamas›

yap›n›n bir Osmanl› mimar› tarf›ndan

tasarland›¤›n› düflündürmekte, gelenek-

sel e¤itim ile yetiflen mimar›n gelenek-

sel flemay› kullan›rken yönetimin bat›-

ya yönelik yenileflme iste¤ini karfl›la-

mak amac›yla koridorlar› kapal› hale

getirdi¤ini, koridor bafllar›na ilave etti-
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fiekil 3. Erkan-› Harbiye

Heyeti taraf›ndan haz›rlanan

Mekke ve civar› haritas›nda

Mekke Fülfül Kalesi Askeri

Hastahanesi Plan›

(‹.Ü.Kütüphanesi Harita

No:92252)

fiekil 4. H.1297 Cemaziyelah›r

/ May›s 1880 tarihli 1/2000

ölçekli Erkan-› Harbiye Heyeti

taraf›ndan haz›rlanan Medine

ve Civar› Haritas›'nda

Gureba-i Müslimin Has-

tahanesi ve Eczahanesi'nin yeri

(‹.Ü.Kütüphanesi Harita No:

92259)

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

¤i büyük kap›larla tek bir kitleden olu-

flan hastahanenin 4 kolunu yar› ba¤›m-

s›z birimler haline getirme¤e çal›flt›¤›

gözlenmektedir. Tasar›m flemas› olarak

ortada 60x84 m. boyutlar›nda bir avlu-

yu çevreleyen genifl aç›kl›kl› (1.50 m.)

pencerelere sahip bir koridor ve kori-

dora ortada bir kap› iki yan›nda ikifler

pencere ile aç›lan ko¤ufllardan oluflan

yap›n›n girifl kolu di¤er üç koldan daha

dar tutulmufl, idare ve hastahanenin ha-

mam, cami gibi ikincil ifllevleri buraya

yerlefltirilmifltir.Giriflin sa¤›ndaki ve so-

lundaki kollarla kuzey kolu hasta ko-

¤ufllar› olarak düzenlenmifl, arka cephe

köflelerine tuvaletler konulmufltur. Her

dört kolun iç avluya bakan orta aks›nda

düzenlenen dönemin Avrupa referansl›

historisist Neo-Klasik mimari modas›na

uygun kolonlar›n tafl›d›¤› üzeri üçgen

al›nl›kla örtülü yuvarlak merdivenlerle

yükseltilmifl kap›larla iç bahçeye ba¤-

lant› sa¤lanm›flt›r(Foto.1, 2). Yap›n›n

günümüzde ana girifl olarak kullan›lan

girifli de avlu giriflleri ile benzer mimari

özellikler tafl›maktad›r(Foto.3). ‹ki Dor

sütunun tafl›d›¤› üzeri üçgen al›nl›kla

örtülmüfl girifl revak› avlu ç›k›fllar› gibi

dönemin Avrupa referansl› tarihsel-

ci/historisist Neo Klasik mimari moda-

s›na uygun tasarlanm›flt›r.

Girifl revak›n›n, yap› kitlesinden

önde oluflu günümüzde ön bahçe

olarak kullan›lan bahçeye bakan iki

yan›n›n sa¤›r duvarla kapal› olmas›

yap›n›n yap›ld›¤› dönemde girifl re-

vak›n›n iki yan›na bitiflik baflka me-

kanlar›n varoldu¤unu göstermekte-

dir.Günümüzde vak›f ‹nflaat Arfli-
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vi'nde bulunan yap›ya ait tarihsiz bir

plan çiziminde bu mekanlar›n ha-

mam ve hazneli bir çeflme oldu¤u

görülmektedir(fiekil 1).

Bezmîâlem Valide Sultan'›n vakfiye-

lerinde yer almamas›na karfl›n baz› kay-

naklarda Bezmîâlem Valide Sultan'›n

Mekke'de de bir Gureba-i Müslimin

Hastahanesi yapt›rd›¤› belirtilmektedir.

Faz›l Ayano¤lu ''Vak›f Yapan Türk Ka-

d›nlar›'' adl› çal›flmas›nda (1963: 7-9)

Hûlefâ-i Îzâm-i Osmaniyye'de Bezmî-

âlem Valide Sultan'›n Mekke'deki has-

tahanesinin ikinci kat›n›n yap›lmas›

için Sultan II.Abdülhamid'in

1303/1885/86 tarihli ferman› oldu¤unu

belirtmifltir(Ayano¤lu 1963: 8).

Konu ile ilgili olarak yap›lan araflt›r-

malarda  H.1301, H.1303 / 1883-84 ,

1885-86 tarihli Hicaz Salnamelerinde

Hastahane-i Gureba bi Mekketül Mü-

kerremet ad› ile hastahanede çal›flan

personelin belirtildi¤i  bir kay›ta  rast-

lanm›flt›r.

IRCICA II.Abdülhamid Y›ld›z Fo-

to¤raf Kolleksiyonu'nda yap›lan tara-

malarda 90748-10 no'lu Mekke pana-

romik foto¤raf›nda 3 numara ile iflaret-

lenmifl alt›nda hastahane oldu¤u yaz›l›

bir yap› görülmüfl(Foto.4), yap› ile ilgili

yap›lan araflt›rmalar sonucu bu hastaha-

nenin Fülfül (Biber) Kale'sinin askeri

hastahaneye çevrilerek kullan›lan yap›

oldu¤u anlafl›lm›fl(fiekil 3), Mekke'de

Fülfül Kalesi Askeri Hastahanesi d›fl›n-

da bir hastahaneye rastlanmam›flt›r.

Bezmîâlem Valide Sultan'›n Vak›f-

lar Baflmüdürlü¤ü Arflivi'nde bulunan

vak›f defterleri aras›nda s›ra no.2880

de kay›tl› ''Valide Sultan Vakf› Medi-

ne'de Yap›lmas› Düflünülen Hastaha-

nenin Layihas›d›r'' bafll›kl› tarihsiz bir

belge Medine-i Münevvere'de Darül-

ziyafe Mahallesi'ndeki bir arsa üzerine

inflas› buyrulup haritas› çizilen bir has-

tahanenin ayr›nt›l› olarak tan›m›n›

vermektedir. Bu belgeden yap›lmas›

tasarlanan hastahanenin, tek katl› bir

karantinahane, gas›lhane ve karakol-

hane binas› olaca¤›, hastalar›n karanti-

nahanede 1 gün bekledikten sonra

hastahanenin büyük kap›s› içinde yer

alan muayenehane adl›, iki katl›, alt

katta bir kap›c› odas›, memurlar için 2

oda, bulafl›c› hastal›klar için ayr› bir

bölüme sahip 1 hasta odas›, üst katta

hastahane memurlar› için dört oda ve

bir sofadan oluflan ikinci bir binaya

al›naca¤›, bu ek binalar haricinde Ke-

bir(Büyük) Hastahane ad› ile an›lan 3

katl›, mescidi, eczahanesi, elbise am-

bar›, hizmetli odalar› ve hasta ko¤ufl-

lar› olan 88 yatakl› ayr› bir yap› olaca-

¤› anlafl›lmaktad›r. Belgede ayr›ca has-

tahanenin dört taraf›n›n aç›k olaca¤›,

bu aç›kl›klar›n bahçe olarak düzenle-

nece¤i ayr›ca 10 kurnal› bir hamam

infla edilip iflletilerek hastahaneye ge-

lir getirece¤i, çamafl›rhane ve mutfa-

¤›n da hamam›n yan›na infla edilece¤i

belirtilerek, kargir olarak yap›lmas›

düflünülen hastahanenin tüm döfleme-

lerinin ahflap yerine demir kirifllerle

infla edilece¤i, di¤er hastahanede ah-

flap kullan›ld›¤› için ç›kan bir yang›n-

da hasar›n büyük oldu¤undan bu has-

tahanede yang›na karfl› önlem olarak

ahflap yerine Belçika'dan getirilecek

demir kirifllerle infla edilece¤i bildiril-

mifl, dört pavyon halinde infla edilecek

yap› için toplam 23.675 Osmanl› alt›-

n› keflif bedeli hesaplanm›flt›r.

Layihada, çat› aksam› ahflap oldu¤u

için yang›ndan büyük hasar gördü¤ü

belirtilen di¤er hastahane, büyük bir

olas›l›kla Hûlefâ-i Îzâm-i Osmaniy-

ye'de biri Mekke'de di¤eri Medine'de

oldu¤u belirtilen (Muhammed/Meh-

med Emin el Mekkî 1318: 52) iki Gu-

reba Hastahanesi'nden Mekke'deki ol-

mal›d›r. Hûlefâ-i Îzâm-i Osmaniy-

ye'de her iki kentte de (Mekke ve Me-
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dine) varoldu¤u belirtilen Gureba-i

Müslimin Hastahaneleri'nden Medi-

ne'dekine ait oldu¤u anlafl›lan bu layi-

ha ile ilgili yap›lan araflt›rmalar sonu-

cunda bu hastahanenin infla edilip

edilmedi¤i konusunda kesin bir bilgi

ya da belgeye rastlanmam›flt›r. ‹stan-

bul Üniversitesi Kitapl›¤› Harita Tas-

nifi'nde 92259 numara ile kay›tl› Ma-

y›s 1880 tarihli 1/2000 ölçekli Erkan-›

harbiye heyeti taraf›ndan haz›rlanan

Medine ve civar› haritas›nda Harem-i

fierif'in Bab'› ‹slam Minaresi karfl›s›na

gelen Sug/ Yeni Çarfl› Soka¤›'ndaki

adan›n üzerinde 25 numara ile iflaretli

''Gureba Hastahanesi ve Eczahanesi''

ad› alt›nda bir kay›da rastlanm›fl, bu

kay›t d›fl›nda yap› ile ilgili herhangi

bir bilgi/belge elde edilememifltir (fie-

kil 4).

1303 /1885-86 tarihli Hicaz Salna-

mesi'nde ise Sultan Abdülmecid

Han'›n Medine'de yapt›rm›fl oldu¤u

eczahaneden sözedilmekte hastahane

ile ilgili herhangi bir kay›t bulunma-

maktad›r.

Sonuç olarak Bezmîâlem Valide

Sultan'›n Mekke ya da Medine'de

yapt›rmay› düflündü¤ü ya da yapt›rd›-

¤› Gureba-i Müslimin Hastahanesi ile

ilgili yaz›l› ve çizili belgelerin birbiri-

ni tutmamas› bu konuda kesin bir yo-

rum yapabilmeye henüz olanak sa¤la-

masa da, ‹stanbul'da varolan ve günü-

müzde de hizmete devam etmesine

çal›fl›lan Yenibahçe Gureba-i Müsli-

min Hastahanesi Osmanl› Devleti'nin

ça¤› yakalamak için uygulamaya koy-

du¤u modernite projesinin sa¤l›k ala-

n›nda önemli bir ad›m› olmufl gerek

geleneksel ve bat›l› modern mimari

aras›ndaki sentezci çizgideki tasar›m

anlay›fl› gerekse bat›l› modern mimari

modalar› yans›tan cephe anlay›fl› ile

gelenekseli ça¤a uyarlama çabas› için-

deki sentezci Tanzimat ideolojisinin

sa¤l›k alan›ndaki somut mimari gös-

tergesi olarak Osmanl› Mimarl›k Tari-

hi'ndeki yerini alm›fl, döneminin siya-

si, politik, t›bbi, mimari anlay›fl›n› gü-

nümüze tafl›yan, günümüzdeki Os-

manl› araflt›rmalar›na ›fl›k tutan bir ya-

p› olarak durmaktad›r. Bize düflen gö-

rev de onu gelecek kuflaklara aktar›r-

ken yans›tt›¤› belgesel de¤erleri kay-

betmemesine dikkat etmek ve bu bel-

ge niteli¤i ile onu gelecek kuflaklara

aktarmak olmal›d›r.   
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1) Y›ld›z DEM‹R‹Z "Eyüp'te

Türbeler" Kültür Bakanl›¤›

Yay›nlar› 1950 tan›tma

eserleri dizisi: 14 s.59

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

Eyüpsultan türbeleri ve bu türbele-

rin baz›lar›nda yer alan sandukalar›

kaplayan örtüler, ifllemeleriyle, Türk

sanat›nda yar› bir yer tutmaktad›r. 19.

ve 20. y›la tarihlenen bu parçalar süs-

leme sanat› içerisinde dikkat çekmek-

tedir.

1998 Temmuz ay›nda Eyüpsul-

tan'daki türbeler, gözlenmifl, Mihriflah

Valide Sultan, Adile Sultan, Sultan

Reflat ve fiah Sultan türbesindeki ör-

tülerin bire bir ölçüleri al›narak röle-

veleri ç›kar›lm›flt›r.

Burada amac›m›z Mihriflah Valide

Sultan Türbesinde yer alan sanduka

örtülerini, desen, motif, renk, kompo-

zisyon ve iflleme teknikleri ile tan›t-

makt›r.

Mihriflah Valide Sultan külliyesi-

nin bir parças› olan Türbe; Türbe ç›k-

maz› soka¤› ile Boyac› soka¤›n›n ke-

siflti¤i noktada yer almaktad›r. Fot:1

Türbe; Eyüpsultan camisi avlusun-

dan ç›k›nca hemen köflede göze çarp-

maktad›r. Yap› Osmanl› dönemi Ba-

rok mimarisinin en tipik örneklerin-

dendir. (1) Fot:2

Onikigen planl› yap›ya "bostan is-

kelesi soka¤›na" bakan büyük, genifl

avlu kap›s›ndan girilir. Buras› Eyüp-

sultan'›n romantik ve mistik havas›n›

koruyan köflelerindendir. Fot:3

Mihriflah Valide Sultan III.Musta-

fa'n›n bafl kad›n›, III.Selim'in annesi-

dir. III.Selim'in padiflah olmas› üzeri-

ne; Valide Sultan olmufltur. Hay›rse-

ver bir han›m olarak tan›nan Mihriflah
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Foto¤raf 1: Mihriflah Valide

Sultan Türbesi

Foto¤raf 2: Türbeye girifl

kap›s› (portal)

Foto¤raf 3: Türbenin avludan

görünüflü



2) Ça¤atay M. ULUÇAY

"Padiflah Kad›nlar› ve K›zlar›"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Yüksek Kurumu Türk Tarih

Kurumu Yay›nlar› VII. Dizi

S:63 s.99

3) ULUÇAY VIII. Dizi S.63

S.142

Foto¤raf 4: Türbe içinde yer

alan sandukalar.

Foto¤raf 5: Sandukalar›n

Görünüflü

Çizim 1: Mihriflah Valide

Sultan Türbesi Plan› ve

Sandukalar›n›n Konumu ‹ST.

Çizim 2: Mihriflah Valide

Sultan Sembolik Lahdinin

Sandukas›n› Kaplayan Puflide

ve Puflide Levhalar›

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

Valide Sultan, ‹stanbul'da pek çok

mescit, cami,çeflme, sebil ile Eyüpsul-

tan'da ad› ile an›lan türbeyi henüz ha-

yatta iken yapt›rm›flt›r. (2)

Vefat› üzerine M.1805 (H 1220)

tarihinde burada topra¤a verilmifltir.

Mihriflah Valide Sultan türbesinde befl

sanduka yer almaktad›r.

Demiriz'in "Eyüpte Türbeler" kita-

b›nda al›nan plan›n içine sandukalar›n

konumu taslak bir çizimle oturtulmufl-

tur. (Çiz:1)

Türbede yer alan sanduka örtüleri-

ni kronolojik bir sistem içinde tan›t›l-

mas› gerekirse;

1. M.1805 (H.1220) tarihinde ve-

fat eden Mihriflah Valide Sultan

2. III.Mustafa ile Adilflah Sultan'›n

k›zlar› M.1768 (H.1182) do¤an 

M.1882 (H.1238) tarihinde vefat

eden Hatice Sultan

3. Hatice Sultan ablas› M.1765

(H.1179) tarihinde do¤up M.1824 

(H.1240) tarihinde vefat eden Beyhan

Sultan

4. III.Selim'in dördüncü kad›n›

M.1867 (H.1284) tarihinde vefat 

eden Refet Kad›n.

5. Abdülmecit'in dördüncü efli,

ufak, tefek, narin, fleffaf tenli, mavi

gözlü, sar› saçl›, gayet güzel bir kad›n

olan (3) M.1904 (H.1322) tarhinde

vefat eden Rahime Perestu Sultana

aittir.

Sandukalar›n dördü sedef kakmal›

parmakl›klar içerisindedir. Üçü flekil

olarak ayn› dördüncüsü form ve sedef
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4) H. Örcün BARIfiTA

“Maddi Kültür Seksiyon

Bildirileri” V.Milletleraras›

Türk Halk Kültürü Kongresi

T.C. Kültür Bakanl›¤› Ankara

1997 s.94.

Foto¤raf 6: Mihriflah Valide

Sultan'›n Sandukas›

Foto¤raf 7: Dival ifli ile

ifllenmifl sanduka örtüsü

Foto¤raf 8: ‹fllemede kullan›lan

teknik ve pul t›rt›l

Çizim3: Puflidenin Aç›lm›fl

fiekli.

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

kakmalar› ile farkl› tarzda yap›lm›flt›r.

Fot:4

Al›nan ölçülerden anlafl›ld›¤› üzere

sandukalar›n bafl ve ayak ölçülerinin

ayn› olmad›¤› bafl taraflar›n›n genifl ve

yüksek, ayak taraflar› ise dar ve k›sa

oldu¤u görülmüfltür. (Fot:5)

Türbede bulunan bütün sanduka-

lar, çok parçal› olarak haz›rlanm›fl ör-

tüler ile kaplanm›flt›r. Puflide ad› veri-

len ve alt› parçadan oluflan bu örtüler,

kapa¤› örten örtüler (çat› k›sm›), yan

taraf› saran örtüler ile bafl ve aya¤›

kaplayan puflide levhalar›ndan meyda-

na gelmektedir. (4)

Ayr›ca, tek parça dikdörtgen ola-

rak haz›rlanm›fl sanduka örtüleride

(puflideler) vard›r. Ancak incelememi-

ze konu olan Mihriflah Valide Sultan

türbesindeki sanduka örtülerinin alt›

parçadan olufltu¤u ve sandukalara

monte edildi¤i belirlenmifltir. (Çi-

zim:2-3)

Puflidelerin aç›lm›fl flekli afla¤›daki

çizimde verilmifltir. Çizim:3

Ç‹Z‹MLER

M‹HR‹fiAH VAL‹DE 
SULTAN SANDUKASI 
PUfi‹DES‹:
Türbedeki di¤er sandukalara göre

19,5 cm yüksekli¤inde ve geniflli¤inde

kademeli bir flekilde haz›rlanan mer-

mer zemin üzerine oturtulan Mihriflah

Valide Sultan'›n sandukalar›n›n örtü

uzunlu¤u 280 cm. bafl levha yüksekli-

¤i 139 cm. geniflli¤i 121 cm. ayak lev-

has› yüksekli¤i 115 cm. ve geniflli¤i

96 cm.'dir. (Fot:6)

Örtüde malzeme olarak bordo ren-

gi kadife kumafl metal iplik (sim) za-

man içinde y›pran›p oksitlenmesi ne-

deniyle gümüfl veya alt›n rengi olup

olmad›¤›na kesin karar verilememek-
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5) BARIfiTA V. Milletler

aras› Türk Halk Kültür

Kongresi Maddi Kültür

Seksiyon Bildirileri 1997 s.97.

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

tedir. Sar› renkte bükümlü ipek iplik,

iflleme alt›nda graf ka¤›d› (çimento

ka¤›d›) ile sar› kartonu çiriflle yap›flt›-

r›larak haz›rlanan kabartma kartonu,

süsleme için t›rt›l ve pul kullan›lm›fl-

t›r. (Fot:7)

Bütün örtüler dokuma iplikleri ka-

pat›larak yap›lan i¤ne tekniklerinden

dival ifli tekni¤i ile ifllenmifl olup, tek

renk yedi kat metal bükümlü iplik ile

gergefle el ile çal›fl›lm›flt›r.

Puflideler dival ifli i¤nelerinden ve-

rev sarma, yarma sarma, düz sarma i¤-

neleri ile pul ve t›rt›l gibi gereçlerde

dikilerek motifler tamamlanm›flt›r.

(Fot:8)

Mihriflah Valide Sultan sanduka

örtüsünde krizantem, mimoza, yar›m

kengel yapra¤› gibi bitkisel bezeme,

kurdele, püskül gibi nesneli bezeme,

düz ve k›vr›ml› dallarla geometrik be-

zeme ve sülüs hatla tasarlanm›fl yaz›l›

bezemeler konu olarak seçilmifltir. (5)

Sanduka kapaklar›n›n örtüsünün

üzerinde bitkisel nesnel ve geometrik

bezeme ile haz›rlanan oval madalyon

içerisinde, Güney cephede, sülüs

harflerle Muhammedün Resullullahi

Sadiku-l Va'du'l-emin yaz›l›d›r.

(Fot:9)

Kuzey cephede Lailahe ‹llallah'ü'l-

Malikü-l, Hakku'l mübin kelimeyi

tevhit yaz›lar› yer almaktad›r.

(Fot:10)

Sandukalar›n yan taraflar›n› saran

örtülerin üst uzun kenar›nda mimoza

ve yapraklar›ndan oluflan ince bordür

yerlefltirilmifltir.

Puflide levhalar›n›n bafl k›sm›nda

bitkisel bezemeli üçgen al›nl›k içeri-

sinde

- Hüvel Baki

- Cennet Mekan Ma¤firet-i Niflan

Mihriflah Valide Sultan

- Tâbu serâhâ ve ce'ale'l-cennete

Mesvâhâ hazretlerinin irtihali 
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Foto¤raf 9: Güney cephesi

Foto¤raf 10: Kuzey cephe

Foto¤raf 11: Mihriflah Valide

Sultan bafl levhas›, yaz›lar

sülüs hatla iki sat›r halinde

istif edilmifltir.

Çizim:4 Mihriflah Valide

Sultan Bafl Levhas›

Çizim: 5 Mihriflah Valide

Sultan'›n Ayak Levhas›



Foto¤raf 12: Mihriflah Valide

Sultan'›n ayak levhas›..

Foto¤raf 13: Hatice Sultan

Sandukalar›

Foto¤raf 14: Hatice Sultan'›n

bafl levhas›

Foto¤raf 15: Dokumada

eklenen parça

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

rahmeti ifltimalleri M.1805 (H.1220)

yaz›lar› ifllenmifltir. 

(Fot:11) Çiz:4)

Mihriflah Valide Sultan'›n puflidesi-

nin ayak levhas›nda, mimoza dal ve

yapraklar› ile haz›rlanan üçgen al›nl›k

içersinde "C" k›vr›ml› dallar çiçek ve

yapraklarla haz›rlanm›fl motiflerin yer

ald›¤› görülür. (Fot:12) (Çiz: 5)

Sanduka üzerinde puflide parçlar›-

n›n birleflen kenarlar› harç ile kapla-

n›p, befl alt› santimetre aral›klarla özel

çivilerle çak›lmak suretiyle tutturul-

mufltur.

HAT‹CE SULTAN 
SANDUKASI
Mihriflah Valide Sultan'›n yan›nda

yer alan Hatice Sultan'›n sandukas›

üzerinden al›nan puflide ölçüleri;

uzunluk 261 cm. bafl levhas› yüksekli-

¤i 114 cm. geniflli¤i 107 cm.ayak lev-

has› yüksekli¤i 111 cm. geniflli¤i 83

cm.'dir.

Bu örtünün ölçülerinin Mihriflah

Valide Sultan'›n sanduka örtüsü ölçü-

lerinden dar ve k›sa oldu¤u, buna kar-

fl›l›k malzeme, teknik, kompoziyon,

yönünden ise benzerlik gösterdi¤i be-

lirlenmifltir. (Fot:13)

Ölçü farkl›l›¤› bafl ve ayak levhala-

r›nda aç›kça görülmektedir.

Kompozisyon yönünden ise bafl

levha birinci örnek ile ayn› flekilde is-

tif edilen yaz›da isim Hatice Sultan

vefat tarihi M.1822 (H.1237) olarak

geçmektedir. (Fot:14) (Çizim 6)

BEYHAN SULTAN
Bu puflide de di¤er iki örnekte kul-

lan›lan malzeme teknik kompozisyon

ve yaz› düzeni ayn›d›r.

Sanduka üzerinden al›nan örtü

uzunlu¤u 261 cm. bafl levha yüksekli-

¤i 125 cm. geniflli¤i 113 cm. ayak lev-

has› yüksekli¤i 110 cm. genifllik 88

cm.'dir.

Puflidenin kapa¤›n› örten örtünün

güney cephesinin bafl k›sm›na 29,5

cm., ayak taraf›na 5 cm. Kuzey cep-

hesinde bafl k›sma 21 cm. ayak taraf›-

na 9 cm. geniflli¤inde ek yap›lm›flt›r.

Eklenen iki parça aras›nda ton fark›

gözlenmifltir. Bafl levhas›ndaki ekleme

ise tam ortadan boyuna birlefltirilmifl
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olup bu iki kumafl aras›nda ton fark›

bariz de¤ildir. (Fot:15) (Çizim 7-8)

Bafl levhas›na ifllenen yaz›, di¤er

örtülerle ayn› anlam ve tarzda istif

edilmifl olup Beyhan Sultan vefat tari-

hi M.1824 (H.1240) olarak geçmek-

tedir. (Fot:16) (Çizim 9)

Beyhan Sultan puflidesinin ayak

levhas› düzeni ve ölçüleri Hatice Sul-

tan'›n Puflide ölçüleri ile ayn› oldu¤u

çizilen röleve ve al›nan ölçülerle sap-

tanm›flt›r. (Fot:17)

REFET KADIN
Sultan III.Selim'in dördüncü efli

Refet Kad›n'›n sandukas›, bütün ör-

nekler aras›nda farkl› olarak düz yeflil

çuha ile kaplanm›flt›r. Vefat tarihini

bafl levhas›nda yerlefltirilen tabelada

yer almaktad›r. M.1867 (H.1284)

Fot:18

Mermer kaide üzerine oturtulan

sanduka, türbede bulunan sandukala-

r›n en uzunudur. Ölçüleri; uzunlu¤u

287 cm. bafl levhas› yüksekli¤i 120

cm. geniflli¤i 83 cm. ayak levhas› yük-

sekli¤i 105 cm. geniflli¤i 75 cm. ola-

rak tespit edilmifltir.

RAH‹ME PERESTU 
SULTAN
Türbeye girince hemen sa¤ tarafta

mermer kaide üzerine oturtulmufl olan

sanduka, di¤er örtülere göre boyut,

bezeme ve parmakl›¤› ile farkl›l›k arz

etmektedir. (Fot:19)
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Foto¤raf 16: Beyhan

Sultan'›n Bafl Levhas›

Çizim: 6 Hatice Sultan'›n Bafl

Levhas›

Çizim:7 Beyhan Sultan

Sandukalar› Güney Cephe

kapak örtüsü ile yan taraf›

saran parça

Çizim: 8 Beyhan Sultan

Sandukalar›, Kuzey Cephe

kapak örtüsü ile yan taraf›

saran parça

Çizim 9: Beyhan Sultan'›n

Bafl Levhas›

Çizim :10 Rahime Perestu

Sultan Sandukalar›n›n Güney

Cephe Çat› K›sm›
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Perestu Sultan'›n sandukas› üzerin-

den al›nan ölçüler; uzunluk 252 cm.

bafl levhas› yüksekli¤i 142 cm. genifl-

lik 110 cm. ayak levhas› yüksekli¤i

113 cm. geniflli¤i 100 cm.'dir. ‹flleme

tekni¤i bordo kadife üzerine metal

bükümlü iplik ile kabartmal› dival ifli

tekni¤inin düz, verev, yarmal› sarma

i¤neleri uygulanm›flt›r. Motiflerin ka-

bartmas›nda pamuk kullan›lm›flt›r.

(Fot:20)

Gül, gonca, katmerli gül, yaprak

ve dallar ile haz›rlanan bordür, sandu-

ka kapa¤›n› örten örtünün iki k›sa ke-

nar› ile üst uzun kenarlar›nda yer al-

maktad›r. Düzgün s›ralamalar halinde

gül, gonca, katmerli gül, motifleri ze-

mine yerlefltirilmifl, ortada kalan dik-

dörtgen madalyonda ise kelime-i tev-

hite yer verilmifltir. (Çizim 10-11)

Yan parçalarda düzgün s›ralanm›fl

motifler ortada, uzun ve k›sa kenarlar-

da ise bordürler bulunmaktad›r. (Çi-

zim 12)

Bafl levhas› katmerli gül yaban gülü

yaprak ve goncalardan oluflan bordür-

le çevrelenmifltir. Üçgen al›nl›¤›n or-

tas›na ise çelenk biçiminde ayn› gül-

lerden bir kartufl bulunmaktad›r. Kar-

tuflun içinde sülüs hatla-Hüvel Baki

yaz›s› yerlefltirilmifltir. Kartuflun alt›n-

da ise iki sat›r halinde dikdörtgen bi-

çiminde sülüs hatla,

- Cennet mekan Gazi Sultan Ab-

dülmecit Han Hazretlerinin

- Dördüncü kad›n› Devletlü ‹smet-
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Foto¤raf 17:  Beyhan

Sultan'›n ayak Levhas›

Foto¤raf 18:  Refet Kad›n›n

Sandukas›

Foto¤raf 19: Rahime Perestu

Sultan›n Sandukalar›.

Foto¤raf 20: Motifte

uygulanan i¤ne teknikleri

Çizim :11 Rahime Perestu

Sultan Sandukas›n›n Kuzey

Cephe Çat› K›sm›
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lü Perestu Kad›n Efendi Hazretleri

‹stif olarak yaz›lm›flt›r. Bafl levhas›

üzerine as›lan tabeladan  M.1904

(H.1322) vefat tarihleri okunmakta-

d›r.

Sülüs istifin alt›nda tek s›ra halinde

ayn› güllerden oluflan enine bordür

yer almaktad›r. Geriye kalan dikdört-

gen bofllu¤a düzgün s›ralamalar ile gül

ve gonca motifleri yerlefltirilmifltir.

(Çizim 13)

Ayn› motifler, ayak levhas›n›n bor-

dürle çevrelenmifl bofllu¤unda tekrar-

lanm›flt›r. (Çizim 14)

Araflt›rmam›z s›ras›nda parmakl›¤›n

sandukaya fazlaca birlefltirilmesi fo-

to¤raf çekiminin tam olarak al›nmas›-

n› engellemektedir. (Fot:21)

DE⁄ERLEND‹RME
Puflideler Türk süsleme sanat› için

önemli bir yere sahiptir. Metal bü-

kümlü ipliklerle ifllemeli sanduka örtü-

leri Türbenin yap›s›na, mekana ayr›

bir de¤er katmaktad›r.

Dekoratif ve tarihi nitelikleri ile

büyük ilgi çeken sanduka örtülerinin

özenle korunmas› gerekir.

‹ncelememiz s›ras›nda, korumalar›-

na dikkat edilmesine ra¤men çeflitli

tabiat flartlar›ndan çok çabuk etkile-

nen sim ve dokumalar›n, renklerini yi-

tirdi¤i dokumalar›n y›prand›¤›, iflle-

melerin yer yer söküldü¤ü hatta y›rt›l-

d›¤› görülmüfltür. (Fot.22-23)

SONUÇ OLARAK
Befl örnekle tan›tmaya çal›flt›¤›m›z

Osmanl› ‹mparatorlu¤u dönemi iflle-

meli sanduka örtülerinin bu nitelikle-

rinden dolay› tarihi belge olarak sak-
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Çizim :12 Rahime Perestu

Sultan Sandukalar›n›n yan

parças›

Çizim :13  Perestu Sultan

Sandukalar›n›n Bafl Levhas›

Çizim :14 Rahime Perestu

Sultan Sandukalar›n›n Ayak

Levhas›
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lanmas›na özen gösterilmelidir.

Motiflerin bozulmadan, kaybolma-

dan gelecek nesillere ulaflt›r›lmas›

için, puflideleri onarabilecek ve gerek-

li bak›m yap›labilecek uzmanlar›n ye-

tifltirilmesi ivedilikle gereklidir.

Y›prananlar›n yerine günümüz tek-

nolojisine paralel olarak h›zla geliflen,

el ile yap›lan nak›fltan ay›rt edileme-

yecek kadar düzgün ve seri iflleyebi-

len makinalarda repredüksiyon çal›fl-

mas› yap›lmal›d›r. (Fot:24)

Puflidelerin motif ve kompozisyon

özelliklerinin gelecek nesillere aktar›-

labilmesi için, rölöve çal›flmalar›na

a¤›rl›k verilmeli, sanduka örtülerinin

bulundu¤u yörelerde bire bir çizim ve

foto¤raflarla katologlar haz›rlanmal›-

d›r.

Bu araflt›rman›n yap›lmas›nda derin

bilgileri ile bize ›fl›k tutan Dekan›m›z

Say›n Prof. Dr. H. Örcün BARIfi-

TA'ya, Türbeler Müdürü Say›n Erman

GÜVEN Bey'e, bizlerden yard›m›n›

esirgemeyen Belediye Baflkan› Say›n

Ahmet GENÇ Bey'e, Kültür Müdürü

‹rfan ÇALIfiAN Bey'e, foto¤raflar›m›

çeken Arfl. Görevlisi Murat ÇER-

KEZ'e ve bu çal›flmada eme¤i geçen-

lere ayr› ayr› teflekkür ediyorum.
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Foto¤raf 21: Parmakl›¤›n

görünümü

Foto¤raf 22: Puflidede

y›rt›lmalar

Foto¤raf 23: ‹fllemede

sökülmeler

Foto¤raf 24: Makinada Dival

‹fli Çal›flmas›
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Eyüp, Eyüpsultan Camii ve

fiadr›van›, Gravür. 

(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 I

‹stanbul, M.Ö.VII. yüzy›lda Megara-

l›lar taraf›ndan kurulmufl bir kenttir. Sa-

hip oldu¤u co¤rafi, iktisadi ve stratejik

konumu sebebiyle kuruldu¤u tarihten

itibaren Anadolu ve Balkanlarda kurulan

devletlerin hedefi haline gelmifltir. Ro-

ma ‹mparatoru Konstantinus, rakibi Li-

cinius'u Üsküdar yak›nlar›nda yendikten

sonra ayn› y›l (324) imparatorlu¤unun

baflkentini ‹stanbul'a nakletmeyi karar-

laflt›rarak, 325 y›l›nda flehri iki misli bü-

yüterek inflas›na bafllad›. Baflkentin aç›l›fl

töreni 11 May›s 330 tarihinde yap›ld›.

Böylece ‹stanbul, Roma imparatorlu¤u-

nun baflkenti olmas› yan›nda Konstanti-

nus taraf›ndan resmen kabul edilen

Hristiyanl›¤›n ilk baflkenti oluyordu. ‹s-

tanbul bu kimli¤ini fethe kadar as›rlarca

devam ettirmifltir (1).

"‹stanbul mutlaka fethedilecektir.
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Eyüp, Eyüpsultan Türbesi

içinden bir görünüfl.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

Onu fetheden komutan ne güzel komu-
tan; o asker ne güzel askerdir"(2) Ha-
dis-i fierifi söylendi¤i günden itibaren
müslümanlarda güçlü bir sevda olufltur-
mufltur. ‹stanbul'un fethinin müslüman-
lara takdir edildi¤i inanc›, daima mev-
cuttu ve Osmanl›lar'da bu inanc› kuv-
vetle benimsediler. Müslümanlar Bi-
zans'›n baflkentine, 1453'teki fethinden
evvel toplam on iki sefer düzenlediler
(3). Müslümanlar›n 624'te Filistin'de Bi-
zans'a karfl› gerçeklefltirdikleri ilk askeri
eylemin bizzat Hz. Peygamber taraf›n-
dan düzenlendi¤i belirtilmektedir (4).
Hz. Osman zaman›nda, Suriye sahille-
rinde kurulan ‹slam donanmas›, 655 y›-
l›nda ‹stanbul'a karfl› harekete geçmifl,
Finike aç›klar›nda ‹mparator Kons-
tans'›n kumanda etti¤i Bizans donanma-
s›na karfl› büyük bir zafer elde etmifl, fa-
kat seferden vazgeçilmifltir. 

‹stanbul Müslümanlar taraf›ndan ilk
defa 668 y›l›nda Fadala b. Ubeyd el-En-
sari kumandas›nda kuflat›lm›flt›r (5).
‹kinci kez Muaviye b. Yezid kumanda-

s›nda (669) kuflat›lm›fl, bugün Eyüp'te
medfun bulunan Hz. Eyyub el Ensari bu
sefer s›ras›nda flehit olmufl ve surlar
önüne defnedilmifltir. Bu muhasaralarda
Eyyub el-Ensari ile birlikte fiilen flehid
olanlar›n say›s› yetmifle kadar yüksel-
mifltir ve Osmanl›lar fethi müteakip, on-
lar için, flehrin en mübarek yeri hale ge-
len mezarlar yapt›rm›fllard›r. (6)

Ebu Eyyüp el-Ensari, vefat›na kadar
tüm savafllara ifltirak etmifl, yaln›z biri-
sinde genç ve tecrübesiz bir kumandan
tayin edildi¤i için bulunamam›fl, buluna-
may›fl›na da  sonra teessüf etmifltir.
Emevi halifelerinden Ebu Süfyan'›n o¤lu
Birinci Muaviye'nin zaman›ndaki savafl-
lara da ifltirak etmifl ve Muaviye'nin o¤-
lu Yezid'in kumandas› alt›nda ‹stan-
bul'un fethine görevlendirilen orduya
da tecrübeli ve yafll› bir asker olarak ka-
t›lm›flt›r. Eb-il-fida adl› tarihçi (Tarih-i
Eb-‹l-Fida, I-197) ‹stanbul surlar›n›n 48.
hicri y›lda muhasara edildi¤ini, bu mu-
hasarada Arap askerlerinin say›s›n›n
50.000 kifli, gemi say›s›n›n 500 adet ol-
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Eyüp, Sultan Reflat’›n K›l›ç

Kuflanma Merasimi.

(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 I

du¤unu ve muhasaran›n alt› ay sürdü¤ü-

nü söylemektedir. Bu muhasaraya ‹bn-

abbas, Amr ibn-i Zübeyr gibi ashab›n

da ifltirak etti¤ini ve Ebu Eyyüb'un bu

seferde flehit oldu¤unu yazmaktad›r (7).

Kendisinin, "‹stanbul surlar›n›n önüne

mübarek bir adam›n defnedilece¤ini"

Rasulullah'tan duydu¤u, o kifli olmay›

arzu etti¤ini söyledi¤i ‹slam kaynaklar›

belirtmektedir (5). 

‹brahim Hakk› Konyal›, Ebu Eyyüb-i

Ensari'nin vefat›yla ilgili ilginç bir yaz›

yazm›flt›r ... " o vakitte Haliç zincirlerle

kapanm›fl olacak ki Arap ordusu Ka¤›t-

hane taraf›ndan dolaflarak flehri sarm›fl,

muhasara uzun sürmüfl, Bizans'l›lar da

s›k›nt›ya düflmüfllerdi. Senede, Emevi'le-

re muayyen bir para vermek flart›yla bir

andlaflma yap›lm›flt›r. Bu andlaflmadan

sonra Müslüman askeri, befler yüz kiflilik

kafileler halinde Ah›rkap›'dan girerek

flehri gezmifllerdir. Ebu Eyyüb-i Ensa-

ri'nin bulundu¤u kafile Ayasofya'dan

sonra Fener ve Balat taraflar›n› gezerler-

ken ‹mparatorun andlaflma teklifini ka-

bul etmeyen baz› kumandanlar›n ve pa-

pazlar›n teflvikiyle Bizansl› askerler bun-

lar›n üstüne sald›rd›lar. Müslümanlar si-

lahs›z olmalar›na ra¤men onlara karfl›

koya koya E¤rikap› taraflar›na kadar çe-

kildiler. Burada bir çok flehit verdiler.

Ebu Eyyüb-i Ensari de E¤ri Kap›'dan ç›-

karken at›lan bir taflla yaralanm›fl... son-

ra bir okla flehit olmufltur. Arkadafllar›

onu surlar›n önündeki çad›rlara kaç›r-

m›fllar... ve defn etmifllerdir.. Yezid Bi-

zans'la Ebu Eyyüb'un mezar›n›n iyi mu-

hafaza edilmesine dair bir anlaflma daha

yapm›fl ve muhasaray› kald›rm›flt›r... 

Osmanl› kaynaklar› Ebu Eyyüb'un

mezar› üstünde her gece nur parlad›¤›n›

gören Bizans ‹mparatoru'nun üzerine bir

türbe yapt›rd›¤›n› ve ayak ucundan ç›-

kan bir suyun her derde deva bir su gibi

Frengistan'a dünyan›n bir çok yerine fli-

flelerle tafl›nd›¤›n› yazarlar. 

Bizans'l›lar kurakl›k tehdidi karfl›s›n-

da Ebu Eyyüb'un kabri önünde ya¤mur
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duas›na ç›karlard›. Ebu Eyyüb'un türbesi
Bizans'ta yaflayan müslümanlarla hristi-
yanlar aras›nda müflterek ve kutsal bir
ziyaretgâh haline gelmiflti. Bu mezar Bi-
zans'l›lar›n Cosmodion dedikleri mamur
bir semtin do¤mas›na sebep olmufltur.
Bir çok saray, manast›r ve kilise bulunan
bu semt, imparatorluk zaafa u¤rad›kça
umran›n› kaybetmifl ve nihayet bir or-
man haline gelmifltir... Osmanl›larla Bi-
zansl›lar›n iliflkilerinin bozulmas› dola-
y›s›yla Ebu Eyyüb'un kabri yüz üstü b›-
rak›lm›fl, zamanla bak›ms›z kalan türbe,
Y›ld›r›m Beyaz›d'›n Üsküdar'a kadar Bi-
zans topraklar›n› almas›yla da belirsiz
hale getirilmifltir" (8).

XII. Yüzy›lda yaflam›fl Meflhur tarihçi
Herevi, fetihten 280 y›l kadar önce
(569/1173-1174) ‹stanbul'a gelerek baz›
izlenimlerini yazm›flt›r. O vakit, Anado-
lu'da Selçuklular hüküm sürmekte ve
Konya'da ki taht›nda II.K›l›nç Arslan

oturmakta, Bizans'ta ise ‹mparator Ma-
nuel Komnenos (1143-1180) hüküm
sürmektedir. Herevi'nin kitab›ndaki sa-
t›rlar› ‹.Hakk› Konyal› flu flekilde çevir-
mifltir:

Konstantiniyye flehrinin suru canibin-
de Peygamber (sav) ashab›ndan Ebu Ey-
yüb el- Ensari'nin kabri vard›r. Konstan-
tiniyyede Ab-ül-Melik bin Mesleme'nin
ve tabiinin yapt›klar› camii, Hüseyin (r.a)
evlad›ndan bir erke¤in kabri, mermerden
ve bak›rdan heykeller, sütunlar, tuhaf t›l-
s›mlar ve yukar›da söyledi¤imiz gibi diki-
li tafllar ve insanlar›n oturduklar› dörtte
bir karan›n üstünde benzerleri bulunma-
yan daha bir çok eserler vard›r." 

Baz› menak›blara göre Ebu Eyyüb el-
Ensari de flehadetinden önce namazlar›-
n› Ayasofya'da k›lmaktayd› (9).

‹stanbul 1453 y›l›ndaki fethinden
önce defalarca kuflat›lm›flt›r. Osmanl›
sultanlar› ‹stanbul'u Türk cihan hakimi-
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yetinin merhalesi ve merkezi say›yorlar-
d›. Osmanl› siyaset ve fikir adamlar›
aras›nda geliflen bu milli ve islâmi mef-
kurenin, halk ve askerlere k›z›l elma ad›
ve efsanesiyle yay›lmas› ‹stanbul'u sem-
bollefltiriyordu (10). Bu kuflatmalarda
sultan ve askerlerle birlikte, toplumun
manevi önderleri olan kiflilerde kat›l-
maktayd›lar. Fetihten önceki son kuflat-
mada (Y›ld›r›m Bayezid'in 1402'de Ti-
mur'a yenilmesi ve uzun süren bir fetret
devrenin ard›ndan k›sa sürede toparla-
narak 1422'de) Sultan II.Murad'la birlik-
te Emir Sultan ve Seyyid Buhari gibi
manevi önderler de kat›ld›lar (1). Fethin
oldu¤u kuflatmada ise, fiihabüddin-i
Sühreverdi'nin takipçisi olan Sufi Ak-
flemseddin, Sultan›n ve ordusunun mür-
flidi olmufltur. Ak fleyh, her zaman riva-
yet ve moral bak›m›ndan sultandan bir
kaç ad›m önde olmufltur. Ak fieyh, fet-
hin, H›z›r ve Kutb-u Alem dedi¤i Fakih
Ahmed sayesinde gerçekleflti¤ini söyle-
mifltir. ‹stanbul'un 1453 y›l›ndaki fet-
hinden sonra Sultan, Ak fieyhi Eyyüb
el-Ensari'nin mezar›n›n yerini tespit et-
mekle vazifelendirdi. fieyh'in, yeri tes-
piti, en az fetih kadar önemli bir olay
oldu. Olay, inayet-i ilahinin hâlâ müslü-
manlarla birlikte oldu¤unu teyid etmek-
teydi. Sultan Mehmed burada bir türbe,
bir cami ve bir tekke yapt›rd› (11). 

‹stanbul'da medfun bulunan sahabe

içerisinde en fazla tazim gören Hz.Pey-
gamber'in sancaktar› Ebu Eyyüb el-En-
sari, Osmanl› "‹slambol'unun koruyucu
velisi" haline geldi. Fatih Sultan Meh-
med, muhtemelen kendisini tüm ‹slâm
alemindeki gaza'n›n sancaktar› ilan etti-
¤inden, Ebu Eyyüb'ü flehrin koruyucu
velisi seçmifltir (12). 

Haliç civar›ndaki flehir surlar›n›n öte-
sinde k›sa sürede bir küçük kasaba halini
alan Eyyüb el Ensari'nin kabri, ‹stan-
bul'un en kutsal yeri haline geldi. Daha
sonra yüzlerce mümin her gün çeflitli he-
diyelerle buray› ziyaret edecek ve bu za-
t›n bereketi ile bereketlenecektir. Ayn›
zamanda mezarl›klar ve tekkeler türbenin
etraf›nda toplad›lar. Her sultan›n, cülusu-
nu müteakip türbeyi ziyaret etmesi fla-
yan-› dikkattir (13). Burada o günün en
önde gelen fieyh'i, Sultan'a mukaddes ga-
za k›l›nc›n› kuflat›rd›. Böylece Eyyüb el-
Ensari'nin varl›¤› sadece ‹stanbul'u müslü-
manlar nezdinde mukaddes bir yer haline
getirmiyor, ayn› zamanda Sultan'›n müs-
lümanlar üzerindeki idari yetkisini dini
aç›dan tasdik etmifl oluyordu (9). Her
Osmanl› flehrinin kendine has bir veli'si
bulunmakta, flehir bu kifli ile bütünlefl-
mekteydi. Bunlar aras›nda Eyyüb el-Ensa-
ri en belirgin ve etkin bir manevi önder
olmufltur. Her dönemde, toplumun her
kesiminde bu özellikleri hissedilmifl ve
hissedilmeye devam edilmektedir.

1) Prof. Dr. H. D. Y›ld›z, "‹stanbul Üzerine",

Dünden Bugüne ‹stanbul, say› 1,1989.

2) (Buhari, et-Tarihu'l-kebir, I (ikinci k›s›m)-85;

Ahmed b. Hanbel, IV, 335.)

3) H.‹nalc›k, "‹stanbul: Bir ‹slâm fiehri", Fetih ve

Fatih, ‹. B. Belediyesi Yay›nlar› s. 71,1995.

4) Ebu Bekir Muhammed b. Ahmed el-Vasiti,

Fedailu'l- Beytu'l Makdis, Kudüs s. 52,1979.

5) N. Öztürk, "Fetih Öncesi ‹stanbul Kuflat-

malar›", Fetih ve Fatih, ‹. B. Belediye Yay›nlar› s.

37, 1995.

6) S. Ünver, "‹lim ve sanat bak›m›ndan Fatih Dev-

ri", Belediye yay›nlar› s. 108,1948.

7) ‹. H. Konyal›, "Ebu Eyyübi Ensari Türbesi", 

Tarih Hazinesi, say›:1 s.495,1951

8) ‹. H. Konyal›, "Ebu Eyyübi Ensari Türbesi",

Tarih Hazinesi, say›:1 s. 497,1951

9) H. ‹nalc›k  "‹stanbul:Bir ‹slâm fiehri", Fetih ve

Fatih, ‹. B. Belediye yay›nlar› s. 74,1995.

10) M. Y›lmaz, "K›z›l Elma", Türk dünyas› tarih

Dergisi syf.30, Ocak 1991.

11) H. ‹nalc›k  "‹stanbul: Bir ‹slâm fiehri", Fetih ve

Fatih, ‹. B. Belediye Yay›nlar› s. 73,1995.

12) Feridun Ahmet, Münfleatü's-Selatin, ‹stan-

bul,1274/1858.

13) ‹. H. Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devletinin Saray

Teflkilat›, T. T. K., Ankara, s.285,1938.

KAYNAKLAR

319



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

320

OSMANLI SANATINDA
MEVLEV‹ HATTATLAR
VE D‹VAN EDEB‹YATI

MÜZES‹
KOLEKS‹YONU

SERVER DAYIO⁄LU

Z

‹stanbul’da do¤du. Hacettepe Üniversitesi Sos. ve ‹d. Bil. Fakültesi Sanat

Tarihi bölümünden mezun oldu. Daha sonra Y›ld›z Teknik Üniversitesi

Sos. Bilimler Enst. Müzecilik Anabilim dal›nda Master e¤itimi yapt›.

Birçok sanatsal dergide makaleleri yay›nlanm›flt›r. Bildiri sunarak kat›ld›¤›

çeflitli seminer ve konferanslar›n›n yan›s›ra yay›na haz›rlanm›fl olan

“Galata Mevlevihanesi” isimli kitab› bulunmaktad›r. Halen Divan

Edebiyat› Müzesi’nde Müze uzman› olarak görev yapmaktad›r.



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

Müslümanl›k Allah'la kul aras›na bir

vas›taya gerek görmeyen din olmas›na

karfl›n, Tanr› ile insan, Tanr› ile dünya

iliflkilerinde insanlar ak›llar›n›n çöze-

medi¤i sorunlarda ilmine, irfan›na, ah-

lâk›na ve befleri faziletlerine güvendik-

leri kiflilerin etraf›nda toplan›p, din ifl-

lerinde de dünya ifllerinde de onu taklit

edip, bu yol göstericinin yöneltmesiyle

hak yolunu aray›p bulmaya çal›flm›fllar-

d›r. ‹flte bu düflünce ve davran›fl sonuç-

ta ayn› din içinde farkl› ilkeler, yorum-

lar ve uygulamalarla birbirinden ayr›lan

din felsefesi ve Tanr›'ya ulaflma yolla-

r›ndan biri olan tarikatlar›n do¤mas›na

sebebiyet vermifltir.

‹slâm bilginleri aras›nda tarikatç›l›¤›

Hz. Muhammed'in ölümünden hemen

sonra bafllad›¤›n› kabul edenler bulu-

nursa da büyük tarikatler daha çok 11

ve 12. yüzy›llarda kurulmufllard›r. Baz›-

lar› birbirinden do¤mufl geçmiflte çok

say›da tarikat bulunmaktad›r. Bu tari-

katlerden bir k›sm› ayinlerinin orijinal-

li¤i ile, bir k›sm› taraftarlar›n›n çoklu¤u

ile, bir k›sm› da ‹slâm alemine kazan-

d›rd›klar› sanatkârlar ile tarihte yer al-

m›fllard›r. Her tarikatin bir tekyesi bu-

lunurdu. Bu tekyeler zikir ve ibadet

yerleri olduklar› kadar zaman›nda birer

okul, manevi tedavi ve sosyal yard›m

merkezleri de olmufllard›r. Tekyeler

güzel sanatlar akademisi görevini yük-

lenmifl buralarda edebiyattan felsefeye,

musikiden hat sanat›na kadar güzel sa-

natlar›n her dal› ö¤retilmifltir.

‹flte bu tarikatlerden biri olan, mu-

siki ve güzel sanatlarda önde gelen

Mevlevilik ise onüçüncü asr›n sonlar›-

na do¤ru Hz.Mevlâna ad›na o¤lu Sul-

tan Veled taraf›ndan teflkilatland›r›l-

m›fl olup, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun

hüküm sürdü¤ü üç k›tada ‹slâm mede-

niyetini temsil etmifl, din tarihi, edebi-

yat tarihi, sanat tarihi ve musikide si-

linmez izler b›rakm›fl, pek çok ilim

adam› ve sanatç› yetifltirmifltir. Bu sa-

natkârlar güzel sanatlar›n yan› s›ra po-

zitif bilimlere de önem vermifl baz›lar›

ikisini bir arada yürütmüfltür. Safiallah

Musa Dede (1681-1744) gramer bilgi-

nidir. Nas›r Seyyid Abdülbaki Dede

(1765-1821) matematik ve musiki bil-
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ginidir. Müneccimbafl› Ahmed Dede,

Sultan IV.Mehmet devrinin astronu-

mu, t›p, biyoloji ve tarihle u¤raflan bil-

ginidir. Topkap› Saray› saat koleksi-

yonlar›n›n en de¤erlileri Ahmet Eflâki

Dede ve yard›mc›lar›n›n yap›tlar›d›r.

Musiki tarihimizde Itri Dede Efendi,

‹smail Dede Efendi, Nayi Osman De-

de ve Sultan III. Selim unutulmayacak

eserler b›rakm›fllard›r. Edebiyat›m›zda

II.Mahmud'a hocal›k yapm›fl ayn› za-

manda tarih düflürmede üstad Aynî

Dede, Hüsn-ü Aflk yazar› fieyh Galib,

Divan fiairi ve Tezkiret-i Mevleviyye

yazar›, Esrar Dede, Mesnevi'yi alt› cilt

halinde flerh eden ‹smail Ankaravi,

Gülflen-i ‹rfan yazar› Dervifl Sineçak

ve sayabilece¤imiz daha pekçok sanat-

kâr mevlevihanelerde yetiflmifltir.

Hat sanat›m›zda Mevlevilere gelin-

ce; Arapça kaynakl› olan fakat Türk sa-

natkârlar taraf›ndan millilefltirilen ve

müstakil bir sanat haline getirilen güzel

yaz› yazma tekni¤i mevlevi tarikat›n›n

felsefesiyle çok yak›ndan ba¤daflm›flt›r.

Zira hat sanat› sab›r, devaml› çal›flma,

temizlik ve tertip gibi derviflhane özel-

likleri kapsar. Bütün hat sanatkârlar› gi-

bi mevlevi hattatlar da eserlerine ana

konu Kur'an-› Kerim'den al›nm›fl ayet-

ler, hadisler ve güzel sözleri almakla

birlikte özellikle ilk dönem hattatlar

Hz. Mevlâna'n›n Mesnevisini hüsn-ü

hat ile yazm›fllard›r. Mevlevilik yayg›n-

lafl›p Osmanl› ‹mparatorlu¤unun sahip

oldu¤u topraklar üzerinde pekçok fle-

hirde mevlevihaneler aç›lmas›yla art›k

bu dergahlar için levhalar yaz›lmaya

bafllanm›fl, bunun içinde baflta sikke

formunda levhalar yaz›lm›flt›r. Zira,

Mevlevi sanatç›lar için tarikatlerinin

sembolü olan, bafllar›na giydikleri ve

sikke ad›n› verdikleri serpufllar› çok

önemli ve de¤erlidir. Zira 1001 günlük

matbah hizmetini tamamlayan yani çile

ç›kartan dervifle sikkesi fieyh taraf›ndan

törenle ve tekbirle giydirilirdi. Gece

yatarken dahi dervifller sikkelerini ç›-

karmazlar e¤er ç›kar›rlarsa yerine sema

ç›karmam›fl canlar›n giydi¤i ter emen,

beyaz dö¤me yünden yap›lm›fl sikke

kadar uzun olamayan bir serpufl giyer-

lerdi. Baz› mevleviler daha da tutucu

davran›rlar trafl olurken bile sikkelerini

ç›karmazlar, önce bir yana sonra di¤er

yana sikkelerini e¤erek trafl olurlard›.

Bafllar›nda sikke ile kahvehane gibi

umumi yerlere giremezler, tarikat ada-

b›na göre kabahat iflleyen mevleviye

fieyh taraf›ndan verilen en büyük ceza

bafl›ndan sikkesini almak olurdu ki

fieyh taraf›ndan affedilmedikçe tekrar

giyemezdi.

‹flte bu hürmetle mevlevi sanatç›lar

"Yâ Hazret-i Mevlâna Celaleddin-i Rû-

mi", "Yâ Hazret-i Mevlâna", "Yâ Haz-

ret-i Mevlâna Celaleddin-i Rûmi Kud-
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dise S›rrehu'l-âli" sözlerini umumiyetle

bir kürsü üzerine yerlefltirilmifl sikkele-

rin çevresine veya bu sözlerden meyda-

na gelen sikke formunda yazm›fllard›r.

Bu formun yan›s›ra Hz. Mevlâna'n›n

maddi ve manevi dünyan›n hükümdar›

oldu¤unu sembolize eden tu¤ra flekli,

Hz. Mevlâna'n›n mesnevisinden al›n-

m›fl bölümler, rubaileri ve babas› Ba-

haddin Veled'in ad› da konu al›nm›fl

gerek mevlevihanelerde gerekse evler-

de en önem verdikleri yerlere konul-

mufltur. Mevlevihanelerde mihrab›n

karfl›s›na muhakkak "Ya Hazret-i Mev-

lâna" yaz›l› bir levha asmak gelenekti.

Tarikat›n Osmanl› ‹mparatorlu¤un-

da yay›lma¤a bafllad›¤› y›llarda ‹slâm

yaz› sanat› da oldukça ilerlemifltir. Ana-

dolu'da ‹ran'da, Selçuklular zaman›nda

geliflmeye bafllayan "Nesih" yaz› hakim

durumda olup, Fatih devrine kadar hat-

tatlar bu yaz›y› kullanm›fllard›r. Fa-

tih'den sonra ortaya ç›kan di¤er yaz›

çeflitleriyle eserlerine devam etmifller-

dir. Ancak ilk devirlerde (14 ve 15.yüz-

y›llarda) ki Mevlevi hattatlar hakk›nda

bilgimiz azd›r. Bugün Süleymaniye Kü-

tüphanesi Halet Efendi Bölümünde

1372 tarihli Mesnevisi ile Mehmet bin

Hüseyn-ül Mevlevi, 15. yüzy›lda Kon-

ya'da yaflam›fl Yusuf adl› hattat, Konya

Mevlâna Müzesinde 1278 tarihli Mes-

nevi'nin hattat› olan Mehmet bin Ab-

dullah el Konevi. 1300 y›l›nda vefat et-

ti¤i bilinen Nizamettin Dede, 1307-8

tarihli iki cilt Mesnevi yazm›fl bulunan

Hasan Dede, Hac›-el Mevlevi, Ahmet

bin Ali el Mevlevi, 1552 tarihli Mesne-

visi bulunan Bâli Dede, Abdülbaki el

Mevlevi, 1610 tarihli Kur'an-› Kerim-i

bulunan Recep Dede. 1611 y›l›nda

yazd›¤› Mesnevisi bulunan Dervifl Hü-

seyin bin Sinan, Kütahya Mevlevihane-

si fieyhi Mehmet Dede, yine ayn›

Mevlevihanede fleyhlik yapm›fl Cafer

Dede, Ahmet Fasih Dede, fieyh Ahmet

Gavsi Dede, Mehmet Arif el Mevlevi,

Yusuf Nesib Dede, ‹smail bin ‹brahim

Dede, Dervifl ‹brahim bin Ramazan,

Emini Mehmet Bey, fieyh Abdullah

Enisi Dede, fieyh Mustafa Dede, Ali

Dede Hüdhüd, Nakkaflzade Mehmet

Taib, Hasan Leylek Dede, Dervifl Mus-

tafa, Mehmet Zeki Dede, Mustafa Feh-

mi, Buharal› Hac› Abdülhamid Efendi,

De¤irmenci ‹brahim Efendi, Ataullah

Dede, Elif Dede, Cemaleddin Çelebi,

S›tk› Dede, Mehmet Efendi, R›fat Çe-

lebi, Seyyid Mehmet ve son devirde

Necmeddin Oktay gibi hattatlar›m›z›

bilmekteyiz.

Ancak, bu bildirimizde esas olan

sizlere Divan Edebiyat› Müzesi Kolek-

siyonlar›ndaki, konusu mevlevilik olan

levhalar› tan›tabilmektir. Bu levhalar

içinde bizzat mevlevi tarikat›na men-

sup olan sanatç›lar›n eserlerinin yan›s›-

ra mevlevi tarikat›ndan etkilenerek

eserlerine konu olarak seçmifl hattatla-

r›n da hüsn-ü hatlar› bulunmaktad›r.
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Bugün Divan Edebiyat› Müzesi ola-

rak halk›n ziyaretine aç›k bulunan bi-

nan›n orjinali de mevlevi tarikat›n›n

1491 y›l›nda ‹stanbul'da yapt›r›lan ilk

mevlevihanesidir. Daha sonraki y›llarda

Kas›mpafla, Befliktafl, Yenikap›, Üsküdar

Mevlevihaneleri de aç›larak bu say› befl

olmufltur.

Galata veya Kulekap›s› Mevleviha-

nesi olarak bilinen dergah Osmanl› ‹m-

paratorlu¤unda gerçekten pekçok sa-

natç›n›n yetiflti¤i bir kültür yuvas› ol-

mufltur. fieyh Galib, ‹smail Ankaravi.

Esrar Dede gibi divan flairleri, Nayi

Osman Dede, Vardakosta Ahmet A¤a

gibi musikiflinaslar, Fenni Dede ve Fa-

sih Dede gibi ressamlar ile Neyzen

Emin Dede gibi hattatlar bu mevlevi-

hanede yetiflmifl sanatç›lardand›r.

NEYZEN EM‹N DEDE: 
H›rka-i Saadet Camii Hatibi Hâf›z

Eyüp Sabri Efendi'nin o¤lu olup, Top-

hane'de 1884 (H-1300) y›l›nda do¤-

mufltur. ‹dadi, Rüflti ve Mülkiye Mekte-

bi ‹dadisinde okumufl, 2 y›l Hukuk Fa-

kültesine devam etmifltir. Posta Telgraf

Nezareti Mektubî Kalemine girmifl da-

ha sonra Erkân-› Harbiye Harita fiubesi

Hattatl›¤›na tayin olmufltur. Galata

Mevlevihanesi Neyzenbafl›s› Aziz De-

de'den ney üfleme¤e bafllam›fl daha

sonra Bahariye Mevlevihanesi fieyhi

Hüseyin Fahrettin Dede ve yine Galata

Mevlevihanesi Neyzenbafl›s› Hakk›

Dede'den ney meflketmifltir. Tekyelerin

kapanmas›na kadar da Galata Mevlevi-

hanesinde Neyzenbafl›l›¤›nda bulun-

mufltur. Yaz›y› Fevziye Mektebi hocas›

Kadri Efendi'den meflketmifl kendi gay-

reti ile ilerletmifltir. 1945 y›l›nda vefat

etmifl Kabri Eyüp Sultan'dad›r.

EEnnvv..1188:: Battal ebru zemin üzerine

yap›flt›r›lm›fl beyaz ka¤›t üzerine tâlik

hatla "Ya Hazret-i Sultan Ulema" yaz›l-

m›flt›r. H.1360 (M 1941) tarihlidir.

MEHMET SUUD BEY: 
1882 (H.1299) y›l›nda ‹stanbul'da

do¤mufltur. Hattat Vahdettin Efen-

di'nin torunudur. Sülüs ve nesih yaz›y›

babas›ndan, Befliktafl'l› Nuri Efendi'den

ve Muhzinzade Abdullah Efendi'den,
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divani yaz›y› Kâmil Efendi'den, celi di-

vaniyi Sami Efendi'den, tu¤ray› ‹smail

Hakk› Altunbezer'den meflk etmifl dev-

rinin çok usta hattatlar›ndan icazet al-

m›flt›r. Resmi devlet görevi yan›nda

medreselerde yaz› hocal›¤› da yapm›fl-

t›r. 1948 (H.1367) y›l›nda vefat etmifl-

tir. Kabri Merkez Efendi Kabristan›n-

dad›r. Mevlevi tarikat›na girdikten son-

ra Su'u-dul Mevlevi imzas›yla gazete ve

dergilerde fliirleri yay›nlanm›flt›r. Ayr›-

ca bir de divan› vard›r.

EEnnvv..228833:: Saman rengi ka¤›t üzerine

celi sülüs hatla "Yâ Hazret-i Mevlâna"

yaz›lm›flt›r. Üst bölümde Kuddissallahu

sirrûlalâ" yaz›s› bulunur. Köflelerde zin-

cir motifleriyle ba¤lanan k›rm›z› bir

bordürle çevrelenmifltir. H.1335

(M.1916) tarihlidir. 

EEnnvv..  5544:: Siyah bordürle çevrili krem

rengi ka¤›t üzerine sülüs hatla "Kuddis-

sallahu sirruh-Yâ Hazret-i Mevlâna"

yaz›s› sikke formunda istif edilmifltir.

H.1322 (M.1906) tarihlidir. 

EEnnvv..  228877:: Dervifl Hasan'›n eseridir.

H.1249 (M.1833) tarihlidir. Ortada

krem rengi zeminde sehpa üstünde bir

destarl› mevlevi sikkesi ve çevresinde

perde motifi bulunur. Sikkenin içinde

sülüs hatla "Kelime-i Tevhid ve Yâ

Hazret-i Mevlâna" alt›n yald›zla yaz›l-

m›flt›r. Destar›n ve perde motiflerinin

içinde gubari hatla Kur'an-› Kerimden

ayetler yaz›l›d›r. Çiçek dallar› ile be-

zenmifltir. Levhan›n arkas›nda "Akdem

müteveffa Halet Efendi tebas›ndan tari-

kat-› Aliyye-i Mevleviyye muhibban›n-

dan Eyüp'lü Dervifl Hasan'›n eser-i te-

berrusidir" yaz›l›d›r. 

EEnnvv..880011:: Tu¤ra formunda H.1308

(M.1890) tarihli "Yâ Hazret-i Mevlâna-

Kuddise sirruh" yaz›s›d›r. Sa¤ tarafta

destarl› mevlevi sikkesi resmedilmifltir.

Hattat› Mustafa Lütfi Mevlevidir. Ha-

yat› hakk›nda bilgimiz mevcut de¤ildir.

EEnnvv..335522:: Tarihi ve ketebesi bulun-

mamaktad›r. Lacivert zemin üzerine

"Ya Hazret-i Mevlâna" tu¤ra formunda

yaz›lm›flt›r. Sa¤ tarafta yeflil destarl› bir

mevlevi sikkesi resmedilmifltir. 

EEnnvv..335577:: Ortada krem rengi oval

madalyonun içerisine çift yald›z cetvel

çekilmifl ve 45 adet yuvarlak madalyon-

lar›n içine Hz.Ebubekir'den bafllayarak

Seyyid Mehmet Said Hemdem Çele-

bi'ye kadar Hz.Mevlâna'n›n soyunun

isimleri yaz›lm›flt›r. Ortada sehpa üze-

rinde bir destarl› mevlevi sikkesi otur-

tulmufltur. Ketebe ve tarih yoktur. 

Enderun Hat Hocalar›ndan Meh-

met Bahir'in yazd›¤› Fars'ça dörtlükler.
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Hayat› hakk›nda bilgimiz 1865

(H.1281) y›l›nda vefat etti¤ini ve kab-

rinin Eyüp Sultan Kaflgari Dergah›

önünde bulundu¤udur.

EEnnvv..2211:: H.1269 (M.1852) tarihli ta-

lik hatl› dörtlükte

"‹n çünin fermud Mevlânâ-› mâ

Kâflif-i esrâr- hây-i kibriyâ

Tacirân-› embiyâ kerdend sûd

Tacirân-› reng-u bû kûr-u kebûd"

(Hây-› kibriyân›n s›rlar›n›n kâflifi

Mevlânam›z flöyle buyurdu:

Enbiya tacirleri kâr ettiler, renk ve

koku tacirleri kör ve mavidir) anlam›n-

dad›r.

EEnnvv..3355:: H.1272 (M.1855) tarihli di-

¤er dörtlükte tâlik hatla

" Anferîdûn-› cihâh manevi
Bes bûd burhân-› kudrefl mesnevi
Mençi gûyem vasf-› ân âl-i cenâb
Nist Peygamber velî dared kitâb"

( O manevi dünyan›n padiflah›n›n

Alî cenab›n mesnevisinin bûrhan›

yeter

O yüce hazretlerin vasf› hakk›nda

ne diyeyim

Peygamber de¤il fakat kitab› var)

EEnnvv..227733: H.1291 (M.1874) tarihli

R›'fat ketebelidir. Ahflap üzerine ortaya

sikke formunda üst bölüme "Kuddisal-

lahu sirrû'l âla" sikkeyi dolduracak tarz-

da da "Yâ Hazret-i Mevlâna Celaled-

din-i Rûmi" yaz›s› sülüs hatla istif edil-

mifltir. Sikkenin etraf› koyu yeflile bo-

yanarak çevreye birbirine dal ve yap-

raklarla ba¤lanan çiçek madalyonlar›n

içine Allah, Muhammed ve dört halife-

nin isimleri ve Hz. Mevlâna'n›n soyu-

nun adlar› yaz›lm›flt›r. 
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EEnnvv..2299:: R›fat Eyyubi ketebelidir.

Somaki ebrû çerçeveli, krem rengi ze-

mine tâlik hatla üst k›sma "Mevlâna

Celaleddin Rûmi" alta iki sat›r halinde

(Ben öldükten sonra türbemi yeryüzün-

de arama, ârif kiflilerin sineleri benim

mezar›md›r) anlam›ndaki 

Bad ez vefât zi türbet-i ma der zemîn-i mecuy

Der sinehâ-› merdûm-ü ârif mezâr-mast"

sözü yaz›lm›flt›r.

EEnnvv..228844:: A.Rak›m ketebeli ve

H.1255 (M.1839) tarihlidir. Lacivert

zemin üzerinde bir sehpada yer alan

sikke formunun içinde siyah mürekkep-

le ve sülüs hatla "Yâ Hazret-i Mevlâna

Muhammed Celâleddin-i Rûmi, dost

yaz›s› istiflidir. Ortada "Kuddissallahu

sirru'l alâ" yaz›s› vard›r.

EEnnvv..1133:: A.Rak›m ketebelidir. Nesih,

sülüs hatla sikke içine "Yâ Hazret-i

Mevlâna Celaleddin-i Rûmi" yaz›l›d›r.

Altta sehpan›n içinde ise "Kuddisallahu

sirru'l alâ yaz›s› bulunur. 

EEnnvv..335544:: A.Rak›m ketebelidir.

H.1259 (1843) tarihlidir. Ortada krem

rengi ka¤›t üzerine celî hatla "Dost, Yâ

Hazret-i Mevlâna Celâleddin-i Rûmi"

yaz›lm›flt›r. Alt bölümde kuddisallahu

Sirru'l alâ yaz›s› bulunur.

EEnnvv..4400:: fiermi Ali ketebelidir. Hat-

tat› hakk›nda tek bilgimiz Topkap› sa-

ray›nda "Yâ Hazret-i Mevlâna Dost"

yaz›l› bir levhas›n›n bulundu¤udur.

H.1240 (1824) tarihlidir. Celi sülüs

hatla "Yâ Hazret-i Mevlâna- Kuddise

Sirru'l Aziz-l alâ" yaz›lm›flt›r.

EEnnvv..335599.. Mahmud Celâleddin kete-

belidir. Mahmud Celaleddin Bey Da-
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¤›stanl›d›r, babas› Nakflibendi fieyhi

Muhammed Muredi Efendi'dir. ‹stan-

bul'a gelerek zaman›n ünlü hattatlar›n-

dan Ömer Efendi'den, Abdüllâtif Efen-

di'den dersler alm›flt›r. Kendi azmi ile

hat sanat›nda özel bir biçim sahibi ol-

mufl ve üstatlar›n› geçmifltir. Hakk›nda

yaz›lm›fl bir makalede "Kalemi parmak-

lar›na râm edip, her harfinde bir baflka

letafet ibraz eden bu dâhide hodgam-

l›ktan çok kat'i bir azim vard›" denil-

mektedir.

Celi hatl› levhas›nda "Ya Hazret-i

Mevlâna Celâleddin-i Rûmi" yaz›l›d›r,

üst köflede Kuddise sirruh yaz›s› bulunur.

EEnnvv..335588:: Mehmed Mecdi ketebeli

H.1284 (M.1867) tarihlidir. Tâlik hatla

"Yâ Hazret-i Mevlâna Celâleddin-i Rû-

mi" yaz›lm›flt›r.

EEnnvv..118866:: Aziz ketebeli, tâlik hatl›,

H.1324 (M.1906) tarihli "Yâ Hazret-i

Mevlâna Celâleddin-i Rûmi" üstte kü-

çük Kuddise sirruh" yaz›l› levha.

Mehmet Aziz Efendi 

1871 (H.1288)
Trabzon Maçka do¤umludur. Ailesi

1876 (H.1293)'de ‹stanbul'a  göçetmifl-

tir. Aziz Efendi daha Subyan Mekte-

binde iken hüsn-ü hatta istidad›n› gös-

termifl ve Bakkal Arif Efendi'den ders

almaya bafllam›flt›r. 1896 (H.1314) y›-

l›nda hem hocas›ndan hem de Muhsin-

zade Abdullah Bey'den icazet alm›flt›r.

Bab-› Meflihate Katip olmufl daha sonra

terfi ederek Meflihat Mektubî Kalemine

verilmifltir. Yaz›lar›n›n güzelli¤i nede-

niyle kendisine madalyalar verilmifltir.

Kral Fuad için Kur'an-› Kerim yazmak

üzere M›s›r'a davet edilmifl uzun y›ll›r

M›s›r'da kalm›flt›r. Emekli olarak M›-

s›r'dan döndükten sonra 1934 y›l›nda

vefat etmifltir. Kabri Edirnekap› Kabris-

tan›ndad›r.

EEnnvv..2233: Rasim ketebelidir. Tarihi

bulunmamaktad›r. Celi divani tu¤ra

formunda "Yâ Hazreti-i Mevlâna" ya-

z›lm›flt›r. Sa¤ köflede destarl› mevlevi

sikkesi bulunmaktad›r.
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Özellikle tu¤ra yaz›da ve celi hatta

çok mahir bulunan Rasim Efendi Trab-

zon Ulemas›ndan Hattat Haf›z Hasan

Rüflti Efendi'nin o¤ludur. 1842

(H.1258)'de Trabzon'da do¤mufltur.

Bir müddet memleketinde çal›flt›ktan

sonra ‹stanbul'a göçetmifl tâlik ve nesih

yaz›daki maharetini görenler taraf›ndan

fieyhülislâm Hasan Fehmi Efendiye

tavsiye olunmufl henüz tahsilini ta-

mamlamadan kendisine Beyaz›d Med-

resesinde bir oda verilmifl, gündüzleri

derse devam etmifl bofl zamanlar›nda

yaz› ile meflgul olmufltur. Bu s›rada ya-

z›lar›n› görüp be¤enen Ser sikkeken

Hattat Abdülfettah Efendi kendisini

Darphaneye memur alm›fl az zamanda

hakkakl›¤› da ö¤renen Rasim Efendi

Sikke ressam› ve Ser Sikkeken Muavini

olmufltur. 1885 (H.1302)'de 44 yafl›nda

vefat etmifltir. Kabri Merkez Efendi

Kabristan›ndad›r.

EEnnvv..4499:: fiefik ketebeli H.1287

(M.1870) "Yâ Hazreti-i Mevlâna" orta-

da "Kuddise Sirruh'l alâ" yaz›l› levha.

fiefik Efendi 1819 (H.1235) y›l›nda

Befliktafl K›l›çali Mahallesinde do¤mufl-

tur. Tahvil Kalemi Memurlar›ndan Sü-

leyman Mahir Bey'in o¤ludur. 17 ya-

fl›nda babas›n›n memur bulundu¤u ka-

lemde çal›flmaya bafllam›flt›r. Yaz›ya ise

önce Ali Vasfi Efendi'den, ders alarak

bafllam›fl onun vefat› üzerine teyzesinin

efli Kazasker Mustafa ‹zzet Efendiye

devam etmifl ve bu otuz sene sürmüfl-

tür. Kendisine bu arada Musikiyi Hü-

mayunda yaz› hocal›¤› verilmifl bu gö-

revi de 34 sene devam etmifltir. 1880

(H.1297) y›l›nda vefat etmifltir. Kabri

Befliktafl Yahya Efendi Türbesi Hazire-

sindedir.

1855 (1271) y›l›ndaki zelzelede

harap olan Bursa Ulu Camii'nin yaz›-

lar› ve baz› levhalar›n›n tamiri görevi-

ni alm›fl. Ayasofya Camii'ndeki mih-

rap içi ayetlerini yazm›flt›r. fiimdi

Üniversite Merkez Binas› olan eski

Bab-› Ser Askeriyenin d›fl kap›s› üze-

rindeki celî sülüsle "Daire-i Umuri As-

keriyye" ve "Feth" ayetleri fiefik Efen-

dinindir.

Env.77: Mehmet Kas›m Tebrizi ta-
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raf›ndan alt›n yald›zla ve tâlik hatla ya-

z›lm›fl k›ta

Hünkâr-› velâyetsin yâ Hazret-i Mevlâna

Sultan-› kerâmetsin yâ Hazret-i Mevlâna

Kemter kulunu itme bâb-› kereminden dûr

Sen flâh-› inâyetsin yâ Hazret-i Mevlâna

EEnnvv..226688:: Hac› Mehmet Paflazade

ketebeli H.1197 (M.1782) tarihli celî

sülüs hatl› "Yâ Hazret-i Mevlâna Cela-

leddin Rûmi" yaz›l› tac-› flerif formunda

levha

EEnnvv..118833:: Ahmet Akif ketebeli

H.1222 (M.1807) tarihli tâlik hatl› "Yâ

Hazret-i Mevlâna" yaz›l› levha 

Mevlevilerin pek güzel eserler b›-

rakt›klar› bir sanat kolu da kaat› deni-

len ince oyma sanat›d›r.

Herat'da 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-

da ilk örnekleri görülen ka¤›t oyma sa-

nat› Osmanl›'lar devrinde özellikle Ka-

nuni Sultan Süleyman'›n saltanat› s›ra-

s›nda oldukça büyük bir önem kazan-

m›fl Bursal› Mevlevi Fahri, Mehmet bin

Gazanfer, Eyyubi Dervifl Hasan gibi

günümüze eseri kalm›fl kaat'› sanatç›lar›

yetiflmifltir. 18. yüzy›la kadar önemini

ve ilerlemesini sürdüren bu sanat dal›

Osmanl›'lar vas›tas›yla Avrupa'ya da

geçmifltir.

Çok titiz bir çal›flmay› gerektiren bu

sanatta önce motifin veya hatt›n yaz›-

laca¤› ka¤›d›n haz›rlanmas› gerekir, or-

ta kal›nl›kta aherlenmifl (Hattatlar›n

kulland›¤› ka¤›da sürülen niflastal› yu-

murta) hatta mührelenmifl (billur bir

top ile ka¤›t v.s. cilalanmas›), ço¤un-

lukla renkli ka¤›t en az 4-5 kat bir mu-

rakka tahtas› üzerine yap›flt›r›l›r. Kuru-

duktan sonra bir keski ile murakka tah-

tas›ndan kurtar›l›r, üzerine motif veya

yaz› çizildikten sonra "nevgeren" deni-

len ucu çok keskin e¤ri bir b›çak ile

dikkatlice oyulup daha sonra oyulan

motifler suya at›l›r, üstüste niflasta veya

koladan meydana gelen yap›flt›rc› ile

yapt›r›lm›fl bulunan ka¤›tlar kolayl›kla
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ayr›l›r, kurutulduktan sonra arzu edilen

yerlere yap›flt›r›l›r. Bu flekilde yap›lan

oymalarda maksat ayn› yaz› veya mo-

tiften bir kerede en az dört befl tane

birden elde edebilmektir. Az motif is-

tenirse motif çizilip ikiye katlan›p ya-

p›flt›r›lmadan oyulur.

Oyulup ç›kart›lan motifler "Difli oy-

ma", "Erkek Oyma" olmak üzere ikiye

ayr›l›r. Difli oyma motif ç›kar›ld›ktan

sonra kalan k›s›md›r. 

Koleksiyonumuzdaki kaat› levhala-

r›n sanatkârlar› belli de¤ildir.

Env.501: Koyu yeflil zemin üzerine

samani ka¤›ttan oyulmufl destarl› sikke-

nin destar bölümünde "Yâ Hazret-i

Mevlâna" yaz›l›d›r. Çevrede yine kaat›

tekni¤inden mefle palamutlar›ndan olu-

flan bir çerçeve bulunur. Erkek oyma

tekni¤indedir.

EEnnvv..335566:: Koyu mavi zemine erkek

oyma tekni¤indeki mevlevi sikkesinin

üst bölümünde müsenna olarak "Ya

Hazret-i Mevlâna" destarda Celâled-

din-i Rûmi" yaz›s› bulunur. Bordür alt›n

yald›zl›d›r. 

EEnnvv..880022:: Üç ayr› renk ka¤›ttan

oyulmufltur. Sikkenin içinde müsenna

olarak "Yâ Hazret-i Mevlâna" destarda

Celâleddin-i Rûmi" yaz›s› bulunur. Sar›

ka¤›ttan oyulmufl bir kürsü üzerindedir.

Alt bölümdeki fliirde ise Mevlevi

sikkesine övgüler yaz›lm›flt›r.

Beyza-i tâvus-› cennettir külâh-› Mevlevi

Kal'a-i s›r ve hakikâttir külâh-› Mevlevi

S›rr-› serbesti aç›kt›r gül gibi sâhib-i dile

Gonca-i ba¤› letafettir külâh-› Mevlevi

fiekl-i mahrûti flekerdir lezzet-i didara

Bezm-i helva-i hatavettir külâh-› Mevlevi

Sühre-i z›lli no'la k›lsa ihata alemi

fierde mikyas-› hidayettir külâh-› Mevlevi

Câmi-i feyz-i çera¤-› Molla-y› Rûmide hep

Serengün-i kandil-i hayrettir külâh-› Mevlevi

Sayesinde ârifa kat'› .........

Hayme-i râh-› velâyettir külâh-› Mevlevi
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1. G‹R‹fi

Konumuzu oluflturan Eyüpsultan

mezartafllar›ndaki kandil motiflerine

geçmeden önce kandil ve kandil motifi

hakk›nda baz› bilgiler vermek konuyu

pekifltirmek aç›s›ndan yararl› olacakt›r.

Kandiller bilindi¤i üzere ayd›nlatma

ihtiyac›n› karfl›layan günlük yaflam

araçlar›d›r. Çok pratik bir kullan›ma sa-

hip olduklar›ndan yüzy›llar boyunca

gündelik yaflam›n vazgeçilmez parças›

olmufllard›r.

Kandilin tarihi Prehistorik devirlere

kadar inmektedir.(1) ‹lk bafllarda piflmifl

topraktan yap›lan kandiller daha sonra-

ki dönemlerde bronz, pirinç, bak›r, tafl,

cam, seramik ve çini gibi farkl› malze-

melerden de yap›lm›flt›r. Anadolu Türk

Sanat›nda ise daha çok cam, maden ve

çiniden imal edilmifllerdir.

Türk süsleme sanat›na genel olarak

bak›ld›¤›nda vazo, sürahi, ibrik, kase,

hançer, k›l›ç, kama, ziynet eflyas›, mes-

leki alet gibi pek çok günlük kullan›m

eflyas›n›n bir motif olarak süsleme

program› içerisinde yer ald›¤›n› görü-

yoruz.

Kandil motifi de bunlardan birisidir

ve gerek dekoratif özellikleri gerekse

tafl›d›¤› sembolik anlamlar› itibariyle

önemli bir yer teflkil etmektedir.

Kandiller motif olarak Anadolu

Türk Sanat› içerisinde en yayg›n kulla-

n›m alan›n› mezartafllar›nda bulmufltur.

Bunun d›fl›nda cami, mescit, türbe, na-

mazgah gibi dini yap›lar›n mihraplar›n-

da ve duvar süslemelerinde, hal›-secca-

de gibi dokumalarda ve baz› minyatür-

lerde de s›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Kandil motifinin Anadolu Türk Sa-

nat›nda flu an için bilinen en erken ör-

nekleri Divri¤i Kale Camii (1180-

81)(2) ve Dunays›r Ulu Camii

(1204)(3) mihraplar›nda gözlenmekte-

dir. Daha sonra Erzurum Kabe Mesci-

di(13. yy. bafl›) k›ble duvar›nda,(4) Eski

Malatya Ulu Camii (1247) bat› revak›-

n›n kitabeleri aras›nda,(5) Sivrihisar

Mülk Köyü Türbeli Mescid (1248)

mihrab›nda,(6) Konya Alevi Sultan

Mescidi (13.yy. sonu-14.yy. bafl›) mih-

rab›nda,(7) Akflehir Ulu Camii

(13.yy.sonu-14.yy. bafl›) son cemaat

yeri mihrab›nda,(8) Milas Firuz Bey

Camii(1394) son cemaat yerindeki

pencerelerden birinin üzerini örten di-

limli kemerin bir sark›t niteli¤inde d›fla

tafl›nt› yapan k›sm›nda(9) Balat ‹lyas

Bey Cami (1404) mihrab›n›n köflelikle-

rinde,(10) Bursa Yeflil Türbe (1421) çi-

ni mihrab›nda(11) Bursa Hac› Hamza

Bey Camii (15. yy.) harim ve sa¤ eyvan

mihrab›nda(12) Bursa Sitti Hatun Mes-

cidi(1468) mihrab›nda,(13) daha geç

tarihli eserlerden ‹stanbul Siyavufl Pafla

Türbesi duvar çinilerinde (16.yy.),

Arapgir Gümrükçü Camii (1818)(14)

ve Sivas Y›ld›zeli fieyh Halil Türbesi

(1858)(15) mihraplar›nda  da kandil

motiflerinin çeflitli örneklerine rastla-

mak mümkündür.

Kandil motifleri namazgahlarda da

karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle ‹stan-

bul’daki baz› namazgahlarda(16) kandil

motiflerinin ilginç örneklerine rastlan-

maktad›r. Eyüpsultan Niflanca’da Mün-

zevi Caddesi’nde (19.yy.bafl›), Topkap›

Saray› avlu giriflinde (19.yy.bafl›) ve

Bostanc›’da II.Mahmut dönemine ait

bir çeflmenin (1831) yan›ndaki k›ble ta-

fl›nda görülen kandil motifleri Eyüpsul-

tan mezartafllar›ndaki örneklere çok

benzemektedir.

Kandil motiflerinin s›kça kullan›ld›-

¤› di¤er bir alan hal›-seccade gibi do-

kumalard›r. Özellikle ‹stanbul Türk-‹s-

lam Eserleri Müzesinde sergilenen hal›-

larda, 16. ve 17. yüzy›la tarihlenen

Konya ve Uflak hal›lar›nda(17) yine çe-

flitli kandil motifleri görülmektedir.

Kandiller burada genellikle bir mihrap

kurgusu içerisinde tasvir edilmifllerdir.

Seccadeler üzerinde görülen kandil

motiflerinin en ilginçlerinden birisi ‹s-

tanbul Beylerbeyi Saray›’nda Abdülha-

mid’in namaz odas›nda serili bulunan

ipek seccade de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Karfl›l›kl› birer flerefe ile taçlanm›fl, bir

mihrap niflinden sallanan üç kandil ve
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vazoda çiçek tasvirleriyle bezenmifl bu

seccade önemli bir örnektir.(18)

Kandil motifleri baz› minyatürlerde

de süsleme program›na konu olmufltur.

Burada kandiller, olay›n geçti¤i sahne-

lerde as›l› vaziyette görülmektedir. Ör-

ne¤in Biruni’nin 1307-8 tarihli minya-

türünde peygamberin veda vaaz› sah-

nesinde(19) erken dönem kandil form-

lar›n›n bir benzeriyle karfl›laflmaktay›z.

Burada kandil genifl bir a¤›z, dairesel

formlu iri bir gövde ve yine üçgen ka-

ideden oluflmaktad›r. Bu form erken

dönem kandil motiflerinin hemen he-

men hepsinde ayn›d›r.

Kandil motifleri bazen farkl› malze-

me ve yerlerde de karfl›m›za ç›kabil-

mektedir.

Osmanl› Padiflahlar›ndan III. Se-

lim’in Mevlana’n›n Türbesi için yapt›r-

m›fl oldu¤u puflide üzerindeki kandil

motifi,(20) Topkap› Saray› hazineye

girifl kap›s›n›n kilit tafl›ndaki kandil mo-

tifi ve Topkap› Saray› Destimal Oda-

s›’nda sergilenen 21/102 Env. Numaral›

kandil formlu düz bir levhadan oluflan

Hilye-i Saadet(21) bu bak›mdan ayr›

bir önem tafl›maktad›r.

Kandil motiflerinin en yayg›n kulla-

n›ld›¤› alan bizim de konumuzu olufltu-

ran mezartafllar›d›r. Gerçekten de kan-

diller tafl›d›klar› sembolik anlamlar›n-

dan dolay› olsa gerek en çok mezartafl-

lar›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Anadolu Türk Sanat› içerisinde yine

ilk örneklerini Selçuklulara kadar indi-

rebilece¤imiz kandil motifleri Selçuklu-

lardan bafllayarak 20. yüzy›la kadar çok

çeflitli formlarda ve kompozisyonlarda

kendisini göstermektedir.

Konya, Akflehir, Ahlat, K›rflehir, To-

kat, Erzurum, Sivas, Van, ‹znik, Bursa,

Bergama, Selçuk, Balat, Edirne ve ‹stan-

bul gibi merkezlerde yer alan Selçuklu,

Beylikler ve Osmanl› dönemine tarihle-

nen mezartafllar› kandil motifleri aç›s›n-

dan çok zengin örnekler içermektedir.

Kandil motifleri erken örneklerde

çeflitli kompozisyonlarda karfl›m›za ç›k-

maktad›r.(22)

13. yüzy›l›n ikinci çeyre¤inden iti-

baren baz› mezartafllar›nda cephenin,

uzun ask›lar› olan büyük bir kandil mo-

tifi ile süslendi¤i görülmektedir. Özel-

likle Ahlat mezartafllar›n›n baz›lar›nda

Selçuklular›n zengin mimari tafl deko-

rasyonunun mezartafllar›na da yans›m›fl

oldu¤u gözlenmektedir. Burada kom-

pozisyon, bu uzun ask›l› kandillerin ru-

milerden ve çeflitli k›vr›mdallardan olu-

flan grift bir bezeme ile kuflat›lmas›ndan

meydana gelmektedir. Bu kompozis-

yonda kandiller neredeyse seçilemeye-

cek durumdad›r.

Konya Mevlana Müzesindeki bir

mezartafl›nda, Gevafl mezarl›¤›nda, Ah-

lat’taki mezartafllar›nda böyle bir dü-

zenlemeyle karfl›laflmaktay›z.(23)

Di¤er bir kompozisyon ise yine

uzun ask›lar› olan kandillerin tafl›n yü-

zeyini tek bafl›na dolduracak flekilde

verilmesiyle oluflmaktad›r. Bu motifle-

rin ortak özelli¤i hepsinin yüzeysel bir

nifl içerisinde ve bezemesiz bir zemin

üzerine kabartma olarak ifllenmifl olma-

lar›d›r. Örne¤in Erzurum Çifte Minare-

li Medrese Müzesi’nde yer alan bir la-

hitin k›sa kenar›nda ve baflka bir me-

zartafl›n›n cephesinde, Mufl-Tatvan yo-

lu üzerindeki Norflin Afla¤› Mork Köyü

K›rm›z› fiehitler mezarl›¤›nda ve Ahlat

mezartafllar›n›n baz›lar›nda(24) bu dü-

zenlemeyle karfl›laflmak mümkündür.

Bu kompozisyonlar›n d›fl›nda baz›

mezartafllar›n›n ete¤inde ve al›nl›¤›nda-

ki dekoratif nifl s›ralar›n›n içinde de kü-

çük kandil motiflerine rastlanabilmek-

tedir. Ahlat’taki baz› mezartafllar›(25)

buna örnek olarak verilebilir.

Erken dönem örneklerindeki kandil

motiflerine bak›ld›¤›nda hemen hemen

hepsinin de form olarak birbirine çok

benzedi¤i söylenebilir. Bu kandillerde

form esas itibariyle, genifl düz bir a¤›z,

dairesel formlu fliflkin bir gövde ve üç-

gen biçimli kaideden ibarettir. Bu mo-

tifler üslup olarak son derece flematik-

tir. Genellikle a¤›zdan ç›kan alev/isle

tasvir edilmifllerdir. Bu genel çerçeve-

nin d›fl›na ç›kan farkl› tipte baz› kandil
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30) Mezartafllar›n›n kitabelerini
okuyan Hocam Yrd. Doç. Dr.
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motifleri de mevcuttur.(26) Ancak ge-

nel flema bahsedildi¤i gibidir.
Bu form gerek dini yap›lar›n mihrap-

lar›nda ve duvar süslemelerinde gerekse
mezartafllar›nda uzun süre devam ede-
cektir. Örne¤in Edirne Türk ‹slam Eser-
leri Müzesi’nde yer alan ve 16. yüzy›la
tarihlenen Sitti Sultan’a ait mezartafl›(27)
ayn› formun 16. yüzy›l mezartafllar›nda
da devam etti¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemlidir.

16-17. yüzy›l hal›-seccadelerinde de
ayn› formun küçük de¤iflikliklerle devam
etti¤i görülmektedir. Bunlarda boyundan
gövdeye geçifller yuvarlak hatlarla yumu-
flat›lm›flt›r. Boyun k›sm› biraz uzam›fl
gövde hafif ovalleflmifltir.

Ancak bir k›sm› konumuzu da olufltu-
ran geç dönem mezartafl› örneklerinde
form ve kompozisyonlarda belirgin bir
de¤iflim bafl gösterecektir. Kandil motif-
leri kompozisyonda genellikle tek baflla-
r›na verilecektir. Formlarda ana flema yi-
ne a¤›z, gövde ve kaide olmakla birlikte
baz› örneklerde özellikle boyun k›sm›
belirginleflecektir. Ayr›ca gövde de¤iflik
biçimlere bürünecek ve üzerlerinde baz›
motifler ortaya ç›kacakt›r.

Kandiller zaman içerisinde bu flekilde
kullan›l›rken özellikle mihraplarda ve
mezartafllar›nda yo¤unlaflmas› birtak›m
sembolik anlamlar› da beraberinde getir-
mifltir. Beyhan Karama¤aral› kandilin
pek çok mezartafl›nda karfl›m›za ç›kma-
s›ndan dolay› ölünün yolunu ayd›nlat›c›
bir mana ile yüklü oldu¤unu ve baz› ör-
neklerde de kar›n k›sm›da “Allah” yazd›-
¤› için Tanr›’n›n sembolü oldu¤unu ifade
etmektedir.(28) Kandiller bazen de çe-
flitli inanç ve tarikatlara ba¤lanmak isten-
mifltir.

Kan›m›zca Kur’an-› Kerim’de yer alan
Nur Suresi’nin 35. Ayeti kandillerin sem-
bolik anlam›n› aç›kça ortaya koymakta-
d›r:

“Allah göklerin ve yerin ayd›nlat›c›s›-
d›r. O’nun nurunun temsili sanki bir kan-
dil yuvas›d›r ki, içinde bir lamba var.
Lamba cam bir muhafaza içinde, o cam
muhafaza sanki inci gibi bir y›ld›z. Bu
lamba, do¤uya da bat›ya da nisbeti ol-
mayan mübarek bir a¤açtan, zeytin (a¤a-

c›n ya¤›n) dan tutuflturulup yak›l›r.
Onun ya¤›, kendisine atefl de¤mese de
neredeyse ayd›nl›k verecek. Nur üstüne
nur! Allah, kimi dilerse onu nuruna erifl-
tirir. Allah insanlara böyle misaller verir
(ki ibret al›p imana gelsinler). Allah, her-
fleyi bilicidir” fleklindeki ifade kandilin ‹s-
lam inanc› içerisindeki sembolik anlam›
aç›s›ndan son derece önemlidir. Buradan
hareketle kandilin Allah’›n nurunu ve ay-
d›nlat›c›l›¤›n› simgeledi¤i söylenebilir.
Mezartafllar›nda s›kça kullan›lm›fl olmas›
da herhalde Allah’›n nurunun ölünün yo-
lunu ayd›nlatmas› fleklinde yorumlanabi-
lir.

II. EYÜPSULTAN 
MEZARTAfiLARINDA 
KAND‹L MOT‹FLER‹
Bu çal›flman›n kapsam›n› Eyüpsul-

tan’da yer alan cami, mescit ve türbe ha-
zireleri ile mezarl›klarda bulunan mezar-
tafllar› oluflturmaktad›r. Dolay›s›yla yap›-
lan araflt›rmalarda Eyüpsultan’daki me-
zarl›k ve hazirelerin(29) büyük bir k›sm›
taranm›fl ve kandil motifli 42 mezartafl›
tespit edilmifltir.(30) Araflt›rmada gözden
kaçm›fl mezartafllar› olabilir. Ancak tespit
edilen 42 örnek dahilinde Eyüpsultan
mezartafllar›nda görülen kandil motifleri-
ni belgelemeye ve de¤erlendirmeye çal›-
flaca¤›z.

Bu ba¤lamda ilk ifl olarak incelenen
bütün kandil motiflerinin 1/1 ölçe¤inde
çizimleri yap›lm›fl ve bunlar tiplerine gö-
re s›ralanm›flt›r (Çizim:1). Dolay›s›yla
katalogdaki s›ralama kronolojiye göre
de¤il kandil motiflerinin çeflitlerine göre-
dir. Ancak bunlar kendi içlerinde tarih
s›ras›na göre verilmifllerdir.

Mezartafllar›na genel olarak bak›ld›-
¤›nda kullan›lan malzemenin mermer ol-
du¤u gözlenir. Kandil motifi mezartaflla-
r›n›n hemen hemen hepsinde ayak tafl›n-
da görülmektedir. Sadece 1 No’lu örnek-
te hem bafl hem de ayak tafl›nda kandil
motifine rastlanmaktad›r.

Kandil motifli mezartafllar›n›n en er-
keni 1722 en geç örne¤i ise 1910 tarihli-
dir. Görüldü¤ü üzere Eyüpsultan’daki
kandil motifli mezartafllar› yaklafl›k 200
y›ll›k bir zaman dilimi içerisine yay›lm›fl-
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t›r. Baz› mezartafllar›n›n bafltafl› olmad›-
¤›ndan veya okunamayacak derecede
tahrip olduklar›ndan tarihleri ve kime ait
olduklar› tespit edilememifltir. Ancak
kandil motiflerinin benzer özelliklerin-
den hareketle bunlar da tarihlendirilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Buna göre 23 örnek 18.
yüzy›la (Örnek:1-7, 9-12, 14-22, 27, 28,
31), 18 örnek 19. yüzy›la (Örnek: 8, 13,
23-26, 29, 30, 32-41) ve 1 örnek te 20.
yüzy›la (Örnek:42) aittir. 

Bu mezartafllar›ndan 24’ü erkek (Ör-
nek: 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 39), 5’i kad›n (Örnek: 1, 18,
26, 41, 42) mezartafl›d›r. 13’ü ise bafltafl›
olmad›¤›ndan veya kitabesi okunamad›-
¤›ndan kad›na m› yoksa erke¤e mi ait ol-
du¤u belirlenememifltir (Örnek: 2, 3, 4,
6, 9, 14, 17, 19, 27, 28, 37, 38, 40).
Mevcut durum itibariyle kandil motifle-
rinin daha çok erkek mezartafllar›nda

tercih edildi¤i söylenebilir. Ancak ince-
lenen örneklere genel olarak bak›ld›¤›n-
da gerek erkek gerekse kad›n mezartaflla-
r›na ait belirli bir kandil motifinin olma-
d›¤› belirlenmifltir. Ayn› tipte bir kandil
motifi her iki cinse ait mezartafl›nda da
kullan›lm›flt›r.

Mezartafllar›nda dekorasyon kabart-
ma fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sa-
dece 1 örnekte (Örnek:13) kandil motifi
tafl›n yüzeyi kaz›narak ifllenmifltir. Ancak
kandil motifini çevreleyen barok kartufl
ve yapraklar yine kabartma fleklinde ve-
rilmifltir.

Eyüpsultan mezartafllar›nda tespit
edilen 42 örnekte 24 çeflit kandil tipi be-
lirlenmifltir (Çizim:1). Geri kalan 18 ör-
nek baz› türlerin tekrar› niteli¤indedir.

Kandil motifleri katalog ünitesinde
tek tek tan›t›ld›¤›ndan belirlenen bu tip-
leri burada tekrar tan›mlamak yerine
kandil çeflitlerini gösteren çizime göre
örneklerin hangi tipe ait oldu¤unu belirt-
mek yerinde olacakt›r.

Buna göre tespit edilen tipler ve bu
tiplere ait olan örnekler flöyle s›ralanabi-
lir:

1. Tip: 1 no’lu örnek.
2. Tip: 2 no’lu örnek.
3. Tip: 3 ve 4 no’lu örnekler. Burada

3 no’lu örnekteki kandil motifinin boyun
k›sm› 4 no’lu örnekteki kandil motifine
göre biraz daha uzun boyunludur. Bu
nedenle iki örnekte ayn› çeflit alt›nda de-
¤elendirilmifltir.

4. Tip: 5 no’lu örnek.
5. Tip: 6 no’lu örnek.
6. Tip: 7 no’lu örnek.
7. Tip: 8 no’lu örnek.
8. Tip: 9 no’lu örnek.
9. Tip: 10 no’lu örnek.
10. Tip: 11 no’lu örnek.
11. Tip: 12 no’lu örnek.
12. Tip: 13 no’lu örnek.
13. Tip: 14 no’lu örnek.
14. Tip: 15,16,17 no’lu örnekler.
15. Tip: 18 no’lu örnek.
16. Tip: 19, 20, 21, 22, 23, 24 25,

26, 27, 28 no’lu örnekler.
17. Tip: 29 no’lu örnek.
18. Tip: 30 no’lu örnek.
19. Tip: 31 no’lu örnek.
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20. Tip: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

no’lu örnek.

21. Tip: 39 no’lu örnek.

22. Tip: 40 no’lu örnek.

23. Tip: 41 no’lu örnek.

24. Tip: 42 no’lu örnek.

Bunlardan 1-4. tipler armudi formlu-

durlar. Esas itibariyle birbirlerine ben-

zemekle beraber gövdelerinin biçim-

lenmesi bak›m›ndan farkl›l›k gösterir-

ler. Özellikle 2. tip (2 no’lu örnek)

kulplu olmas› bak›m›ndan daha farkl›-

d›r. 5. tip (6 no’lu örnek) gövde, boyun

ve dip bak›m›ndan hepsinden daha

farkl›d›r. Özellikle dip k›sm› yelpaze

fleklindeki biçimlenifliyle kandil formla-

r› aras›nda en farkl› olan›d›r. 6.tip (7

no’lu örnek) ilk bak›flta 2. tipe benze-

mekle beraber kulpunun ve dip k›sm›-

n›n flekillenmesi aç›s›ndan ondan ayr›-

l›r. Çünkü 2. tipteki kandil motifinin

dip k›sm› armudi formludur. Burada ise

dip düz bir flekilde sonuçlanmaktad›r.

7. tip (8 no’lu örnek) 3. tipin versiyonu

fleklindedir. Yaln›z burada boyun daha

ince ve uzundur. Gövdesi de dairesel

formludur. 8, 9 ve 10. tipler gövdeleri-

nin biçimlenifli aç›s›ndan biraz benzefl-

mektedirler. 8. ve 10. tiplerde kapak

dikkat çekmektedir. Ayr›ca bu iki ör-

nekte de boyun vard›r. 8. tip (9 no’lu

örnek) kal›n boyunlu 10. tip ise (11

no’lu örnek) ince boyunludur. 9. tipte

(10 no’lu örnek) boyun k›sm› yoktur.

Oval genifl bir gövde hakimdir. 9. ve

10. tiplerin dipleri palmete benzer bir

çiçekle sonuçlanmaktad›r. 11. ve 12.

tipler de yine benzer özellikler tafl›-

maktad›r. A¤›z, boyun ve gövdenin fle-

killenifli ana hatlar›yla ayn› olmakla bir-

likte dip k›s›mlar›n›n biçimlenifli farkl›-

d›r. 11. tipin (12 no’lu örnek) dip k›sm›

daralarak sonuçlan›rken 12. tipin (13

no’lu örnek) dibi daha dairesel formlu-

dur. 13-18. tipler form olarak birbirleri-

ne çok yak›nd›r. Ancak a¤›z, boyun,

gövde, dip k›s›mlar›ndaki küçük farkl›-

l›klar nedeniyle birbirlerinden ayr›l›r-

lar. Ayn› flekilde 19-24. tipler de genel

görünüflleriyle birbirlerine benzemek-

tedir. 19. tip (31 no’lu örnek) hemen

hemen tam bir dairesel formludur. Kü-

çük kavisli bir a¤z› vard›r. Di¤er tiple-

rin gövdeleri yar› dairesel formludur.

21. tipin (39 no’lu örnek) gövdesi afla¤›

do¤ru sivrilmektedir. Bu tiplerin a¤›z

yap›lar› hemen hemen ayn›d›r.

Bu tiplerde görülen ortak bir özellik

te püsküllerdir. 9, 10, 17, 18, 19, 21,

22 ve 23. tip kandillerde püsküller ade-

ta palmete benzemektedir. 8, 11, 13,

14, 16, 20. tip kandillerin püskülleri f›r-

ça ucu gibi sonuçlanmaktad›r. 12 ve

15. tip kandillerde ise püsküller genifl

bir f›rça ucu fleklindedir.

Bu flemaya genel olarak bak›ld›¤›nda

kandil motifleri aras›ndaki en yayg›n

grubu 16. tip oluflturmaktad›r. Toplam

10 örnek ayn› formdad›r. Ayr›ca bu ör-

neklerin üzerinde yer alan motifler de

birbirinin ayn›d›r. Sadece 20 no’lu ör-

nekte gövdenin yanlar›nda yer alan C

k›vr›mlar› di¤erlerinden farkl› olarak

gövdenin alt›nda ve üstünde bulunmak-

tad›r.

Di¤er bir yayg›n grup ise 20. tip

kandillerdir. Toplam 7 örnekte hem

form hem de bezeme ayn›d›r. Kavisli,

genifl bir a¤›za ve yar› dairesel formlu

gövdeye sahip bu kandillerde dip k›sm›

ucu sivri bir püskülle sonuçlanmaktad›r.

A¤›z k›sm›nda yanar vaziyette ifllenmifl

alevler dikkat çekmektedir. Gövdede

ise büyük bir olas›l›kla kandillerdeki

hava deliklerini simgeleyen üçer benek

göze çarpmaktad›r.

Kandil motiflerinin boyutlar›na ge-

lince; bunlar mezartafl›n›n ölçüleri göz

önüne al›nd›¤›nda küçük say›labilecek

boyutlara sahiptir. Yükseklikleri 12-28

cm., enleri ise 6-22.5 cm. aras›nda de-

¤iflmektedir. Yükseklikleri: 20 (Örnek:

2, 3, 15, 22, 25, 27, 28, 29), 16 (Ör-

nek: 16,31,32, 34, 35, 36, 41) ve 21

(Örnek: 11, 12, 20, 21, 24, 26)cm.

olan örnekler ile enleri: 8 (Örnek: 9,11,

13, 14, 16, 20, 22-28, 33, 38, 40), 9

(Örnek: 1, 10, 15, 21, 30)cm. olan ör-

nekler boyut bak›m›ndan en yayg›n

grubu oluflturmaktad›r.
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32) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi
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Görüldü¤ü üzere Eyüpsultan mezar-

tafllar›ndaki kandil motifleri büyük bir

çeflitlilik arz etmektedir. Daha önce be-

lirtti¤imiz gibi erken dönem örnekle-

rindeki kandil motifleri form aç›s›ndan

fazla bir çeflitlilik meydana getirmiyor-

du. Bunlar genellikle genifl düz bir a¤›z,

üçgen boyun, dairesel bir gövde ve yi-

ne üçgen bir dip k›sm›ndan olufluyor-

du. Erzurum Kale Camii k›ble duvar›

üzerinde, Konya Alevi Sultan Mescidi,

Akflehir Ulu Camii, Sivrihisar Mülk

Köyü Türbeli Mescid mihraplar›nda ve

Ahlat mezartafllar›ndaki kandil motifle-

ri bunlara örnek olarak verilebilir.

Uzun bir süre bu form kullan›lagelmifl-

tir. Ancak konumuzu oluflturan mezar-

tafllar›n›n da yer ald›¤› geç dönem ör-

neklerinde çok çeflitli formlar karfl›m›za

ç›kmaktad›r. A¤›z k›s›mlar›; kavisli, da-

iresel, boyun k›s›mlar›; ince uzun, da-

iresel, üçgen, gövdeler; oval, dairesel,

yar› dairesel, sivri, dipler; sivri, üçgen,

armudi, düz ve püsküllü olabilmektedir.

Ayr›ca baz› kandillerde kapak ta dikka-

ti çekmektedir (Örnek: 2, 5, 7, 9, 11).

Öte yandan baz› kandil motiflerinin

formlar› günlük yaflamda kullan›lan di-

¤er eflyalara benzetilmifltir. 1 no’lu ör-

nek barda¤› hat›rlatmaktad›r. 2 ve 7

no’lu örnekler kulplu vazolara- sürahi-

lere, 3, 4 ve 8 no’lu örnekler ise yine

vazo-sürahilere benzetilebilir. Özellikle

8 no’lu örnek 1676 tarihli Gaznevi Al-

bümündeki(31) vazodan ç›kan çiçek

tasvirlerinde görülen vazolara flafl›lacak

derecede benzemektedir. Yine ayn›

eserde 2 ve 7 no’lu örneklerdeki kulplu

vazolar›n benzerlerine rastlamak müm-

kündür. Ayn› formdaki vazolarla ‹stan-

bul’daki pek çok çeflmenin bezeme

program›nda da karfl›laflmaktay›z.

Erken dönem mezartafllar›nda kan-

dil motifleri tek bafllar›na verildikleri

gibi bazen rumi-k›vr›m  dallardan olu-

flan grift bir kompozisyon içerisinde de

ifllenmifllerdir. Eyüpsultan mezartaflla-

r›nda görülen kandil motifleri ise bir

örnek d›fl›nda zeminde baflka bir beze-

me olmadan tek bafllar›na tasvir edil-

mifllerdir. Yaln›z 32 no’lu örnekte kan-

dilin as›l› oldu¤u zincirin iki taraf›nda

yukar› do¤ru s›ralanan ince dall›, yap-

rakl› üçer gül motifi bu kompozisyo-

nun d›fl›na ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla bu

örnek ayr› bir önem tafl›maktad›r.

Kandil motifleri her ne kadar me-

zartafl› yüzeyinde sade olsalar da göv-

delerindeki bitkisel süslemelerle olduk-

ça ilgi çekmektedir. 1, 2, 3, 4 ve 6

no’lu örneklerde palmet, rumi, lotus ve

çeflitli k›vr›mdallardan oluflan bitkisel

bezemeler son derece dikkat çekicidir.

16. yüzy›la tarihlenen ‹znik çini kandil-

lerin baz›lar›nda ayn› düzenlemelerle

karfl›laflmaktay›z. Burada çini kandille-

rin, kendisinden sonraki bir dönemde

mezartafllar›nda görülen kandil motifle-

rini etkilemifl olabilece¤i akla gelmek-

tedir. Çünkü 16. yüzy›la ait ‹znik çini

kandilleri(32) dikkatlice incelendi¤inde

bunlar›n üzerindeki bitkisel bezemeler-

le mezartafllar›ndaki kandil motiflerinin

üzerinde yer alan bitkisel bezemeler

aras›ndaki bezerli¤in ilgi çekici boyutta

oldu¤u görülmektedir.

Osmanl› sanat›nda bafllayan Bat›l›-

laflma dönemi, mezartafllar›nda da ken-

disini hissettirmifltir. Baz› kandil motif-

lerinde görülen (Örnek:7, 11, 18, 19-

28) barok karakterli yapraklar, C k›v-

r›mlar› bunlara örnek teflkil etmektedir.

Ayr›ca kandil motifli mezartafllar›-

n›n baz› örneklerinde tepelik k›sm›nda

da benzer karakterde bitkisel bezeme-

lerle karfl›laflmaktay›z. 2, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34

ve 37 no’lu örneklerin tepeliklerinde bu

tarz süslemeler vard›r. Bunlar bazen tek

bir palmetten, bazen palmet-rumiler-

den, k›vr›m dallardan oluflabildi¤i gibi

bazen de barok karakterli yapraklardan

meydana gelmektedir. Baz› örneklerde

de bu bezemelerin hemen alt›nda de-

koratif bir kemer bulunmakta ve kandi-

lin zinciri buradan sarkmaktad›r.

13 no’lu örnekte ise Osmanl› Sana-

t›na Bat›l›laflma dönemi ile giren perde

ve püskül motifleriyle karfl›laflmaktay›z.
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Kandil motifini çevreleyen barok kar-

tuflun üst k›sm›nda perdeler yer almak-

ta ve bunlardan da püsküller sarkmak-

tad›r. Bu mezartafl› söz konusu etkilen-

meyi yans›tmas› aç›s›ndan önemlidir.

Baz› kandil motiflerinin süslenme-

sinde, gerçe¤e uygun olarak hava de-

liklerinin tasvirleri de yap›lm›flt›r (Ör-

nek:14-17, 20, 32-38). Daha önceki

dekoratif kandillere göre bunlar ger-

çekçi yaklafl›mlarla ifllenmifllerdir.

Baz› kandil motiflerinde yine gerçe-

¤e uygun olarak a¤›zdan ç›kan alev-is-

ler de ihmal edilmemifltir (Örnek: 29,

30, 32-40). Bu örneklerde alevler üç di-

limlidir.

39, 40 ve 41 no’lu örneklerde kan-

dillerin gövdesi yaprak dilimleri fleklin-

de biçimlendirilmifltir.

Kandil motiflerinin hepsi de bir zin-

cirle as›l› durumdad›r. Baz› örneklerde

zincir a¤›zla veya kapakla ba¤lant›l› ba-

z›lar›nda ise a¤z›n yanlar›ndan ç›kan üç

kolla zincire ba¤lanm›fl vaziyettedir.

Sadece 40 no’lu örnekte kandil, zincire

iki kolla ba¤lanmaktad›r.

Sonuç olarak; Eyüpsultan mezartafl-

lar› aç›s›ndan çok zengin bir bölgedir.

Bu mezartafllar›nda hurma, selvi, asma,

çiçek, meyve gibi bitkisel bezemeler-

den, kama, hançer, k›l›ç, arma, niflan,

kolye, gerdanl›k, vazo, sürahi, ibrik,

kase gibi nesneli bezemelere kadar çok

zengin bir motif dünyas›yla karfl›lafl-

maktay›z. Kandiller de hem dekoratif

özellikleri hem de sembolik anlamlar›

dolay›s› ile bunlar›n aras›nda özel bir

yere sahiptir.

Mezartafllar›nda görülen zengin mo-

tif çeflitleri ve bunlar›n ortaya koydu¤u

estetik dekoratif özellikler o dönem

tasvir sanat›n›n da hangi noktada oldu-

¤unu göstermektedir.

Araflt›rman›n bafl›nda kandil motif-

lerinin yüzy›llara göre belli bir tipolo-

ji getirip getirmeyece¤i merak konusu

idi. ‹ncelenen 42 örnekte çok kesin

bir ay›r›m yap›lamasa bile belli zaman

dilimleri içerisinde hemen o dönemin

modas›n›, be¤enisini yans›tan belli

baz› tiplerin var oldu¤u belirlen-

mifltir. Bunlar erken dönem örnekle-

riyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda gerek formla-

r›nda gerekse dekorasyonlar›ndaki

farkl›l›klar çok net bir flekilde belir-

ginleflmektedir. Kuflkusuz bu kadar az

say›daki örnekten hareketle genel de-

¤erlendirmelere var›lamaz. Burada ya-

p›lan de¤erlendirmeler tespit edilen

42 örne¤in ortaya koydu¤u verilere

göredir ve Eyüpsultan mezartafllar›yla

s›n›rl›d›r. Ancak genel sonuçlara ula-

flabilmek için bu tür katalog çal›flma-

lar›n›n yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. Bu

nedenle bir nevi ön ad›m niteli¤inde

olan bu flekildeki katalog çal›flmalar›

ço¤ald›¤›nda daha kesin, daha somut

sonuçlara ulafl›lacakt›r. Bu da Türk

tasvir sanat› aç›s›ndan büyük bir

önem tafl›maktad›r.

Mezartafllar› gerek çal›nd›klar›ndan

gerekse tahribattan dolay› h›zla yok ol-

maktad›rlar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ya-

p›lan her çal›flma maddi ve manevi de-

¤erlerimizi yans›tan mezartafllar›n›n

belgelenmesini sa¤lamas› yönünden ay-

r› bir önem arzetmektedir.

III. KATALOG

Örnek:1

Foto¤raf: 1a-b

Yeri: Eyüpsultan Camii haziresi.

Tarihi: H.1135/M.1722
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Foto¤raf:1a.  1No’lu örnek

‘Bafl tafl›ndaki kandil motifi’.

Foto¤raf:1b. 1 No’lu örnek

‘Ayak tafl›ndaki kandil motifi’.

1a 1b
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Ait Oldu¤u Kifli: Hatice Han›m

Tan›m›: Kandil motifi bu mezar›n

hem bafl hem de ayak tafl›nda yer al-

maktad›r. Form olarak ikisi de ayn›

özelliklere sahiptir (1.Tip).

Motif; hafif kavisli bir a¤›z, ince bo-

yun, armudi formlu gövde ve kaideli

dip k›sm›ndan oluflmaktad›r. Bafl tafl›n-

da yer alan motifin gövdesinde iç içe

geçmifl baklava dilimlerine benzer bir

düzenleme söz konusudur (Foto¤-

raf:1a). Zincirle as›l› vaziyetteki motif

dilimli, dekoratif bir kemerle çevrelen-

mektedir. Bunun üzerinde ise kitabe

metni bulunmaktad›r. Ayr›ca kitabe

metninin üzerinde de yar› dairesel

formlu, dokuz kollu geometrik bir be-

zeme vard›r. Tepelik k›sm›nda ise pal-

met ve lotuslardan oluflan bitkisel beze-

me dikkat çekmektedir.

Ayak tafl›ndaki kandil motifinin

gövdesi ise palmetle süslenmifltir (Fo-

to¤raf:1b). Bunun üzerine de gövdesi

taranm›fl uzun bir selvi tasviri ifllenmifl-

tir.

Bafl ve ayak tafl›n›n d›fl yüzlerinde

ayn› flekilde birer selvi motifi bulun-

maktad›r. Bunlar›n alt›nda ise çevreleri

dairesel formlu k›vr›m dallarla kuflat›l-

m›fl vazodan ç›kan çiçek tasvirleri göze

çarpmaktad›r.

Örnek: 2

Foto¤raf: 2

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H.1155/M.1742

Ait Oldu¤u Kifli: Tahrip oldu¤un-

dan okunamad›.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Dip

k›sm› kaideli ve armudi formludur. Ka-

l›n bir boyuna sahiptir. Boynun her iki

taraf›nda birer kulp vard›r (2.Tip). Mo-

tifin gövdesi ortada bir palmet ve onu

k›vr›mlar fleklinde çevreleyen rumilerle

bezenmifltir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda ise

çeflitli k›vr›mlardan oluflan bitkisel be-

zeme göze çarpmaktad›r.

Örnek: 3

Foto¤raf: 3

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u tara-

f›).

Tarihi: H.1156/M.1743

Ait Oldu¤u Kifli: Tahrip oldu¤un-

dan okunamad›.
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Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k Uzunluk

Bafltafl› : 180 44 11 -

Motif : 13 9 - -

Ayak tafl›: 174 44 11 -

Motif : 14 10 - -

Lahit : 60 92 - 230

Foto¤raf: 2. 2 No’lu örnek.

Foto¤raf: 3. 3 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 225 - 45

Motif : 20 22.5 -

2

3
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Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

A¤›z k›sm› dar, boyun k›sm› ince ve

uzundur. Dip k›sm› armudi bir formla

sonuçlanmaktad›r (3. tip). Bunun alt›n-

da üçgen kaide vard›r. Gövdenin alt

k›sm›nda bir palmet motifi yer almak-

tad›r. Kenarlarda ise rumiler bulun-

maktad›r.

Ayak tafl›nda bundan baflka bezeme

yoktur.

Örnek: 4

Foto¤raf: 4

Yeri: Eyüpsultan Camii haziresi

(Boyac› Soka¤a bakan k›s›m).

Tarihi: Bafltafl› olmad›¤›ndan kesin

tarihi belli de¤ildir. Ancak kandil moti-

finin ifllenifline göre 18. yy. ortalar›na

tarihlendirilebilir.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Dar

a¤›zl›, ince boyunlu, armudi formlu flifl-

kin bir gövdeden oluflmaktad›r (3.Tip).

Üçgen bir kaidesi vard›r. Sürahi görü-

nümündedir. Gövdenin üzerinde, orta-

da bir palmet ve onu çevreleyen rumi-

lerden oluflan bitkisel bezeme dikkat

çekmektedir.

Tepelik k›sm›nda üç dilimli dekora-

tif kemer üzerinde yapraklardan oluflan

bitkisel bezeme hakimdir.

Örnek: 5

Foto¤raf: 5

Yeri: Maktul Mustafa Pafla Camii

haziresi.

Tarihi: H.1179/M.1765

Ait Oldu¤u Kifli: Mustafa Pafla

Tan›m›: Motif, ayak tafl›n›n d›fl yü-

zündedir. Uzun bir zincirle as›l› vazi-

yettedir. Dar a¤›zl›, ince boyunlu ve ar-

mudi formlu fliflkin gövdelidir (4.Tip).

Kaidesi üçgendir. Gövdede düfley çizgi-

lerden baflka bezeme yoktur.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda k›v-

r›mlardan oluflan bitkisel bezeme var-

d›r. Lahitin her kenar›nda ise vazodan

ç›kan çiçek ve oldukça büyük ifllenmifl

gülçelerden oluflan bitkisel bezemeler

göze çarpmaktad›r.
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Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 207 28 23

Motif : 20 14 -

Foto¤raf: 4. 4 No’lu örnek.

Foto¤raf: 5. 5 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k Uzunluk

Ayak tafl›: 120 27 18 -

Motif : 28 16 - -

Lahit : 54 61 - 152

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 183 -           31

Motif : 22 21 -

4

5
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Örnek: 6
Foto¤raf: 6
Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›)
Tarihi: H.1173/M.1759
Ait Oldu¤u Kifli: Tahrip oldu¤un-

dan okunamad›.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif
uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Dar

a¤›zl›, k›sa-ince boyunlu fliflkin gövdelidir
(5.Tip). Dip k›sm› yelpaze gibi sonuçlan-
maktad›r. Gövde üzerinde, ortada palmet
ve onun etraf›nda rumilerden oluflan bit-
kisel bezeme göze çarpmaktad›r.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda en üstte
palmetle sonuçlanan, lotus ve rumilerden
oluflan bitkisel bezeme yer almaktad›r.

Örnek: 7
Foto¤raf: 7
Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).
Tarihi: H.1180/M.1766
Ait Oldu¤u Kifli: Sab›kan vakayi-ka-

tibi El-hac Ahmet Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› vaziyettedir. Ge-

nifl a¤›zl›, kal›n boyunlu, fliflkin gövde-

lidir (6.Tip). Dip k›sm› dikdörtgen

formludur. Boynun iki taraf›nda k›vr›m-

l› birer kulp vard›r. Kandilin bütün yü-

zeyi yapraklardan oluflan bitkisel beze-

me ile ifllenmifltir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda da yi-

ne yapraklardan oluflan bitkisel bezeme

göze çarpmaktad›r.

Örnek: 8

Foto¤raf: 8

Yeri: Saçl› Abdülkadir Efendi Mes-

cidi haziresi.
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Foto¤raf: 6. 6 No’lu örnek.

Foto¤raf: 7. 7 No’lu örnek.

Foto¤raf: 8. 8 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 216 - 31

Motif : 23 17 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 175 25 16

Motif : 22 13.5 -

6 7

8
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Tarihi: H.1219/M.1804 

Ait Oldu¤u Kifli: Dergah-› Ali kapucu

bafllar›ndan mabeynci ve berber bafl› ve sürre-i

hümayun emini Seyyid El-hac Mustafa A¤a.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Dar a¤›zl›, ince-uzun boyunlu, fliflkin

gövdelidir (7. Tip). D›fla do¤ru genifl-

leyen düz bir kaidesi vard›r. Motif bu

haliyle sürahiye benzemektedir. Göv-

denin ortas›nda bir palmet motifi ha-

kimdir. Yanlarda ise yapraklardan

oluflan bitkisel bezeme görülmekte-

dir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›, dekoratif

kafl kemer üzerine yerlefltirilen, rumi ve

lotuslardan meydana gelen bitkisel be-

zeme ile sonuçlanmaktad›r.

Örnek: 9

Foto¤raf: 9

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1178/M.1764

Ait Oldu¤u Kifli: Tahrip oldu¤un-

dan okanamad›.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif k›sa bir zincirle as›l› konumda-

d›r. A¤z› ve boyun k›sm› yoktur. Ka-

pak, boyun fleklinde bir bo¤um, flifl-

kin gövde ve püskül fleklinde sarkan

bir dip k›sm›ndan oluflmaktad›r (8.

Tip).

Kandilin gövdesinde ve ayak tafl›n-

da herhangi bir bezeme yoktur.

Örnek: 10

Foto¤raf: 10

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u tara-

f›).

Tarihi: H.1178/M.1764

Ait Oldu¤u Kifli: Ebu Bekir Pafla’n›n

imam› kad› Ahmet Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. A¤›z ve boyun k›sm› yoktur.

Oval formlu fliflkin bir gövde ve afla-

¤› do¤ru sarkan palmete benzeyen

bir dip k›sm›ndan oluflmaktad›r

(9.Tip).

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda di-

limli dekoratif kemer üzerine yerleflti-

rilmifl büyük bir palmet göze çarpmak-

tad›r.
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Foto¤raf: 9. 9 No’lu örnek.

Foto¤raf: 10. 10 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 153 - 27

Motif : 19 9.5 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 158 - 28

Motif : 14 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 215 - 30

Motif : 14 9 -

9 10
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Örnek: 11
Foto¤raf:11
Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).
Tarihi: H.1187/M.1773
Ait Oldu¤u Kifli: fieyhül-‹slam ‹s-

metlü... zade Abdullah Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif
uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Ka-
pakl› dar bir a¤›z, ince boyun ve fliflkin

gövdeden oluflmaktad›r (10.Tip). Dip
k›sm› afla¤› do¤ru sarkan, palmete ben-
zeyen bir çiçekle sonuçlanmaktad›r.
Kapakta ve gövdede yapraklardan olu-
flan bitkisel bezeme dikkat çekmektedir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› da rumili
k›vr›mlardan oluflan bir bezemeyle ha-
reketlendirilmifltir.

Örnek: 12
Foto¤raf:12
Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).
Tarihi: H.1183/M.1769
Ait Oldu¤u Kifli: Rum ili kazaskeri

iken vefat eden Paflmakç›zade Es-seyid
Mehmed Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif
uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Ge-
nifl bir a¤›z ve afla¤› do¤ru kavis yapa-
rak daralan bir gövdeden ibarettir
(11.Tip). Dip k›sm› püskül fleklinde so-
nuçlanmaktad›r. Gövdenin alt k›sm›na
yaprak motifleri ifllenmifltir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm›nda ise
barok karakterli, C k›vr›ml› yapraklar-
dan oluflan bitkisel bezeme göze çarp-
maktad›r.

Örnek: 13

Foto¤raf: 13

Yeri: Eyüp Sultan Camii haziresi.
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Foto¤raf: 11. 11 No’lu örnek.

Foto¤raf: 12. 12 No’lu örnek.

Foto¤raf: 13. 13 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 189 - 35

Motif : 21 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 210 - 26

Motif : 21 13 -

11

12

13
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Tarihi: H.1279/M.1862

Kime Ait Oldu¤u: Saray-› hümayun

çafln›gir odas› ustalar›ndan Azm›dil

Kalfa.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Mo-

tif tafl›n yüzeyi kaz›lmak suretiyle olufl-

turulmufltur. Genifl bir a¤›z ve gövde

k›sm›ndan oluflmaktad›r (12.Tip). Dip

k›sm› püskülle sonuçlanmaktad›r. Kan-

dil, yukardan gelen zincire, a¤›z k›sm›-

n›n yanlar›ndan ba¤lant›l› üç zincirle

as›lm›flt›r. Gövdede tek s›ra yapraktan

oluflan bir bezeme vard›r.

Kandil motifi barok karakterli oval

bir kartuflla çevrelenmifltir. Kartuflun

üst k›sm›nda perde ve püskül motifleri,

altta ise çiçek biçiminde bir püskül yer

almaktad›r. Ayr›ca kartuflu oluflturan

bordürde tek s›ra halinde çiçek ve yap-

rak motifleri s›ralanmaktad›r.

Ayak tafl›n›n tepelik ve alt k›s›mlar›

yine barok karakterli iri yapraklarla so-

nuçlanmaktad›r.

Örnek:14

Foto¤raf:14

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1187/M.1773

Ait Oldu¤u kifli: Tahrip oldu¤undan

okunamad›.

Tan›m›:  Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif k›sa bir zincirle as›l› durumdad›r.

Dar a¤›zl›, ince boyunlu fliflkin gövdeli-

dir. Gövdenin alt› afla¤› do¤ru daral-

makta ve püskülle sonuçlanmaktad›r

(13.Tip). Gövdenin üzerindeki oval fle-

killerin d›fl›nda baflka bezeme yoktur.

Bu oval flekiller de kandillerdeki hava

deliklerinin tasviri olmal›d›r.

Örnek:15

Foto¤raf:15

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H.1197/M.1782

Ait Oldu¤u Kifli: ‹stanbul Kad›s›

Beflnemencizade Es-seyyid Numan

Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Dar

bir a¤›z ve boyun ile afla¤› do¤ru dara-

lan genifl gövdeden oluflmaktad›r
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Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 164 - 29

Motif : 13 8 -

Foto¤raf: 14. 14 No’lu örnek.

Foto¤raf: 15. 15 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 187 - 32

Motif : 20 9 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 150 25 10

Motif : 10 8 -

14

15
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(14.Tip). Dip k›sm› püskülle sonuçlan-

maktad›r. Boyun k›sm›nda yaprak moti-

fi vard›r. Gövdede ise üç daire formu

bulunmaktad›r. Bunlar kandilin hava

deliklerinin tasviri olmal›d›r. Gövdenin

alt›nda ise yine yaprak motifleri dikkat

çekmektedir.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› dilimli

dekoratif kemer üzerine yerlefltirilmifl

yaprak ve çiçek motifleriyle bezenmifl-

tir.

Örnek:16

Foto¤raf:16

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H.1205/M.1790

Ait Oldu¤u Kifli: Süvari bafl halifesi

iken vefat eden Bazade El-hac ‹smail

Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire a¤›z k›sm›n›n yanlar›ndan

ç›kan üç kolla ba¤lant›l›d›r. A¤›z ve

boyun kal›nl›¤› hemen hemen ayn›d›r.

Gövde genifl olup afla¤› do¤ru daral-

maktad›r (14.Tip). Dip k›sm› püskülle

sonuçlanmaktad›r. Gövdenin alt›nda

ise üst üste yaprak motifleri yer almak-

tad›r.

Ayak tafl›n›n üst k›sm› üç dilimli de-

koratif kemerle kuflat›lm›flt›r. Bunun kö-

fleliklerinde, püsküller üzerinde ise yap-

raklardan oluflan bitkisel bezemeler gö-

ze çarpmaktad›r.

Örnek :17

Foto¤raf: 17

Yeri: Saçl› Abdülkadir Efendi Mes-

cidi haziresi.

Tarihi: Bafl tafl› olmad›¤›ndan kesin

tarihi bilinmemektedir. Kandil motifi-

nin ifllenifline göre 18. yüzy›l›n sonlar›-

na tarihlendirilebilir.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤l›d›r. A¤›z ve

boyun kal›nl›¤› hemen hemen ayn›d›r.

Gövde genifl olup afla¤› do¤ru daral-

maktad›r (14.Tip). Dip k›sm› püskülle

sonuçlanmaktad›r. Gövdenin üzerinde

üç delik tasviri vard›r. Alt›nda ise yap-

rak motifi bulunmaktad›r.
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Foto¤raf: 16. 16 No’lu örnek.

Foto¤raf: 17. 17 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 183 36.5 23

Motif : 16 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 132 24 17

Motif : 19 7 -

16

17
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Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› barok ka-

rakterli iri bir yaprakla hareketlendiril-

mifltir.

Örnek: 18

Foto¤raf: 18

Yeri: Maktul Mustafa Pafla Camii

haziresi.

Tarihi: H.1192/M.1778

Ait Oldu¤u Kifli: Abdullah Sacid

Pafla’n›n kerimesi Saliha Han›m.

Tan›m›: Kandil motifi ayak tafl›-

n›n d›fl yüzündedir. Uzun bir zin-

cirle as›l› durumdad›r. A¤›z ve bo-

yun k›sm› hemen hemen ayn› kal›n-

l›ktad›r. Gövde daha genifltir ve

afla¤› do¤ru kavisli bir flekilde da-

ralmaktad›r (15.Tip). Dip k›sm›

püskülle sonuçlanmaktad›r. Gövde-

nin üzeri yaprak motifiyle bezen-

mifltir.

Ayr›ca lahitin her yüzü farkl› çi-

çek ve güçlerle bezenmifl vaziyette-

dir.

Örnek:19

Foto¤raf:19

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1201/M.1786

Aid Oldu¤u Kifli: Tahrip oldu¤un-

dan okunamad›.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤-

lanm›flt›r. A¤›z ve boyun k›sm› ayn›

kal›nl›ktad›r. Gövde daha genifl

olup afla¤› do¤ru kavisli bir flekilde

daralmakta ve püskülle sonuçlan-

maktad›r (16.Tip). Gövdenin her

iki taraf›nda birbirine bakar vazi-

yette birer C k›vr›m› ve bunlar›n

aras›na yerlefltirilmifl yaprak motif-

leri dikkat çekmektedir. Boyun k›s-

m›nda ve gövdenin alt k›sm›nda da

yine yaprak motifleri göze çarp-

maktad›r.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› barok ka-

rakterli yapraklarla bezenmifltir.

353

Foto¤raf: 18. 18 No’lu örnek.

Foto¤raf: 19. 19 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k Uzunluk

Ayak tafl›: 67 18 11 -

Motif : 12 6 - -

Lahit : 26 34.5 - 101

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 230 - 30

Motif : 19 7 -

18

19
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Örnek: 20

Foto¤raf: 20

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› tara-

f›).

Tarihi: H.1204/M.1789

Ait Oldu¤u Kifli: fieyhül-‹slam Arif

Efendi Hazretlerinin o¤lu Es-seyid

Mehmet Raflit Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan kan-

dil motifi uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤lant›-

l›d›r. A¤›z ve boyun k›sm› ayn› kal›n-

l›ktad›r. Gövde daha genifl olup afla¤›

do¤ru daralmaktad›r (16.Tip). Dip k›s-

m› püskülle sonuçlanmaktad›r. Gövde-

de altta ve üstte olmak üzere birbirene

bakar vaziyette C k›vr›m› dikkat çek-

mektedir. Bunlar›n ortas›na yine s›rt

s›rta ifllenmifl birer yaprak motifi yer-

lefltirilmifltir. Boyun k›sm›nda yan yana

üç delik tasviri görülmektedir. Gövde-

nin alt k›sm› ise üst üste s›ralanm›fl yap-

raklarla hareketlendirilmifltir.

Ayak tafl›n›n tepeli¤i dilimli dekora-

tif kemer üzerine yerlefltirilmifl barok

karakterli yapraklarla bezenmifltir.

Örnek: 21

Foto¤raf: 21

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1206/M.1791

Ait Oldu¤u Kifli: Baltac›lar kethüda-

s› El-hac ‹brahim A¤a.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan kan-

dil motifi uzun bir zincirle as›l›d›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r.

Genifl a¤›zl›, ince boyunlu, genifl göv-

delidir (16. Tip). Gövdenin alt› dairesel

formlu bir çiçek fleklindedir. Dip k›sm›

püskülle sonuçlanmaktad›r. Gövdenin

yanlar›nda birbirine bakar vaziyette C

k›vr›mlar› yer almaktad›r. Bunlar›n or-

tas›na altta ve üstte olmak üzere birer

yaprak yerlefltirilmifltir.

Ayak tafl›n›n üst k›sm›nda ikiz ke-

mer formlu bir düzenleme söz konusu-

dur. Bunlar yanlarda dekoratif sütun

bafll›klar›na oturmaktad›r. Kemerlerin

üzerinde S k›vr›ml› yapraklar göze

çarpmaktad›r.
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Foto¤raf: 20. 20 No’lu örnek.

Foto¤raf: 21. 21 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 183 - 38

Motif : 21 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 190 30 28

Motif : 21 9 -

20

21
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Örnek: 22

Foto¤raf: 22

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1206/M.1791

Ait Oldu¤u Kifli: Kad› fiakir El-hac

‹smail Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan kan-

dil motifi uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤l›d›r.

Genifl a¤›zl›, ince boyunlu, genifl göv-

delidir. Gövde afla¤› do¤ru kavisli ola-

rak daralmakta ve püskülle sonuçlan-

maktad›r (16. Tip). Gövdenin yanlar›n-

da birbirine bakar vaziyette birer C

k›vr›m› yer almaktad›r. Bunlar›n ortas›-

na altta ve üstte olmak üzere yaprak

motifleri yerlefltirilmifltir. Gövdenin alt

k›sm›nda da benzer flekilde yapraklar

dikkat çekmektedir.

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde dilimli de-

koratif kemer üzerine yerlefltirilmifl ve

ortada palmetle sonuçlanan, rumi k›v-

r›mlar›ndan oluflan bitkisel bezeme gö-

ze çarpmaktad›r.

Örnek: 23

Foto¤raf: 23

Yeri: Maktul Mustafa Pafla Camii

haziresi.

Tarihi: H.1221/M.1806

Ait Oldu¤u Kifli: Dergah-› ali kapu-

cu bafllar›ndan ve silahflör tacdar›ndan

‹brahim Raflit Beyefendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤lanm›flt›r. A¤›z

ve boyun k›sm› hemen hemen ayn› ka-

l›nl›ktad›r. Gövde a¤›z-boyuna göre

daha genifl ve uzundur. Afla¤› do¤ru

daralmaktad›r. Dip k›sm› püskülle so-

nuçland›r›lm›flt›r. (16.Tip). Gövdenin

her iki yan›nda birbirine bakar vaziyet-

te birer C k›vr›m› vard›r. Bunlar›n orta-

s›na altta ve üstte olmak üzere birer

yaprak motifi yerlefltirilmifltir. Benzeri

yaprak motifi boyun ve gövde alt›nda

da yer almaktad›r. Ayak tafl›n›n tepelik

k›sm› barok karakterli yapraklarla so-

nuçlanmaktad›r.

Ayr›ca lahitin kenarlar›nda, kaideli

kaseler içindeki meyve tasvirleri de son

derece ilgi çekicidir. 
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Foto¤raf: 22. 22 No’lu örnek

Foto¤raf: 23. 23 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 190 - 27

Motif : 20 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k Uzunluk

Ayak tafl›: 135 34 15.5 -

Motif : 23 8 - -

Lahit : 62 63 - 193

22

23
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Örnek: 24

Foto¤raf: 24

Yeri: Niflanc› Feridun Pafla Türbesi

haziresi.

Tarihi: H. 1228/M.1813

Ait Oldu¤u Kifli: Rafi Efendizade

Esad Efendinin mahdumu Muhammed

Raflid Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r.

Genifl a¤›zl›, ince boyunlu ve genifl-

uzun gövdelidir (16. Tip). Gövdenin

yanlar›nda birbirine bakar vaziyette

birer C k›vr›m› bulunmaktad›r. Bunla-

r›n ortas›na altta ve üstte olmak üzere

birer yaprak motifi yerlefltirilmifltir.

Boyunda ve gövdenin alt›nda da ben-

zer flekilde yapraklar dikkat çekmekte-

dir. Dip k›sm› püskülle sonuçland›r›l-

m›flt›r.

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde barok ka-

rakterli k›vr›mlar ve yapraklar göze

çarpmaktad›r.

Örnek: 25

Foto¤raf: 25

Yeri: Saçl› Abdülkadir Efendi Mes-

cidi haziresi.

Tarihi: H.1228/M.1813

Ait Oldu¤u Kifli: Bafl tafl›n›n büyük

bir bölümü k›r›kt›r. Yerdeki k›r›k par-

ça sa¤lam olan bafl tafl› parças›na uy-

maktad›r. Buradaki ibareden okunabil-

di¤i kadar›yla Yahya Bey’e aittir.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› vaziyettedir.

Kandil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r.

Genifl a¤›zl›, ince boyunlu ve genifl-

uzun gövdelidir. Gövdenin  alt› afla¤›

do¤ru daralmakta ve püskülle sonuç-

lanmaktad›r (16. Tip) Gövdenin yan-

lar›nda birbirine bakar flekilde birer C

k›vr›m› yer almaktad›r. Bunlar›n aras›-

na altta ve üstte olmak üzere birer

yaprak motifi yerlefltirilmifltir. Boyun-

da ve gövdenin alt›nda da benzer fle-

kilde yapraklar görülmektedir.

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde dekora-

tif kemer üzerinde barok karakterli

k›vr›ml› yapraklar göze çarpmakta-

d›r.
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Foto¤raf: 24. 24 No’lu örnek.

Foto¤raf: 25. 25 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 173 - 25

Motif : 21 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 161 - 33

Motif : 20 8 -

24

25
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Örnek: 26

Foto¤raf: 26

Yeri: Niflanc› Feridun Pafla Türbesi

haziresi.

Tarihi: H.1231/M.1815

Ait Oldu¤u Kifli: Seratabba-i hassa

Es-seyid Mehmed Sad›k Efendi’nin bü-

yük kerimesi fierife Münevver Han›m.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r. A¤›z

ve boyun hemen hemen ayn› kal›nl›k-

tad›r. Gövde daha genifl ve uzundur.

Gövdenin alt› afla¤› do¤ru daralmakta

ve püskülle sonuçlanmaktad›r (16.

Tip). Gövdenin yanlar›nda birbirine

bakar vaziyette birer C k›vr›m› bulun-

maktad›r. Bunlar›n ortas›na altta ve üst-

te olmak üzere birer yaprak motifi ifl-

lenmifltir. Ayn› motif boyun ve gövde

alt›nda da görülmektedir.

Kandil motifi k›vr›m dallardan olu-

flan bir kartuflla kuflat›lm›flt›r.

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde ise barok

karakterli iri yapraklar yer almaktad›r.

Örnek :27

Foto¤raf: 27

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: Bafl tafl› olmad›¤›ndan tarihi

belli de¤ildir. Kandil motifinin ifllenifli-

ne göre 18. yy. sonu - 19. yy. bafl›na

tarihlendirilebilir.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤lanm›flt›r.

Genifl a¤›zl›, ince boyunlu ve genifl-

uzun gövdelidir. Gövdenin alt k›sm›

afla¤› do¤ru kavisli bir flekilde daral-

makta ve püskülle sonuçlanmaktad›r

(16.Tip). Gövdenin yanlar›nda birbi-

rine bakar vaziyette birer C k›vr›m›

yer almaktad›r. Bunlar›n ortas›na altta

ve üstte olmak üzere birer yaprak

motifi ifllenmifltir. Boyun ve gövde al-

t›nda da yaprak motifleri görülmekte-

dir.

Ayak tafl›n›n üst taraf›nda yuvarlak

kemer formundan oluflan iki bölümlü

bir düzenleme söz konusudur. Bunun

üzerinde de barok karakterli yapraklar

göze çarpmaktad›r.
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Foto¤raf: 26. 26 No’lu örnek.

Foto¤raf: 27. 27 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 171 49 13

Motif : 21 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 130 35 24

Motif : 20 8 -

26

27
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Örnek: 28

Foto¤raf: 28

Yeri: Camii Kebir Soka¤› ile Boyac›

Soka¤›n›n kesiflti¤i köfledeki hazire.

Tarihi: Bafl tafl› olmad›¤›ndan tarihi

belli de¤ildir. Kandil motifinin ifllenifli-

ne göre 18.yy. sonu- 19.yy. bafl›na ta-

rihlendirilebilir.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤lan-

m›flt›r. A¤›z ve boyun k›sm› hemen

hemen ayn› kal›nl›ktad›r. Gövde da-

ha genifl ve uzundur. Gövdenin alt›

afla¤› do¤ru kavisli bir flekilde daral-

makta, dip k›sm› da püskülle sonuç-

lanmaktad›r (16. Tip). Gövdenin ke-

narlar›nda birbirine bakar vaziyette

birer C k›vr›m› görülmektedir. Bunla-

r›n ortas›na altta ve üstte olmak üze-

re birer yaprak motifi ifllenmifltir.

Gövdenin alt›nda da yapraklar göze

çarpmaktad›r.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› barok ka-

rakterli yapraklar ve k›vr›m dallarla be-

zenmifltir.

Örnek: 29

Foto¤raf: 29

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› tara-

f›).

Tarihi: H.1215/M.1800

Ait Oldu¤u Kifli: Dürrizade Hidaye-

tullah Molla Efendinin necl-i muhtere-

mi müderrisi kiramdan es-seyyid Meh-

med Avnullah Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil üç kolla zincire ba¤lanm›flt›r.

A¤›z k›sm› genifl ve kavislidir. Boyun

ise k›sad›r. Gövde genifl olup afla¤›

do¤ru daralmakta ve püskülle sonuç-

lanmaktad›r (17.Tip). Gövdenin üze-

rinde herhangi bir bezeme söz konu-

su de¤ildir. Burada dikkati çeken tek

de¤ifliklik a¤›zdan ç›kan alevlerdir.

Yani kandil yanar flekilde tasvir edil-

mifltir.

Ayak tafl›n›n di¤er k›s›mlar› da be-

zemesizdir.
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Foto¤raf: 28. 28 No’lu örnek.

Foto¤raf: 29. 29 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 135 - 34

Motif : 20 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 196 - 32

Motif : 20 12 -

28

29



Örnek : 30

Foto¤raf: 30

Yeri: Eyüp Sultan Camii haziresi.

Tarihi: H.1226/M.1811

Ait Oldu¤u Kifli: Dürrizade Hac›

Mustafa Efendinin mektubcusu Ab-

durrahim Efendinin mahdumu ‹stan-

bul kad›s› Ali R›za Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤lan-

t›l›d›r. A¤›z k›sm› genifltir. Burada da

alev tasvirleri dikkat çekmektedir.

Boyun k›sm› dar, gövde daha genifltir

(18. Tip). Gövdenin her iki taraf›nda

birbirine bakar vaziyette birer C k›v-

r›m› görülmektedir. K›vr›mlar›n aras›

bu kez bofl b›rak›lm›flt›r. Gövdenin

alt› ise afla¤› do¤ru uzamay›p hemen

bo¤umlu, çiçe¤e benzer bir püskülle

sonuçland›r›lm›flt›r. 

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde de barok

karakterli iri bir yaprak göze çarp-

maktad›r.

Örnek: 31

Foto¤raf: 31

Yeri: Camii Kebir Soka¤› ile Eyüp

Hamam› Soka¤›n›n kesiflti¤i köfledeki

hazire.

Tarihi: H.1194/M.1780

Ait Oldu¤u Kifli: El-hac Ali Sati’

Efendi

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç kolla ba¤lan-

m›flt›r. Yar› dairesel formlu büyük bir

gövdeden oluflmaktad›r (19. Tip).

A¤›z k›sm› kavislidir. Boyun yoktur.

Gövdenin alt›nda yine çiçek fleklinde

bir püskül görülmektedir. Gövdenin

üzeri yaprak motifleriyle bezenmifl-

tir.

Ayak tafl›n›n tepeli¤i barok ka-

rakterli iri yapraklarla taçland›r›l-

m›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I I I
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Foto¤raf: 30. 30 No’lu örnek

Foto¤raf: 31. 31 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 178 25 20

Motif : 16 11 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 168 - 25

Motif : 17 9 -

30

31
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Örnek: 32

Foto¤raf: 32

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H.1223/M.1808

Ait Oldu¤u Kifli: Mukabele-i süvari

kalemi hulefas›ndan Bakizade Lütful-

lah Efendinin o¤lu Hakk› ‹smail Efen-

di.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤lanm›flt›r.

Motif kavisli genifl bir a¤›z ile yar›

dairesel formlu gövdeden ibarettir

(20. Tip). Gövdenin alt› püskülle so-

nuçlanmaktad›r. A¤›z k›sm›nda alev

tasvirleri dikkat çekmektedir. Gövde-

nin üzerinde de üç delik tasviri bulun-

maktad›r.

Burada di¤er motiflerden fark-

l› bir uygulama söz konusudur. Kandil

zincirinin her iki taraf›nda yukar›

do¤ru s›ralanan ince-uzun dall› üçer

gül motifi di¤er kandilli mezar tafllar›-

n›n hiç birisinde görülmemektedir.

Kompozisyonu en üstte yar› dairesel

formlu, barok karakterli iri yaprakl›

bir bezeme tamamlamaktad›r.

Örnek: 33

Foto¤raf: 33

Yeri: Maktul Mustafa Pafla Camii

haziresi.

Tarihi: H.1225/M.1810

Ait Oldu¤u Kifli: Sadat-› tarikat-›

aliyye-i Nakflibendiyeden kutb-ül-ari-

fin  hadimül-fukara Hüdaverdi Hoca

Ahmed Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif uzun bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r.

Genifl, kavisli bir a¤›z ve yar› dairesel

formlu genifl bir gövdeden oluflmakta-

d›r. (20.Tip). Gövdenin alt› yine püs-

külle sonuçlanmaktad›r. A¤›z k›sm›n-

da alev tasvirleri göze çarpmaktad›r.

Gövde üzerinde de üç delik tasviri

görülmektedir.

Ayak tafl›nda bunlar›n d›fl›nda bafl-

ka bezeme yoktur.
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Foto¤raf: 32. 32 No’lu örnek

Foto¤raf: 33. 33 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 161 26 10

Motif : 16 11 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 150 26.5 14

Motif : 13 8 -

32

33
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Örnek: 34

Foto¤raf: 34

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin güneydo¤u taraf›).

Tarihi: H.1229/1813

Ait Oldu¤u Kifli: Kapudan a¤as› ye-

¤eni Mehmed Emirül-han.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤lant›l›d›r. Kavisli

genifl bir a¤›z ve yar› dairesel formlu

genifl gövdeden oluflmaktad›r (20 Tip).

Gövdenin alt› püskülle sonuçlanmakta-

d›r. A¤›z k›sm›nda alev, gövdede ise

delik tasviri göze çarpmaktad›r.

Ayak tafl›n›n tepeli¤inde yapraklar-

dan oluflan bitkisel bezemeler yer al-

maktad›r.

Örnek: 35

Foto¤raf: 35

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H. 1228/M.1813

Ait Oldu¤u Kifli: ‹stanbul Kad›s›

Dürrizade Mehmed hidayetu’llah Efen-

dizade müderrisin-i kiramdan Es-seyyid

Mustafa Molla Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil üç kolla zincire ba¤l›d›r. Kavisli, ge-

nifl bir a¤›z ve gövdeden oluflmaktad›r

(20.Tip). Gövdenin alt› püskülle so-

nuçlanmaktad›r. A¤›z k›sm›nda alev,

gövdede ise üç delik tasviri görülmek-

tedir.

Ayak tafl›nda baflka bezeme yoktur.

Örnek: 36

Foto¤raf: 36
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Foto¤raf: 34. 34 No’lu örnek.

Foto¤raf: 35. 35 No’lu örnek

Foto¤raf: 36. 36 No’lu örnek..

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 185 32 10

Motif : 16 10 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 188 28 21

Motif : 16 11 -

34

35

36
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Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: H.1228/M.1813

Ait Oldu¤u Kifli: Dürrizade El-hac

Hidayetullah Molla Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤l›d›r. Kavisli, ge-

nifl bir a¤›z ve yar› dairesel formlu göv-

deden oluflmaktad›r (20. Tip). Gövde-

nin alt› püskülle sonuçlanmaktad›r.

A¤›zdan ç›kan alev ve gövdedeki üç

delik tasviri ilgi çekicidir.

Ayak tafl›nda baflka bezeme yoktur.

Örnek: 37

Foto¤raf: 37

Yeri: Edirnekap› mezarl›¤› (Fethi

Çelebi Caddesinin kuzeybat› taraf›).

Tarihi: Bafl tafl› olmad›¤›ndan tarihi

belli de¤ildir. Kandil motifinin ifllenifline

göre 19. yy. ilk çeyre¤ine ait olmal›d›r.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤l›d›r. Kavisli ge-

nifl bir a¤›z ve yar› dairesel formlu ge-

nifl bir gövdeden oluflmaktad›r

(20.Tip). Gövdede üç hava deli¤i, a¤›z

k›sm›nda da alev tasvirleri göze çarp-

maktad›r.

Ayak tafl›n›n tepelik k›sm› barok ka-

rakterli iri yaprak motifleriyle taçland›-

r›lm›flt›r.

Örnek: 38

Foto¤raf: 38

Yeri: Camiikebir Soka¤› ile Eyüp

Hamam› Soka¤›n›n kesiflti¤i köfledeki

hazire.

Tarihi: Bafl tafl› olmad›¤›ndan tarihi

belli de¤ildir. Kandil motifinin ifllenifli-

ne göre 19. yy. ilk çeyre¤ine ait olma-

l›d›r.

Ait Oldu¤u Kifli: ---
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Foto¤raf: 37. 37 No’lu örnek.

Foto¤raf: 38. 38 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 180 - 28

Motif : 13 10 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 165 - 26

Motif : 10 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 188 - 28

Motif : 16 11 -

37

38
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Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç kolla ba¤l›d›r. Kavisli ge-

nifl bir a¤›z ve yar› dairesel formlu göv-

deden oluflmaktad›r (20.Tip). A¤›zdan

ç›kan alev ve gövdedeki üç delik tasviri

ilgi çekicidir.

Ayak tafl›nda bundan baflka herhan-

gi bir bezeme yoktur.

Örnek: 39

Foto¤raf: 39

Yeri: Zal Pafla Caddesi, K›z›l Mes-

cid karfl›s›ndaki hazire.

Tarihi: H.1233/M.1817

Ait Oldu¤u Kifli: Eflraf kuddattan

Haf›z ‹brahim Efendi.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

k›sa bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire üç uzun kolla ba¤l›d›r. Da-

iresel formlu genifl bir a¤›z ve yar› da-

iresel formlu gövdeden oluflmaktad›r.

Gövde alta do¤ru sivrilmektedir (21.

Tip). Üzeri yaprak fleklinde dilimlen-

mifltir. Dip k›sm› palmete benzer bir çi-

çekle sonuçlanmaktad›r. A¤›zdan ç›kan

alevler dikkat çekmektedir.

Ayak tafl›nda bundan baflka da beze-

me yoktur.

Örnek: 40

Foto¤raf: 40

Yeri: Zal Mahmut Pafla Camii hazi-

resi.

Tarihi: K›r›k olan bafl tafl›nda her-

hangi bir tarih ibaresi yoktur. Kandil

motifinin ifllenifline göre 19. yy. baflla-

r›na ait olmal›d›r.

Ait Oldu¤u Kifli: ---

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan motif

uzun bir zincirle as›l› durumdad›r. Kan-

dil zincire iki kolla ba¤l›d›r. Kavisli ge-

nifl bir a¤›z ve yar› dairesel formlu göv-

deden oluflmaktad›r. Gövdenin alt› pal-

met fleklindeki çiçekle sonuçlanmakta-

d›r (22. Tip).

Gövdede yaprak motifleri, a¤›zda

ise alev tasvirleri göze çarpmaktad›r.
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Foto¤raf: 39. 39 No’lu örnek

Foto¤raf: 40. 40 No’lu örnek.

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Çap

Ayak tafl›: 106 - 23

Motif : 11 8 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 100 31 6.5

Motif : 25 13 -

39

40
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Ayak tafl›nda baflka bezeme bulun-

mamaktad›r.

Örnek: 41

Foto¤raf: 41

Yeri: Boyac› Sokak’ta, Mihriflah

Valide Sultan Türbesi karfl›s›daki me-

zarl›k.

Tarihi: H.1254/M.1838 

Ait Oldu¤u Kifli: Hala Kapudan-›

derya devletlü Fevzi Ahmed Pafla haz-

retlerinin valideleri Hafize Han›m.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan mo-

tif k›sa bir zincirle as›l› durumdad›r.

Kandil zincire üç kolla ba¤l›d›r. Ka-

visli genifl bir a¤›z ve yar› dairesel

formlu gövdeden oluflmaktad›r. Göv-

denin alt› çiçek fleklindeki püskülle

sonuçlanmaktad›r (23. Tip). Gövde

yapraklar halinde dilimlenmifltir.

Kandilin zincire ba¤land›¤› noktada

flemsiye fleklinde bir motif göze çarp-

maktad›r. Ayr›ca zincirin üstünde uç-

lar› afla¤› do¤ru sarkan fiyonklu bir

kurdele motifi de oldukça ilgi çekici-

dir.

Örnek: 42

Foto¤raf: 42

Yeri: Eyüp Sultan Camii haziresi.

Tarihi: H.1328/M.1910

Ait Oldu¤u Kifli: Ser müftüsü Ah-

med Yaver Efendinin zevcesi Zekiye

Han›m.

Tan›m›: Ayak tafl›nda yer alan

motif uzun bir zincirle as›l› durum-

dad›r. Kandil zincire üç uzun kolla

ba¤l›d›r. Zincir iç içe geçmifl halka-

lar flekilinde de¤il S k›vr›mlar› biçi-

mindedir.

Motif genifl bir a¤›z ve yar› daire-

sel formlu gövdeden oluflmaktad›r

(24. Tip). Gövdenin alt› boncuk flek-

linde dairesel formlu bir motifle so-

nuçlanmaktad›r.

Ayak tafl›nda baflka bezeme yok-

tur.
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Foto¤raf: 41. 41 No’lu örnek

Foto¤raf: 42. 42 No’lu örnek

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 149 42 17

Motif : 16 16 -

Ölçüleri (cm): Yükseklik En Kal›nl›k

Ayak tafl›: 177 33 10

Motif : 16 10 -

41

42
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1) ÖZDEM‹R, Kemal: “Os-

manl› Armalar›” s.71,80 ‹s-

tanbul, 1996.

2) ÖZDEM‹R, Kemal: a.g.e.

s.71,80.

Foto¤raf 1

Foto¤raf 2
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Genifl bir alanda hüküm süren Os-

manl›lar, Anadolu’da geçmifl uygar-

l›klar›n miras› ile atalar›ndan kalan

gelenekleri ve ‹slâm inanc›n›n flekil-

lendirildi¤i bir toplumsal yaflama sa-

hiptirler.

Osmanl› insan›n›n inanc›, dini

inanç ve günlük yaflamda oluflturulan

inançlardan olufluyor. Osmanl› toplu-

mu kozmopolit olmas›na ra¤men yö-

netimi sa¤layan unsurlardan biri ‹s-

lâm inanc› idi.

Osmanl› toplumunun inanç dün-

yas›n›n sembollerinden yo¤un olarak

görüldü¤ü yerlerden biride mezar

tafllar›d›r. Türk mezar tafllar› süsleme

unsurlar› ve tafl iflçili¤inin yan› s›ra,

tafllara bakarak alt›nda yatan kiflinin

mensup oldu¤u sosyal gurup ve bu

gurubun dünya görüflü rahatl›kla ta-

n›mlanabilir.

Osmanl› insan›n›n iflaret, alamet

ve arma ile karfl›laflt›¤› yerlerden biri-

si de çarfl› pazard›r. Son dönemlerde

dükkanlar›n kap›lar›na, tabelalar›na o

dükkan› tan›tacak iflaretler konulmufl-

tur. Okuma yazma bilmeyen halk bu

iflaretlere bakarak al›fl verifl yapt›klar›

dükkanlar› tan›rlard›. Gemili, horoz-

lu, beflikli, makasl› vs. bunlara “Belgi”

denilirdi. 

Uzun bir geçmifle sahip olan tu¤-

ralar, bat› ülkelerinde anlafl›lmaz ve

karmafl›k oluflu, Osmanl›’da bat› ülke-
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3) Edmondo, Amics. ‹stanbul,

çev: Beynun Akyavafl, Kültür

ve Turizm Bakanl›¤›

yay›nlar›, ‹kinci bask›, An-

kara, 1988, s.402.
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lerinin kolayl›kla anlayabilecekleri

bir görünümde “Arma” meydana ge-

tirme düflüncesi ortaya ç›km›flt›r. Os-

manl› armalar›n›n en büyük özelli¤i

militarist görünümlü olmas›d›r. Arma

halk taraf›ndan be¤enilmifl ve tutul-

mufltur. ‹nsani, dini ve milli sembol-

lerin armada yer almas› önemlidir.

Sembol ve iflaretlerden k›saca

bahsettikten sonra Osmanl› klasik as-

keri armas›n›n do¤uflu hakk›nda bilgi

verelim. Osmanl› armas›na benzeyen

ve üzerinde silah tasvirleri bulunan

ilk örnek III. Selim dönemine aittir.

Devlet taraf›ndan sat›n al›nan Raflid

Efendi’nin matbaas›nda bas›lan John

Bonnycastle’›n “Usul-ül Hendese”

(1897-1898) adl› kitab›n›n ilk sayfa-

s›nda yer alan Osmanl› Armas› yer

alm›flt›r.(2)

Militarist görünümlü klasik Os-

manl› armas› halk aras›nda çok be-

nimsenmesinden olay› art›k mezar

tafllar›nda da s›kça ifllenmeye baflla-

m›flt›r. Ölen yüksek rütbeli askerlerin

mezar tafllar›nda Osmanl› armas› ile

bazen de beraberinde ayn› mezar ta-

fl›na ölen kiflinin ald›¤› niflan ve ma-

dalyonlar ifllenmektedir.

Böylelikle, gelenek haline gelen

mezar tafllar›na her türlü gündelik ya-

flam› sembollerle tasvir etme al›flkan-

l›¤›na arma ve madalyonlarda yerini

alm›flt›r.

Özellikle Eyüpsultan’a gömülme

iste¤i, ‹stanbul’da yatan ermifllerin en

büyü¤ü olan Hz. Muhammed

(S.A.V)’in sahabesi olan Ebu Eyyub

Ensari’nin mezar›n›n burada olmas›,

Osmanl› padiflahlar›n›n burada k›l›ç

kuflanmas›, dönemin ileri gelenlerinin

burada vak›f kurmalar›, v.b. birçok

nedenlerle bu gömülme iste¤i art-

maktad›r.

Armal› mezar tafllar›n›n görülme-

ye baflland›¤› tarih II. Mahmut döne-
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minde bafllar. Art›k Eyüpsultan’da yo-

¤un olarak 18.-19. y.y.’larda Osmanl›

Hanedanl›¤›ndan ileri gelen askeri s›-

n›f veya ailelerinin mezar tafllar›nda

armal› tasvirler görülmeye bafllamak-

tad›r.

Edmondo Amics, ‹stanbul adl› ki-

tab›nda “‹stanbul’un baflka hiç bir ye-

rinde ölüm tasvirini güzellefltiren ve

korkmadan seyrettiren Müslüman sa-

nat› bu kadar zarafetle gözler önüne

serilemez. Dudaklarda hem dua, hem

tebessüm uyand›ran hüzün ve zarafet

dolu bir kabristan, bir saray, bir bah-

çe bir mabettir bu.” (3)

Eyüpsultan’da bulunan di¤er me-

zar tafllar› gruplar› Türk edebiyat›n›n

içsel fliirlerini mezar tafllar›nda gör-

memize ra¤men, armal› ve niflanl› as-

keri kökenli oldu¤u anlafl›lan mezar

tafllar›nda bu tür fliirlere rastlamamak-

tay›z.

Armal› ve niflanl› mezar tafllar›nda

kullan›lan malzeme genelde beyaz

mermerdir. Yan pehle tafllar›n›n bir-

lefltirme döküm demirle sa¤lanm›flt›r.

Arma ve niflan tasvirlerinin yan› s›ra

bitkisel motiflerin ifllenifli ile Türk

plastik sanatlar›n›n ulaflm›fl oldu¤u

dereceyi çok daha iyi kavrayabiliyo-

ruz.

Sonuç olarak Eyüpsultan’da bulu-

nan , birço¤unun tasnifleri bile bit-

memifl çok de¤iflik gruplardaki mezar

tafllar›ndan ilginç bir grubu oluflturan

“Armal› ve Madalyonlu” olarak tasvir-

lenmifl mezar tafllar›n›n ayr› bir özel-

lik oluflturmaktad›r.
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Örnek 1:
Boyac› soka¤›n Haliç yolu ile ke-

siflti¤i yerde Adile Sultan Türbesi

karfl›s›nda bulunan, Hüsrev Pafla kü-

tüphanesi arkas›ndaki 1990 y›l›nda

restorasyonu yap›lan hazirede bulu-

nan, 501 envanter numaras› ile kay›t-

l› olan “Topçubafl› Mustafa A¤a”ya

ait mezar. H.1265 (M.1849) (Foto¤-

raf No:1)

Beyaz mermerden yap›lan mezar

da pehle tafllar›n› birlefltirmek için

dökme demir kullan›lm›fl. Bafl tafl›n-

daki kitabesi, aç›lm›fl rulo fleklinde

befl sat›rl› yaz›lm›fl. Fes fleklindeki

bafll›¤›n boyun k›sm›n›n alt›nda, me-

cidi niflan›n›n murassas› ifllenmifl. Al-

t›nda rozet çiçeklerinden yap›lm›fl iki

omuzu birlefltiren çelenk tasviri bulu-

nuyor. (Foto¤raf No:2) Ayak tafl›nda

top arabas› tasviri ile üstte çapraz

olarak at›lm›fl top namlusunu temiz-

leyen iki hülle bulunuyor. (Foto¤raf

No:3) Di¤er süsleme program› bafl

tafl› ile ayn›.

Yan pehle tafl›nda ortada elips

içinde oval olarak yap›lm›fl Osmanl›

armas› tasvirlenmifl. Arman›n ortas›n-

da savafl davulunun etraf›nda s›ralan-

m›fl top, k›l›ç, hülle, topuz, okluk,

borazan, flama as›l› m›zrak, gönye

v.s. savafl aletleri bulunmakta. Bu tip

mezar tafllar›nda arma motifi tasvirle-

nirken mezar sahibinin ait oldu¤u as-

keri birli¤in kulland›¤› malzemeler ifl-

leniyor. ‹ki yanda ikifler adet iç içe

geçmifl gemi çapalar› bulunuyor. (Fo-

to¤raf No:4)

Asl›nda mezar tafllar›nda ifllenen

armalarda belirli bir düzen varsa da

ayn› kal›p içersinde armalar tasvirlen-

miyor. Daha çok mezar sahibinin

ba¤l› oldu¤u askeri birli¤in s›n›f›na

ait semboller ve mezar tafl›n› yontan

kiflinin arma içerisinde daha militarist

görünmesi amac› ile ortada bir mer-
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kez etraf›nda bildi¤i bütün savafl alet-

lerini iflledi¤i görünümünü veriyor.

Örnek :2
Yine ayn› hazireden bir örnek;

“Süvari askeri reisi Hoca Raflid Pa-

fla’n›n Mahdumu Müflir ‹smail Hakk›

Pafla” H.1328 (M.1910) kapakl› sem-

bolik lahit fleklinde yap›lm›fl mezar›n

bafl ve ayak tafllar› yuvarlak olarak ifl-

lenmifltir. Kitabesi ise bafl tafl›n›n iç

k›sm›nda yer almaktad›r. (Foto¤raf

No: 5)

Yan pehle tafllar›nda klasik Os-

manl› armas› ifllenmifl. Ortada kalkan

ve etraf›nda her iki köflede birer san-

cak bulunmakta. Sancaklar, üzerinde

hilal olan halifeli¤i, vazodan ç›km›fl

rozet çiçekleri olan sancakta ise Os-

manl›y› temsil etmekte. Her iki san-

ca¤›n ortas›nda padiflah bafll›¤› tasvir-

lenmifl, bafll›¤›n iki yan›nda birer

adet m›zrak bulunuyor. Sancaklar›n

etraf›nda savafl aletleri s›ralanm›fl,

top, k›l›ç, çift ve tek tarafl› teber, ta-

banca, kanunu ve kuran› temsil eden

terazi ve kitap, altta bitkisel motife

as›l› olan “fiefkat Niflan›”, “Niflan› Os-

mani”, “Niflan› ‹ftahar”, “Mecidi Nifla-

n›”, “Niflan› Ali ‹mtiyaz” niflanlar› tas-

virlenmifltir. (Foto¤raf No:6)

Örnek:3
Boyac› Sokak üzerindeki Abdur-

rahman Pafla Türbesi avlusunda, bu-

lunan D-80 envanter numaral›, “El-

Hâc Es-Seyyid Muhammet Atâul-

lah”a ait mezar tafl›, H.1291

(M.1874) (Foto¤raf No:7)

Boyun k›sm› k›r›k olan bafl tafl›nda,

boyun k›sm›n›n alt›nda hilal ve kurde-

la ile birlikte “Mecidi Niflan›” tasvir-

lenmifl. (Foto¤raf No:8) Mezar sahibi-

nin, daha önce alm›fl oldu¤u niflanlar-

da mezar tafllar›na tasvirlenmesi gele-

ne¤i yayg›n olarak görülmektedir.
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1) Tez Yapan Ö¤rencilerin

Listesi Bildiri Sonundad›r.
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‹stanbul'da mezarl›k ve mezar tafllar›

denince akla ilk gelen belde Eyüp Sul-

tan'd›r. Bu tarihi semte ad›n› veren Hz.

Halid Türbesi Haziresi'nde yer alan

mezar tafllar›ndan bir bölümü, Fakülte-

miz El Sanatlar› Yayg›n E¤itim Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatlar› Ana Sanat

Dal›'ndan bu y›l mezun olan 16 ö¤ren-

ciye uygulamal› lisans tezi olarak veril-

mifltir.(1)

Say›n Dekan›m›z Prof.Dr.H.Örcün

Bar›flta'n›n önerileri do¤rultusunda, ala-

na yönelik olarak yürütülen bu araflt›r-

mada; mezar tafllar›n›n form, bezeme

ve teknik özelliklerinin ortaya ç›kar›l-

mas›na ve Osmanl› Sanat›'ndaki örnek-

lerinin belgelenmesine çal›fl›lm›flt›r. Ay-

n› zamanda uygulamas› da yap›lan bu

araflt›rmada ö¤rencilerimizin geleneksel

tafl iflçili¤ini yak›ndan tan›malar›na, do-

lay›s› ile zengin kültürümüzün bu dal›n›

daha iyi özümlemelerine yard›mc› ol-

makt›r.

TEZ KONULARININ 

KAPSAMI
Mezar tafllar›m›z tarih, sanat, sanat

tarihi, hat ve edebiyat uzmanlar› tara-

f›ndan kendi alanlar› çerçevesinde arafl-

t›r›lm›fl ve hâlâ da araflt›r›lmaya devam

edilmektedir.

Dan›flman› oldu¤um ö¤rencilerimi-

zin gerçeklefltirmeye çal›flt›klar› tezler-

de ise bütün bu uzmanl›k alanlar›ndan

farkl› olarak, mezar tafl›n›n tamamen

asl›na uygun rölevelerini ç›karmaya yö-

nelik bir yol izlenmifltir.

TEZLER‹N AMACI
Is› de¤ifliklikleri, bitkiler, ya¤›fl

vb. do¤al nedenlerin yan›s›ra bak›m

yetersizli¤i, çal›nma, bilinçsiz ona-

r›m gibi insan eliyle de mezar tafllar›-

na verilen zararlar›n bu kültür miras›-

m›z› günden güne eritti¤i bilinmek-

tedir.

Tezlere bafllarken kaybolmakta olan

bu de¤erlerimizin günümüzdeki du-

rumlar›n› (sa¤lam, k›r›k, çatlak, yerin-

den ayr›lm›fl) belgelemek ilk amac›m›z

olmufltur.

Bundan baflka;

• Hazirede yer alan tafllar› ölçülen-

direrek rölevelerini ç›karmak,

• Tafllar›n yap›m ve bezemelerinde

kullan›lan teknikleri  tan›y›p uygula-

mak,

• Tafllar›n form özelliklerini ve çe-

flitlerini saptamak,

• Tafllarda kullan›lan kompozisyon

flemalar›n› çizimler yoluyla ç›karmak,

• Hazirede yer alan Osmanl› mezar

tafllar›nda kullan›lm›fl olan bezeme ö¤e-

lerini tespit etmek,

• Kronolojik da¤›l›ma göre tafllarda-

ki motif özelliklerini belirlemek,

• Tafllar›n kad›n, erkek, çocuk gibi

cinsiyetlerine ve  kimliklerine göre ay-

r›mlar›n› yapmak,

• Hazirede yer alan tafllardan bol

örnekli bir katalog oluflturarak daha

sonra bu tür çal›flma yapacak olan 

araflt›rmac›lara bir kap› aralamak amaç

edinilmifltir.

TEZLERDE 

UYGULANAN YÖNTEM
Ö¤rencilerimiz çal›flmaya bafllarken

geleneksel mezar tafllar›m›zla ilgili lite-

ratür taramas› yapm›fllar, Temmuz ve

Eylül 1998'de iki aflamal› olarak alan

araflt›rmas›na gitmifllerdir. Burada, önce

çal›flacaklar› mezarlar› tespit etmifller,

hazire krokisi üzerinde her bir tafl›n ye-

rini belirlemifllerdir. Tek tek ölçüsü al›-

nan tafllar›n foto¤raf çekimlerinden

sonra, her bir tafl›n karbon ka¤›d› yar-

d›m› ile mülajlar›n›n al›nmas›na geçil-

mifltir. Mülaj ka¤›tlar› üzerindeki beze-

me ö¤eleri daha sonra 1/1 ölçekli ola-

rak ayd›nger ka¤›tlar›na rapido ile akta-

r›lm›flt›r. Çizimlerde kitabelerin yaz›la-

ra ayr›lm›fl yerleri iflaretlenmifl ancak

yaz›lar gösterilmemifltir. Ölçümleri al›-

nan tafllar›n ön, yan ve üstten görünüflle-

ri yine ölçekli çizimlerle tespit edilmifltir.

(Çizim 1-2-3)
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2) Örnek Gözlem Fifli Bildiri

Sonundad›r.

Çizim: 1 H 1288/M 1871

‹BRAH‹M PAfiA

KER‹MES‹ ve

ATAULLAH BEY'‹N Efi‹

EM‹NE HANIM

PLAN

Çizim: Ümit Büyükflahin

Çizim:2 H 1288/M 1871

‹BRAH‹M PAfiA

KER‹MES‹ ve

ATAULLAH BEY'‹N Efi‹

EM‹NE HANIM

GÖRÜNÜfi

Çizim: Ümit Büyükflahin

Çizim:3 H 1288/M 1871

‹BRAH‹M PAfiA

KER‹MES‹ ve

ATAULLAH BEY'‹N Efi‹

EM‹NE HANIM

GÖRÜNÜfi

Çizim: Ümit Büyükflahin

Foto¤raf 1: ajur

Foto¤raf 2: tersine kabartma

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

Ö¤rencilerimiz, alan taramas› s›ra-

s›nda doldurduklar› gözlem fifllerine(2)

ba¤l› olarak çizim ve foto¤raflarla bir-

likte flahidelerdeki kitabeleri kaynak ki-

flilere okutmufllard›r. Mezar sahibinin

kimli¤i, mezar›n yap›l›fl tarihi ve kitabe

metinleri fifllere kaydedilmifltir. Bütün

bu çal›flmalar bittikten sonra eldeki fifl-

lerden yola ç›karak kataloglar tamam-

lanm›flt›r. Kataloglarda yer alan çizim-

ler 1/1 ölçüsündeki orijinal çizimlerin

ölçekli olarak küçültülmesiyle elde

edilmifltir. Katalog bilgilerinden elde

edilen tablolarla sonuçland›r›lan tezler-

le birlikte, her ö¤renci araflt›rmas›n›

yapt›¤› tafllardan bir tanesinin gerçek

ölçülerinde uygulamas›n› da çal›flm›flt›r.

Tezlerin haz›rlanmas›nda karfl›lafl›-

lan güçlükler ise; yay›n taramas›nda

ö¤rencilerimizin araflt›rmalar›na baz

olacak fazla eser bulamay›fllar›, böyle

bir çal›flmay› ilk kez gerçeklefltiriyor

olmalar›ndan kaynaklanan deneyimsiz-

lik, ekonomik nedenler ve zaman s›n›r-

lamas›d›r.

DE⁄ERLEND‹RME

Eyüp Sultan Hz.Halid Türbesi Ha-

ziresi'nde yer alan 369 mezar üzerinde

toplam 394 tafl incelenmifltir. Tafllar›n

yap›m ve bezemelerinde kullan›lan tek-

nikler; alçak kabartma, yüksek kabart-

ma, ajur ve tersine kabartmad›r. (Fo-

to:1) (Foto:2)

Üzerinde çal›fl›lan 369 mezardan, 8

tanesinin sadece kapak tafllar› mevcut

olup bafl ve ayak tafllar› yoktur. 23 tafl

sandukan›n yan pehlelerinde önemli
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Foto¤raf 3: Bir kapak tafl›

üzerinde iki de¤iflik kifliye ait

tafllar

Foto¤raf 4: Kaideli kapak tafll›

sembolik sanduka

Çizim 4: flematize insan Çizim:

Hilal Erikel

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

hasarlar bulunmaktad›r. 36 adet tafl k›-

r›kt›r. Ayr›ca hangi mezara ait oldu¤u

bilinmeyen 18 adet tek tafl tespit edil-

mifltir. Bu tafllardan hemen hepsi k›r›k

ya da çatlakt›r. Bunlar›n d›fl›ndaki tafllar

üzerinde ayr›lma, ufak k›r›k ve çatlaklar

bulunmakla birlikte sa¤lam kabul edile-

bilecek durumdad›rlar.

Haziredeki tafl ve mezar say›s› fark-

l›l›¤› baz› kapak tafllar› üzerinde birden

çok kifliye ait bafl ya da ayak tafl› bu-

lunmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Dev-

flirme olarak de¤iflik zamanlarda yerlefl-

tirildi¤i san›lan bu tafllardan kimisinin

ayn› aile mensuplar›na, baz›lar›n›n da

farkl› kiflilere ait oldu¤u belirlenmifltir.

Örne¤in ayn› kaide üzerinden 3 de¤i-

flik flahsa ait olan 8 mezar ile bir kapak

tafl› üzerinde iki de¤iflik kifliye ait tafl

bulunan 18 mezar tespit edilmifltir. (Fo-

to:3)

Eldeki gözlem fiflleri verilerine göre,

taramas› yap›lan mezar tafllar›ndan

• 165 tanesi erkek

• 142 tanesi kad›n

• 14 tanesi çocuk mezar› olup, 73

tanesinin ise kimli¤i tespit edile-

memifltir. 

Tafllar tiplerine göre;

• 83 adet kaideli üstü aç›k sanduka

• 27 adet lahit tipi sanduka

• 163 adet kaideli kapak tafll› sem-

bolik sanduka (Foto 4)

• 50 adet kaidesiz kapak tafll› sem-

bolik sanduka

• 62 adet tek tafl

• 8 adet tafls›z kalm›fl kapak tafl› ola-

rak belirlenmifltir.

Tafllar, bafl ve ayak tafl› formlar›na

göre ise silindirik, dikdörtgen, çokgen,

prizmatik, flematize insan (Çizim 4) vb.

çeflitler halinde incelenmifltir. 

Haziredeki tafllarda rastlanan bafll›k

tipleri; fes, kavuk, sar›k, volüt yaprak,

kozalak, tarikat tac› gibi s›n›flanmaya

sokulmufltur. (Foto:5)

Mezar tafllar› üzerinde yap›lan ince-

lemeler sonucu 206 taflta bitkisel, 69

taflta nesneli, 40 taflta geometrik beze-
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me kullan›lm›fl olup bunlar›n hepsi ya

da birkaç›n›n bir arada kullan›m›yla

oluflmufl kar›fl›k bezeme ö¤elerine rast-

lan›lm›flt›r.

Yaz›l› bezemeler Sülüs ve Talik hat-

l› olarak ayr›lm›flt›r. Buna göre 394 tafl-

tan 171 tanesi Sülüs hatl›, 138 tanesi

Talik hatl›, 1 tanesi hem Sülüs hem Ta-

lik hat ile bezenmifltir. (Foto:6)

Mezar tafllar›n›n süslenmesinde kul-

lan›lan bitkisel bezemeler içinde; çiçek-

ler, a¤açlar, yapraklar, dallar, kozalak-

lar, meyveler ile çelenk ve buketler yer

almaktad›r.

Çiçeklerden tercih edilenler gül,

nergis, lale, karanfil, y›ld›z çiçe¤i, çan

çiçe¤i, flakay›k, zambak ve sümbüldür.

(Çizim 5)

Bitkisel bezemelerden a¤aç olarak

s›kça kullan›lanlar› selvi, gül, asma ve

hurma a¤açlar›d›r. (Çizim 6)

Nesneli bezemeler; vazo, kandil,

zincir, arma, ç›pa, niflan, tabak, inci, se-

pet, istiridye ve kordela gibi motifler-

den oluflmufltur. (Foto7)

Hazirede bulunan mezar tafllar›nda

kullan›lan geometrik bezeme ö¤eleri ise;

mukarnas, Türk üçgenleri, çark-› felek,

Mühr-ü Süleyman (Foto:8), y›ld›z, ay,

günefl ve rozet motifleridir. (Çizim 7)
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Foto¤raf 5: Kozalak bafll›k

Foto¤raf 6: Talik hat ile

bezenmifl tafl

Çizim 5: Lahit tipi sanduka da

üslûplaflm›fl lale, sümbül,

zambak, karanfil motifleri

Çizim: P›nar Eyiol

Çizim 6:hurma a¤ac› bezemeli

bir ayak tafl›

Çizim: Hilal Erikel

Foto¤raf  7: Nesneli bezemeler,

vazo ve kordela



Foto¤raf 8: Mühr-ü Süleyman

Foto¤raf 9: Rumi bezeme

kullan›lm›fl tafl

Foto¤raf 10:Hicri 918, Miladi

1512 tarihli fieyh Baba Yusuf

Efendi'ye ait mezar tafl›

Foto¤raf 11: Lala Mustafa

Pafla’ya ait mezartafl›.

Çizim 7:  Mezar tafllar›nda

kullan›lan rozet motifleri

Çizim: Tülay Karabafl 
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Bunlar›n d›fl›nda rumi (Foto 9) bulut

gibi bezeme ö¤eleri de kullan›lm›flt›r.

Okutulabilen kitabeler içinde tarihi

16. Yüzy›la kadar inen 3 tanesi bu yüz-

y›l›n ilk yar›s›nda, 4 tanesi ikinci yar›-

s›nda yap›lm›fl olmak üzere toplam 7

tafl bulunmaktad›r. Bunlar›n içinde Hic-

ri 918, Miladi 1512 tarihli fieyh Baba

Yusuf Efendi'ye ait mezar tafl› tespit

edilebilenlerin içinde en eski olan›d›r.

(Foto 10)

Bunu Hicri 950, Miladi 1543 tarihli

bir tafl izlemektedir. 16. Yüzy›l›n ilk

yar›s›ndan kalan üçüncü mezar ise Hic-

ri 956, Miladi 1549 tarihli kimli¤i be-

lirlenemeyen üstü aç›k bir sandukad›r.

16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yap›l-

m›fl mezar tafllar› ise;

• Hicri 963, Miladi 1555 tarihli Fa-

tima Hatun'a ait,

• Hicri 988, Miladi 1580 tarihli

Müftü fiemsettin Sadi Efendi'ye ait,

• Hicri 994, Miladi 1585 tarihli

Nakflibendi fieyhi Taflkentli Ahmet Sa-

d›k'a ait,

• Hicri 988, Miladi 1589 tarihli La-

la Mustafa Pafla'ya ait mezar tafllar›-

d›r. (Foto 11)

17. yüzy›ldan 1616 ve 1668 tarihli

iki tafl, (Foto 12) 18. yüzy›ldan 62 tafl

tespit edilmifl olup di¤erleri 19. ve 20.

yüzy›lda yap›lm›fllard›r.

Hazirede yer alan eski tarihli tafllar-

la yeniler aras›ndaki bezeme ve form

farkl›l›klar› aç›kça gözlemlenmektedir.

16. yüzy›l tafllar›nda rumiler, mukar-

naslar, rozetler ve yaz›l› bezemelerin

yan›s›ra klâsik üslûplaflm›fl lale, sümbül,

zambak, karanfil motiflerine (Foto 13)

yer verilirken 18. yüzy›lda; bat›l›laflma

etkisi ile kendini gösteren meyve a¤›r-

l›kl› vazo ve tabak kompozisyonlar›

kullan›lm›flt›r.

1779 tarihli III. Ahmet'in k›z› Saliha

Sultan'a ait lahit biçimli sandukada daha

önce de kullan›lan ancak tafl yüzey üze-

rinde rölyef olarak yer alan sa¤›r sütünce-

ler bu mezarda, tafltan ba¤›ms›z sadece

alttan ve üstten tuturulan sütüncelere dö-

nüflmüfltür. Lale Devri'nin tüm görkem-
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Foto¤raf 12: 16. yüzy›l

tafllar›ndan 17. yüzy›ldan

1616 tarihli tafl

Foto¤raf 13: Hicri 963,

Miladi 1555 tarihli

Fatima Hatun'a ait, ayak tafl›

Foto¤raf 14:

Saliha Sultan'a ait lahit

biçimli sandukadan

Çizim 8: Dahteri Sultan

Ahmet Han Haher-i fiah›

Cihan Saliha Sultan'›n

H.1193/ M.1779 tarihli

flahideli üstü aç›k sandukas›.

Sa¤ yan görünüm

Çizim: Bilge Günceo¤lu

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

li bezeme ö¤elerini tafl›yan ve III. Ah-

met yemifl odas› bezemeleri ile örtüflen

bu lahitte, meyve dolu ayakl› tabaklar

S ve C k›vr›ml› kartufllar, istiridye mo-

tifleri, vazolar, konsollar ve yelpaze

aç›l›ml› bezemeler görülmektedir. (Fo-

to 14) (Çizim 8-9)

19. ve 20. Yüzy›l bezemelerinde ise

art›k tamamen yeni ve bat› etkisinin

a¤›rl›kla görüldü¤ü (Çizim 10) arma,

niflan, çelenk gibi motiflere de yer ve-

rilmifltir.

SONUÇ
Hz.Halid Türbesi Haziresi'nde yer

alan tafllar›n konu al›nd›¤› tez çal›flma-

lar›mda; tarih, sanat tarihi, edebiyat ve

hat uzmanlar›n›n alanlar›na girilmeme-

sine özen gösterilmifltir.

Tafllar üzerinde yer alan tarikat

sembolleri ya da geleneksel motiflerin

ikonografik yorumlar›na hiç de¤inilme-

mifl, sadece bezeme ö¤eleri ve formlar›

ile yer say›lar› belirlenmifltir. Bu anlam-

da tezler plastik ve teknik aç›dan de-

¤erlendirilmifl olup çizim, ölçüm ve ka-

talogla s›n›rland›r›lm›flt›r. Bu araflt›rma

sonucu ortaya ç›kmas› beklenenler, im-

kanlar›n elverdi¤i ölçüde gerçeklefltiril-

mifltir.

Baflta mimari olmak üzere Osmanl›

sanat›n›n muhteflem örneklerini bar›n-

d›ran ‹stanbul'daki birbiriniden eflsiz

sanat eserlerinin içinde belki de en mü-

tevazi ama o ölçüde yayg›n olan tafl ifl-

lemecili¤i ürünleri, mezar tafllar›m›zd›r.

Bu tafllara ifllenmifl her motif binler-
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Çizim 9: Ayak tafl›

Çizim: Bilge Günceo¤lu

Çizim 10: 19. Yüzy›l

bezemelerinde

gül a¤ac› ve kordela

Çizim: Rabia Alkan

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

ce y›ll›k geleneklerimizden izleri tafl›d›-

¤› gibi, Türk insan›n›n engin stilizas-

yon yetene¤ini, ölümle yaflam aras›nda-

ki o ince çizgide; inanç ve hüznün te-

vekkülle yo¤rulmufl sembolizmini göz-

ler önüne serer.

Mezar tafllar›m›z, üzerlerindeki mo-

tifler d›fl›nda form aç›s›ndan da günü-

müz soyut heykel sanat›ndaki üç bo-

yutlu tasar›mlarla yar›flacak düzeyde ni-

telikli plastiklerdir. Bu anlamda mezar-

l›klar›m›z da Türk insan›n duygu, inanç

ve form anlay›fl›n›n sergilendi¤i birer

aç›k hava müzesi durumundad›r.

Bizlere düflen ise, kaybolmaya yüz

tutan geleneksel tafl iflçili¤imizin bu gü-

zel örneklerini elimizden geldi¤ince ko-

rumak, belgelemek ve gelecek nesillere

aktarmak olmal›d›r. Bunun için de yap›l-

mas› gerekenler; do¤a ve insan tahriba-

t›n› en aza indirgemek, mezarl›k ve me-

zar tafllar›n› bilimsel yöntemlerle envan-

terleyebilmek, onarmak ve belgeye da-

yal› bu tür çal›flmalar› sürdürebilmektir.

Eyüpsultan Belediyesi'nin son y›llar-

da gösterdi¤i olumlu çabalar, bu de¤er-

li kültür miras›m›za sahip ç›k›laca¤›

inanc›m›z› kuvvetlendirmektedir.

Hz.Halid Türbesi Haziresi mezar taflla-

r› konulu uygulamal› lisans tezi yapan ö¤-

renciler: (Soyad›na Göre Alfebetik S›ral›)

1. ALKAN Rabia

2. ANTINDAfi Caner

3. ALTUN Rukiye

4. BAfiARAN Feyza

5. BULUfiAN Dilek

6. BÜYÜKfiAH‹N Ümit

7. ER‹KEL H.Hilal

8. EY‹OL P›nar

9. GÜNCEO⁄LU Bilge

10. GÜNEfi Burcu

11. GÜNYAR Filiz

12. KARA Kenan

13. KARABAfi Tülay

14. KAYNAR Elif

15. ÖZKAN Nermin

16. YILDIRMAZ Ayla

GÖZLEM F‹fi‹ 
ÖRNE⁄‹
Mezar›n/ Türbenin / Hazirenin /

Sofan›n

Ad› :

Yeri :

Mezar Tafl›n›n

Konumu :

Envanter No:

Foto¤raf No :

Çizim No: :

Levha No :

‹nceleme Tarihi :

Birinci ‹nceleme :

‹kinci ‹nceleme  :

Bugünkü Durumu:

Tarihi :

Kime Ait Oldu¤u :

Kitabesi :

Türü :

Formu :

Boyutlar› (cm): En Boy

Yükseklik Çap Kal›nl›k

Kaide:

Bafl Tafl› :

Ayak Tafl› :

Pehle Tafl› :

Kapak Tafl› :

Malzemesi :

Genel Tan›m :

Taflta Uygulanan Süsleme Tekni¤i :

Seçilen Süsleme Konusu :

Süslemede Kompozisyon :

Taflla ‹lgili Yay›nlar:
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Resim 1: Matrakç› Nasuh’un

minyatüründe Erzurum

Çizim 1: XIX. yüzy›l sonunda

Erzurum (fiehir-kale,

geniflletilen surlar, tabyalar)

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

Tarihin derinliklerinde ilkin ne za-

man ve kimler taraf›ndan kuruldu¤u

tam olarak bilinmeyen Erzurum'un, bu

bölgede yap›lan bilimsel kaz› ve arafl-

t›rmalarda M.Ö.IV. Binden itibaren

yerleflim bölgesi ve kültürel veriler ba-

k›m›ndan aktif oldu¤u tesbit edilmifltir.

Ancak bugünkü yerleflim merkezi bak›-

m›ndan da Erzurum'un ‹ran'dan gelen

sald›r›lara karfl› koymak üzere Bizans

‹mparatoru Theodosius taraf›ndan

415-422 y›llar› aras›nda kaleli, surlu bir

kent haline getirildi¤i bilinmektedir. Bu

tarihden sonraki dönemde de Theodo-
siopolis olarak adland›r›lan Erzurum'un

zaman zaman Bizans, Sasani ve Arap-
lar aras›nda el de¤ifltirdi¤i, Milâdi I. Bi-

nin sonlar›na do¤ru Bizans›n kontro-

lünde do¤unun en önemli ve müstah-

kem kalelerinden biri oldu¤u tarihi

kaynaklarda yer almaktad›r.

1048 y›l›nda Bizansl›larla Türkler

aras›nda meydana gelen Pasinler Sava-
fl› sonras› Türkler, Erzurum Ovas›'nda

bulunan eski yerleflim merkezi Karaz'›

yak›p y›kt›ktan sonra, Karaz'dan kaçan

halk, hemen yak›ndaki kaleli, surlu, da-

ha büyük ve müstahkem kent görünü-

mündeki Theodosiopolis'e gelerek s›-

¤›nm›fllard›r. ‹flte bu tarihden sonra

Theodosiopolis kaynaklarda Erzen, Er-
zen-i Rum ve Erzurum olarak adland›-

r›lm›flt›r.

Malazgirt Zaferini takibeden y›llar-

da Büyük Selçuklu hükümdar› Melikflah

zaman›nda 1080 tarihinde Gürcülerin

elinden al›narak Selçuklu komutanla-

r›ndan Ebü'l Kas›m'a verilen Erzu-

rum'da Saltuko¤ullar› Beyli¤i kurul-

mufltur.

1201 y›l›ndan 1242 y›l›na kadar

merkezi Konya'da bulunan Anadolu
Selçuklu Devleti'nin serhat flehri ola-

rak yönetilen Erzurum, 1242 y›l›nda

Mo¤ol ordular›n›n eline geçmifl ve pek

büyük ölçüde tahribat görmüfltür.

Mo¤ollar› takiben Erzurum'a ‹lhan-
l›lar sahip olmufl ve kenti yeniden mi-
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Resim 2

Çizim 2: Tafl Han 

zemin kat plan›
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mari aç›dan mamur ve ticari aç›dan da

zengin ve müreffeh bir kent haline ge-

tirmifllerdir. Anadolu Selçuklu Devleti-

nin fiilen ortadan kalkt›¤› 1308 tarihin-

den sonra ‹lhanl› valilerinin Anadolu’yu

yönetmek için merkez haline getirdik-

leri Erzurum'da ‹lhanl› hakimiyetinin

sona erdi¤i 1335 y›l›na kadar önemli

eserlerin yap›m› devam etmifltir.

1335'ten 1514'e kadar Akkoyunlu,
Karakoyunlu, Eratnal›, Timurlu ve Sa-
favileriinn nüfuz bölgesi olarak kalan Er-

zurum ve çevresi, Yavuz Sultan Se-
lim'in Çald›ran Seferi'nden sonra Os-

manl› hakimiyetine geçmifltir. Osman-

l›lar›n yöredeki hakimiyetleri 1516-

1517 y›llar›nda kesinleflmifl olmakla

birlikte çok fazla el de¤ifltirmekten do-

lay› hayli tahribolmufl ve nüfusu azal-

m›fl olan flehrin ilk tahriri 1518, ikinci

tahriri 1520, üçüncü tahrihi ise 1540

y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.

1518'den Cumhuriyetin kurulufluna

kadar geçen süre içinde Erzurum'da

Osmanl› müesseselerinin her türünün

infla edildi¤ini, zaman zaman ortaya ç›-

kan Rus istila ve iflgallerine ra¤men

kentin, bir serhat flehri olarak orjinal

dokusunun korunmaya çal›fl›ld›¤›n›

görmekteyiz. 

Bu k›sa tarihi geçmiflin ard›ndan Er-

zurum'da ilk ciddi yap›laflman›n, kenti

burç ve surlarla çevrili, askeri önemi

büyük bir merkez haline getirme çaba-

lar›n›n Do¤u Roma ‹mparatoru II. The-

odosius taraf›ndan bafllat›ld›¤› bilin-

mektedir.

Malazgirt Zaferi sonras› Bizans›n

elinden al›nan ve Saltuklu Beyli¤inin

merkezi haline getirilen Erzurum'da,

Saltuklu ve Anadolu Selçuklu hakimi-

yetleri zaman›nda ilk Türk-‹slâm yap›-

lar› infla edilmeyle bafllanm›flt›r. Bu dö-

nemde infla edildikleri kesin olan Ulu
Camii, Kale Mescidi, Saat Kulesi,
Emir Saltuk Künbeti ve di¤er künbet-
ler yan›nda XIII. yüzy›l›n sonlar›na ta-

rihlenen Çifte Minareli Medrese ile

XIV. yüzy›l›n bafllar›nda yapt›r›lm›fl

olan Yakutiye, Ahmediye ve Sultaniye

Medreseleri hem mimarileri, hem süsle-
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Resim 3

Çizim 3: Tafl Han 

üst kat plan›
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meleri hem de kullan›lan malzeme ba-

k›m›ndan dikkat çeken eserlerdir. 

‹lhanl›lar›n Anadoluda hakimiyetle-

rini kaybettikleri 1335 y›l›ndan Os-

manl›lar eline geçti¤i 1516-17 y›llar›na

kadar geçen yaklafl›k 182 y›ll›k süreçte

Erzurum'da dikkat çekici bir yap›laflma-

n›n olmad›¤› ya da yap›lan münferit

eserlerin zamanla ortadan kalkt›¤› anla-

fl›lmaktad›r. Ancak 1518 ya da

1520'lerde ilk Osmanl› tahrir kay›tlar›-

n›n yap›ld›¤› y›llarda flehirde, bofl ve

harap on iki mahallede dokuz zaviye

bulundu¤u, bu mahallelerin ayn› zaviye

isimleriyle an›ld›¤›, di¤er üç mahallenin

ad›n›n bugün de yaflamaya devam eden

Tebriz Kap›s›, Kars Kap›s›, Erzincan
Kap›s› gibi semtlere isim oldu¤u görül-

mektedir.

Osmanl›lara geçifli ile birlikte yap›-

lan tahrir kay›tlar›ndan anlafl›ld›¤› ka-

dar›yla, ilk y›llarda kentin herhangi bir

yap›laflmaya tabi tutulmad›¤›, çok azal-

m›fl nüfusuyla ve birçok yap›s›yla harap

bir konumda oldu¤u, bu durumun da

Kanuni'nin Irakeyn Seferine (1534-

1535)'e kadar sürdü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Bu sefere kat›lan Matrakç› Nasuh fleh-

rin o günkü durumunu gösteren bir

minyatür çizmifltir (Resim1). Kanu-

ni'nin Irakeyn Seferi dönüflünde kendi-

sine iltica eden Dulkadirli Mehmet
Han'› Erzurum'a Beylerbeyi tayin eden

flehrin imar› ve iskân› için faaliyete ge-

çildi¤i arfliv kay›t ve belgelerinden or-

taya ç›kmaktad›r.

XVI. Yüzy›ldan itibaren iyice belir-

ginleflen Osmanl› iskân politikas›na gö-

re bofl, tehlikeli ve stratejik bak›mdan

önemli yerleri iskâna açarak, mevcutla-

r›n da flenlenmesini sa¤lamak amac›yla

baz› yörelerde külliyeler kurdurulmufl,

burada oturacak halka çeflitli vergi ba-

¤›fl›kl›klar› sa¤lanm›fl, böylece yeni yer-

leflim merkezleri meydana getirilmifl ya

da bu tür özellik gösterip de nüfuslana-

mayan yerlere çevreden göçerler getir-

tilerek mecburi iskâna tabi tutmufllar-

d›r. Erzurum'un bu tarihlerde tam bir

s›n›f flehir olmas›, Gürcü s›n›r›n›n ken-

tin hemen bir kaç kilometre do¤usun-
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dan geçmesi, çevrede yeni fetihlerin

yap›lmas›n› gerektirmifl, 1540-1550 y›l-

lar› aras›nda bu amaçla Gürcistan s›n›r›

geniflletilerek do¤uda önemli bir gü-

venlik alan› oluflturulmufl ve dönemde

flehrin imar›na da önem verilerek flen-

lendirilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Erzurum'da ilk Osmanl› yap›laflma-

s›n›n öncelikle askeri önem arz eden

yap›lar›n onar›m ve inflas› ile birlikte

bafllad›¤› dikkat çekmektedir. Bu cüm-

leden olmak üzere ilk onar›m ve tahki-

mi yap›lan k›sm›n da flehrin ‹ç ve D›fl
Kale'si olmas› gerekmektedir. Oysa,

Prof. Dr. D. AYDIN'›n tesbitlerine gö-

re, fetihden bir müddet sonra flehrin

Kalesi harap durumda oldu¤u halde bu-

rada hemen bir kale komutanl›¤› kurul-

mas›na giriflilmemifltir. Fakat ‹ç Kalenin

ancak 1550'li y›llar içinde onar›m ve

bak›ma tabi tutuldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Zamanla kentin büyümesi, genifllemesi

ve öneminin artmas›yla birlikte ‹ç ve

D›fl Kale'den oluflan merkez k›sm›n,

nüfusa dar gelmeye bafllad›¤› ve Kars
Kap›s›, Kavak Kap›s› ve ‹stanbul Ka-
p›s›'na do¤ru oluflan mahalleleri içine

alabilecek flekilde surlar›n geniflletilme-

ye tabi tutuldu¤u dikkati çekmektedir

(Çizim 1).
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1540'l› y›llarda Erzurum Beylerbeyi-

li¤i'nde bulunan Mehmed Han; çeflitli

tafl›nmazlar› sat›n almak suretiyle fleh-

rin imar›n› esas alan bir çal›flmay› da

bafllatm›fl bulunuyordu. Sat›n al›nan

mülkler aras›nda; bir hamam, bir ker-

vansaray, bir bozahane, bir bezirhane,

277 dükkan, 20 de¤irmen v.b. bulunu-

yordu. Ayr›ca bir mumhane, bir de bo-

yahane onar›larak iflletmeye aç›lm›fl ve

flehirde bir canl›l›k meydana getirilmifl-

tir. 

1540 y›l›nda Erzurum'da yapt›r›lan

üçüncü tahrir kayd›na göre, daha önce-

ki tahrir kayd›nda (1520) on iki mahal-

le olarak belirtilen kentin büyüyerek 27

mahalleye yay›ld›¤› ifade edilmektedir.

Bu geniflletmeye paralel olarak yap› ad-

lar›nda da çeflitlilik ortaya ç›kmakta,

Dulkadirli Mehmed Han'dan sonra

Beylerbeyi olan Ferhat Pafla'n›n da çok

say›da tafl›nmaz› üzerine tapulad›¤›n›

ö¤renmekteyiz. Bu yap›lar, gene D.

Ayd›n'›n tesbitlerine göre; Mekeço¤lu,

Gurmana, Yakutiye adlar›yla bilinen üç

kervansaray, üç bezirhane, bir harap ki-

lise, alt› harap hamam, evler, ah›rlar,

de¤irmenler ve bir çiftlikten ibaretti.

Bunlar›n çok k›sa bir zaman içinde ona-

r›m ve bak›mlar› da yap›larak flehrin

imar› için Beylerbeyi düzeyinde gerekli

faaliyetler sürdürülmüfltür. 

XVI. Yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren

bir serhat flehri olan Erzurum'da, flehrin

artan stratejik de¤erine uygun olarak

yollar› emniyet alt›nda tutmak, canl›

bir ticaret ve ulafl›m düzenini gerçek-

lefltirmek ve do¤uya yap›lacak seferler-

de bir toplanma ve hareket noktas› ha-

line getirmek amac›yla gerekli kararlar

al›nm›fl ve çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

1550'li y›llarda Erzurum'da yap›ld›-

¤› bilinen ilk Osmanl› eseri, Rüstem
Pafla Kervansaray›’d›r (Resim-2-3). fie-

hir merkezlerindeki ifl hanlar›nda oldu-

¤u gibi Rüstem Pafla Kervansaray› da

iki katl› flekilde infla edilmifltir. Bunlar-

dan altta; ortada, dikdörtgen planl› av-

lu ile çevresinde dizilen payelerin geri-

sinde s›ralanan dükkanlar al›flverifl için

önemli bir merkez, do¤uda bir kap› ile

girilen bugün ortadan kalkm›fl ah›r bö-

lümü de hayvanlar›n bar›nmas› için
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önemli bir s›¤›nak mekan› olmak üzere

zemin kat› meydana getiriyordu (Çi-

zim 2). ‹kinci katta ise dört yan› dola-

flan koridorlar›n iki yan›ndan fazla de-

rinli¤i bulunmayan yatma yerlerinden

ibaret mekânlar ile, giriflin üzerinde ile-

ri tafl›r›lm›fl bir yönetim odas›ndan

meydana gelen, kubbe ve tonoz örtü-

nün hakim oldu¤u bir plan düzeni uy-

gulanm›flt›r (Çizim:3).

Hayli harap durumda iken 1965 y›l›nda

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü'nce esasl›

bir onar›mdan geçirilen ve günümüzde

Oltu Tafl› iflleme atölye ve sat›fl yerleri

olarak esnaflarca kullan›lan bu Kervan-

saray›n, bat›ya aç›lan eyvan› içindeki

girifl kap›s›n›n üzerinde yer alan kitabe-

ye göre künyesi, ribatt›r. ‹ki ucundan

k›r›lm›fl ve dikdörtgen fleklindeki iki sa-

t›rl›k mermer kitabenin (Resim: 4) orta-

s›nda kalan k›sm›nda ise;     

--- el ribat fi eyyam devlet el ------------

-- el âzâm Rüstem Pafla yesserallahu ---

ifadelerinden bu kervansaray'›n, flehrin

flenlendirilmesi için ribat olarak yapt›-

r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Bilindi¤i gibi ribatlar, ‹slâm'›n yay›l-

ma dönemlerinde yayg›n olan, içlerin-

de cihada yönelik faaliyetlerde bulunan

belli miktarda askerin bulundu¤u, ge-

nellikle serhat boylar›nda yapt›r›lm›fl

yap›lara verilen isimdi. ‹çlerindeki as-

kerler savafl zamanlar›nda s›n›rlar› ko-

rumakla hem bir karakol görevini yeri-

ne getiriyor hem de sulh zamanlar›nda

yabanc› topraklara ak›nlar düzenleye-

rek istihbarat faaliyetinde bulunuyor-

lard›. Ancak zamanla çevrede güvenlik

sa¤lan›nca bu yap›lar yolcular için bar›-

nak ve ticari amaca yönelik anlamda

kervansaraylara dönüfltürülmüfllerdir.

Yukar›da da belirtildi¤i üzere Erzu-

rum Kalesi'nin fethi takibeden y›llarda

harap ve hali olmas› dolay›s›yla burada

öncelikli bir koruma ve inzibat teflkilat›

kurulamam›flt›. Ayr›ca, Gürcistan s›n›r›-

n›n Erzurum'un birkaç kilometre ku-

zeydo¤usundan geçmesi de kenti koru-

yacak emniyet birli¤inin kurulmas›n›

gerekli k›lm›flt›. ‹flte Rüstem Pafla Ha-

n›'n›n bu gereklilik üzerine ve bir ribat

olarak, içerisinde askerleri bar›nd›rmak

amac›yla infla ettirildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Banisi'nin ise Kanuni döneminde 15 y›l

sadrazaml›k görevinde bulunduktan

sonra 1560 y›l›nda ölen Rüstem Pafla

oldu¤u, Rüstem Pafla'n›n bu yap›y› sa-

darette kald›¤› 1546'dan 1560'a kadar

geçen süre içinde ve 1550'li y›llarda

yapt›rm›fl olabilece¤i tahmin edilmek-

tedir. 

1562 y›l› Temmuz ay›nda Erzurum

Beylerbeyli¤i’ne atanan Lala Mustafa
Pafla; görevli bulundu¤u 1563 y›l› Eylül

ay›na kadar geçen 13 ayl›k süre içinde,

ilk Osmanl› külliyesini burada gerçek-
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lefltirmifltir (Resim 5). Cami, hamam,
mektep, muvakkithane ve Beylerbeyi
Saray› gibi yap›lar›nda banisi olan Lala

Mustafa Pafla'n›n ad›n› tafl›yan cami,

büyük merkezlerde yayg›n olarak uy-

gulanan merkezi plan türünün, yöreye

özgü bir varyasyonu olarak infla edil-

mifltir (Çizim 4-5). Mimar Sinan'a ait

tezkerelerde de ad› geçen Lala Pafla

Camii'nin plan ve projelendirilmesinin

Sinan taraf›ndan yap›ld›¤› kesin olmak-

la birlikte uygulamas›n›n, mimari kalite

ve zaman aç›s›ndan yerel mimarlar ya

da usta gruplar›nca gerçeklefltirildi¤i

kanaatini tafl›maktay›z. 

Lala Pafla Camii'nde uygulanan ve

Türk mimarisi için bir övünç kayna¤›

olan merkezi plan flemas›, Sinan ve

sonras› mimarlar taraf›ndan en son

haddine kadar geniflletilmifl, 1548 tari-

hinde tamamlanan fiehzade, 1557 ta-

rihli Süleymaniye ile birlikte otuza ya-

k›n camide az çok de¤iflikliklerle uygu-

lanan bu plan türü, 1617 tarihli Sultan

Ahmed ve 1665'de tamamlanan Eminö-

nü Yeni Camii'leri ile klasik devirde

son sözünü söylemifltir.

Lala Pafla Külliyesinden sonra Erzu-

rum'da yapt›r›lan di¤er eser 1566 tarih-

li Boyahane Hamam›d›r (Resim: 6).

Hac› Emin A¤a adl› birisi taraf›ndan

yapt›r›lan bu hamam, klasik Osmanl›

hamamlar› tarz›nda, erkekler ve kad›n-

lar bölümünden oluflan Çift fonksiyon-

lu bir hamam iken XVII. Yüzy›lda ka-

d›nlar bölümünün camekan k›sm›na bir

mihrap ve minare eklenerek gerekli dü-

zenlemeler yap›lm›fl ve bir bölümü kü-

çük bir mescit olarak hizmete sokul-

mufltur (Çizim:6).

Boyahane Hamam›'nda alt› y›l sonra

yapt›r›lm›fl di¤er Osmanl› Külliyesi, Er-

zincan Kap›s› semtinde eski Ahmediye

Medresesi'nin yan›ndaki Murat Pafla
Külliyesi'dir (Resim 7, Çizim 7). 1572

tarihinde II. Selim devri Paflalar›ndan

"Kuyucu" lakab›yla tan›nan Murat Pafla

taraf›ndan yapt›r›lan külliye, çehresi

hayli de¤iflmifl bir cami ile bunun gü-

neybat›s›ndaki bir hamamdan ibarettir

(Resim:8).

Murad Pafla Camii, tek kubbeli iç

mekan ile bunun önünde cepheden iki

yana taflk›n befl gözlü son cemaat ye-

rinden ve kuzeydo¤u köflede avlu orta-

s›nda, düz bir alanda serbestçe yükse-

len minareden oluflmaktad›r. Caminin

içinde köflelerden kubbeye geçifli sa¤la-

yan sivri kemer fleklindeki tromplar,

bölgede daha sonra infla edilecek olan

tek kubbeli camilere de model olmufl-

tur. Caminin güneybat›s›ndaki Murad
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Pafla Hamam› da tek fonksiyonlu ve

klasik Osmanl› hamamlar› tertibinde in-

fla edilmifltir. 

XVI. yüzy›l›n sonlar›na kadar Erzu-

rum'da mimari yönden fazla dikkat çek-

meyen baz› camiler de yapt›r›lm›flt›r.

Ancak bu yap›lar›n zamanla özellikleri-

ni yitirdikleri veya ortadan kalkt›klar›

bilinmektedir. 

Yukar›da k›saca tan›t›lan eserlerden

de anlafl›laca¤› üzere Osmanl›lar haki-

miyetleri alt›na ald›klar› yeni bölgeler-

de içinde bulunduklar› ça¤›n mimari

özelliklerine göre yap›laflmay› sürdür-

müfllerdir. Öncelikle ihtiyaçlara göre

infla edilen bu yap›lar, bazan kale, sur,

burç, k›flla, ribat gibi askeri amaçl› un-

surlar iken bazan da yöre insan›n›n

günlük yaflama biçimini belirleyen ca-

mi, hamam, mektep, medrese, türbe,

zaviye, imaret, saray v.b. yap›lard›r. Es-

ki ve harap yap›lar› sat›n almak suretiy-

le bunlar› onartarak ifllevsel hale getiren

Erzurum'un ilk beylerbeyileri ve sadra-

zamlar, yörede yeni bir imar hamlesini

bafllatarak yönetimlerini kal›c› hale ge-

tirmifllerdir. 

Kent merkezlerinde yapt›r›lm›fl olan

cami planlar›nda bir bak›ma merkezi

düzenlemeler dikkat çekerken, bazan

da iklim koflullar›, deprem v.b. do¤al

afetlerin etkilerini en aza indirgemeyi

esas alan yap›lan infla edilmifltir. K›fllar›

sert, so¤uk ve uzun geçen Erzurum ikli-

mi için; camilerde kal›n ve az aç›kl›kl›

duvarlar, duvar içlerinden geçmeli kür-

süler, mahfiller, minare merdivenleri

özellik arzetmektedir. Önemli bir dep-

rem kufla¤›nda bulunan Erzurum'un

baflta camiler olamak üzere her tür ya-

p›s›nda beden duvarlar›nda bas›kl›k,

kubbelerde ve kemerlerde yayvanl›k ve

sadelik, minarelerde cami ile s›k› bir

kaynaflma, kal›nl›k, kütlesellik ve k›sa-

l›k, kubbe ve yard›mc› geçifl elemanla-

r›nda süsten gösteriflten uzak, esas gö-

revi tafl›mac›l›k olan bir sistematik dü-

zen esas al›nm›flt›r. 

Lala Pafla Camii örne¤inde oldu¤u

gibi di¤er Erzurum camilerinde de daha

çok ‹stanbul ve çevresindeki önemli

külliyelerin camilerinde uygulanan mer-

kezi plan flemas›, kal›n duvarl›, yayvan

ve bas›k kubbeli, süsten gösteriflten

uzak, sade, dengeli ve yöreye uyumlu

uygulamalar göz önünde bulundurul-

mufltur. Bu cami örne¤inde ortaya ko-

nan mimari anlay›fl, yörenin XVII. XVI-

II. ve XIX. Yüzy›la tarihlenen yap›lar›n-

da da fazla bir de¤iflikli¤e u¤ramadan

sürdürülmüfltür.

Bafllang›çta ribat amac›yla yap›larak

sonradan ticari yap› haline dönüfltürülen

Resim 8

Çizim 7: Murat Pafla Camii

plan›
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Rüstem Pafla Bedesten-Kervansaray› ise

ilk Osmanl› merkezlerindeki yolcula-

r›n, hayvanlar›n, kalmas›na mahsus

mekanlar olma özelli¤ini sürdürmenin

yan›nda, bedesten olarak da flehrin ti-

cari hayat›na önemli katk›larda

bulunan müesseseler haline getirilmifl-

lerdir. 
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Resim 1: Konya Kent

Dokusunun, 20. yüzy›l

Bafllar›nda Genel Görünümü

Resim 2: 20. Yüzy›l Bafllar›na

Alâeddin Tepesinin, Kuzeyden

Görünümü

Resim 3: Türk Evi, Plovdiv

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

1-G‹R‹fi
Bu bildirinin konusu, Osmanl› Ko-

nut Mimarisi içinde Konya evlerinin

yerini ve önemini kapsamaktad›r.

Türk evi, Osmanl› evi, Osmanl› me-

deniyeti gibi birçok unsuru içine alan,

farkl›l›klar içerisinde kendine has özel-

likleri, birlik ve bütünlü¤ü olan bir ko-

nut, mesken tipidir. Türk evi kavram›

kendine özgü malzeme, tasar›m, kültür

ve yaflama biçimi, estetik de¤erler süs-

leme gibi unsurlar› kapsamaktad›r. Son

y›llarda Türk evi üzerine yap›lan arafl-

t›rmalarla Anadolu evi, Osmanl› evi,

Balkan evi gibi kavramlar ortaya at›l-

maktad›r. Bölgelere has malzeme ve

yap› tekniklerine dayal› farklar ayr›

özellikler gibi gösterilmektedir. Hepi-

miz biliyoruz; Kahire'de, fiam'da, Üs-

küp'te veya baflka bir Osmanl› fiehrin-

deki tarihi evler “Türk Evi” olarak ad-

land›r›lmaktad›r.

Bu ayr›mlara, öncelikle Osmanl› me-

deniyetini, idaresini, askeri yönetimini,

ekonomisini, kültür ve sanat›n› bir bü-

tün olarak kabul etmemek sebep olu-

yor. Asl›nda Osmanl› farkl›l›klar› birlefl-
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1) D. Kuban, Osmanl› Evi

terimini, ideolojik ön yarg›lar-

dan kaynaklanan çarp›t›lm›fl

bir kavram olarak görür. 

Bkz.D.Kuban, Türk Hayatl›

Evi, ‹stanbul, 1995, s.22-23

2) Konya evleri üzerine ilk

çal›flmalar› S. H. Eldem Bey

yapm›flt›r. Bkz. S. H. Eldem,

Türk Evi Plan Tipleri, ‹stan-

bul, 1951. En genifl kapsaml›

çal›flmay› ise C. Berk gerçeklefl-

tirmifltir. C. Berk, Konya Ev-

leri, ‹stanbul, 1951

Resim 4: Türk Evi, Safranbolu

Resim 5: 19. Yüzy›l

Sonlar›nda Kent Panoramas›

(Alâeddin Tepesinden Do¤uya

Bak›fl)

Resim 6: 1930’lu Y›llarda

Kent Merkezi

Resim 7: Nakipo¤lu, Bir Evin

Hayat›

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

tiren bir bütün. Bu bütünün üst kimlik

ad› da “Türk'tür”. Osmanl› dönemi

Türkçe'sini Osmanl›ca diye ay›rmak gi-

bi bir fley “Osmanl› Evi” demek.(1)

Türk evinin oluflumu ve genel ka-

rakteri konusunda çeflitli görüfller bu-

lunmaktad›r. Bunlar› iki ana bafll›k al-

t›nda toplayabiliriz. Birincisi, Türk evi-

nin daha çok kültür ve yaflama biçimi-

ne ve onun mimariye yans›yan özellik-

lerine dayanarak Anadolu öncesi Türk

Kültür çevrelerinden kaynakland›¤›d›r.

‹kinci görüfl ise, Türk evinin Anado-

lu'nun Türk öncesi konut mimarl›¤›n-

dan beslendi¤i ve Anadolu öncesi kül-

tür ö¤eleri ile baflar›l› bir sentez olufl-

turdu¤udur.

Konya evleri, Anadolu'nun en eski

konutlar›n›n “miras›” üzerine kurulmufl-

tur. Çatalhöyük konutlar›, Hitit konut-

lar› ve daha sonraki dönemlerde Konya

ve çevresinde belirlenebilen konutlar

mimari geçmiflin ne denli zengin oldu-

¤unu göstermektedir. Selçuklu dönemi

konutlar› hakk›nda çok az bilgiye sahip

bulunmaktay›z. Günümüze ulaflan

Konya evleri, Osmanl› evlerinin genel

özellikleri ile birlikte baz› bölgesel

özellikler de tafl›maktad›r. Baz› tasar›m

ve yap›m özellikleri Türk öncesi yap›-

lar› ile benzeflmektedir. Buna karfl›l›k

oda ve sofa gibi ana yaflama birimleri-

nin tasar›m› ve estetik olarak biçimlen-

dirilmesi genel Türk evleri ile ortakl›k

göstermektedir. Bu sebeple Konya ev-

leri t›pk› Türk Evi ya da Osmanl› Evi

gibi yerel özelliklerle birlikte Türk Evi-

nin genel özelliklerini de kapsamakta-

d›r.(2)

2- OSMANLI KONUT 
M‹MAR‹S‹N‹
OLUfiTURAN ETKENLER
Anadolu Türk evinin oluflmas›n› de-

¤iflik etkenler sa¤lam›flt›r. Bu etkenlerin

bafl›nda Anadolu'nun çevresel ve kültü-

rel ortam› ile Türklerin Ortaasya'dan

getirdikleri kültür de¤erlerinin ve mi-

mari miraslar›n›n etkisi gelmektedir.

Türk Evi'ni oluflturan etkenleri flu

bafll›klar alt›nda özetleyebiliriz.
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3) Foto¤raf sanatç›s›, Serat

Akkartal, Konya Ere¤lisi'nde

bir yurt foto¤raf›n› 1950'li

y›llarda çekmifltir. 

4) H. Hüsrev Hatemi, "Türk

Edebiyat›nda Mimari", Tarih

ve Toplum, Say›:26, ‹stanbul,

1986, s.13-19.

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

1- Tarihi Etkenler
Tarihi kaynaklardan ö¤rendi¤imize

göre Anadolu'nun Türk fethinden son-

ra O¤uz boylar› flehirlerdeki mevcut

Bizans konutlar›n› kullanm›fl ve yeni

konutlar infla etmifllerdir. Köyler ve

yaylalara yerleflen halk çad›rlarda bar›-

n›yorlard›. Yeni kurulan yerleflmelerde

veya konar göçer Türk boylar›n›n yer-

leflik hayata geçifllerinde bu eski konut-

lar›n veya göçer çad›rlar›n›n etkisi bü-

yük olmufltur.

Anadolu'da Türk Evi'nin 1000 y›ll›k

bir serüveni vard›r. Anadolu öncesi

Türk konutlar›n›n, kent evlerinin göçer

çad›rlar›n›n ve kültürel oluflumun so-

nunda yeni bir konut (Türk Evi) ortaya

ç›km›flt›r. Son y›llara kadar Konya ve

çevresinde çad›r (toprakev) kullan›l›-

yordu.(3) Bu bak›mdan, Konya Anado-

lu Selçuklu Devletinin baflkenti, önemli

bir tarihi flehirdir. fiehrin kimli¤inin

oluflmas›nda kent dokusu, Selçuklu ve

Osmanl› devirlerinin an›tsal yap›lar›

oluflturmaktad›r.

2- Sosyal ve Kültürel Etkenler
Türk Evini biçimlendiren, oluflturan

etkenlerden birisi de Türk evinde yafla-

yan hayat, yaflama biçimidir. Türk top-

lumunun aile yap›s›, günlük hayat› ve

‹slami yaflay›fl› Türk evinin tasar›m›n›

etkilemifltir. Konut, toplumun sosyal ve

kültürel yap›s›n›n bir göstergesidir.

Fonksiyonel mekanlar, hayat, sofa ve

oda ile di¤er üniteler yaflant› ve günlük

faaliyetler bir bütünlük oluflturur.

Osmanl› konut mimarisinde, an›tsal

tafl yap›lara, ihtiflama fazla yer verilme-

mifltir. Bu dünyan›n fanili¤i felsefesinin

sonucudur. Bu sebeple Osmanl› flehirle-

rinde bütün evler birbirine benzer.

Konya'n›n kerpiç evleri insan›n toprak-

tan gelip topra¤a dönece¤i düflüncesini

en iyi flekilde aç›klar.(4)

3- Ekonomik Etkenler
Türk Evi, kullan›c›s›n›n ekonomik

durumuna uygun büyüklükte infla edil-

mektedir. Nadiren zengin evlerinin çok

katl›, kaliteli malzemeli, dönemin üslûp
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Resim 8: Nakipo¤lu Vak›f

Evleri

Resim 9: Akçeflme Sokaktaki

Ev, Genel Görünüfl

Resim 10: Ayn› Evin Çiçeklik

ve Yüklü¤ü

Resim 11: Akçeflme Sokaktaki

Ev, Çiçeklik



5) M.Sözen, C.Eruzun,

Anadolu'da Ev ve ‹nsan, ‹s-

tanbul, 1992, s.45-77.

6) H.Karpuz, "The architec-

tural Characteristics of

Traditional Houses in Konya

and Their Conservation Prob-

lems", The Ottoman House,

London, 1998, s.116-124

Resim 11 a: Akçeflme

Sokaktaki Evde Çiçeklikten

detay

Resim 11 b: Ayn› Evde

A¤z›aç›k, çiçeklik ve

Gusülname

Resim 12: Nakipo¤lu Seyit

‹brahim Sokak 17 No’lu Ev

Resim 13: Ayn› Evin

Sofas›ndan Detay

Çizim 1: Hayatl› Bir Ev 

(C. Berk’den)

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

özelliklerine sahip oldu¤unu görüyo-

ruz. Genelde kent halk› daha mütevazi

evlerde oturmaktayd›. Anadolu flehirle-

rinde bu bak›mdan bir uyum söz konu-

sudur. 

4- Çevresel Etkenler

Anadolu'nun yeryüzü flekilleri, iklim

ve bitki örtüsü konut mimarisini etkile-

mifltir. Co¤rafi yap›ya ba¤l› olarak de-

¤iflik yap› malzemeleri ve yap›m tek-

nikleri söz konusu olmufltur.(5) ‹klim

flartlar› ve malzeme farkl›l›klar› yap›la-

r›n planlama ve cephe özelliklerini et-

kilemifltir. Böylelikle bölgeler aras›nda

farkl›l›klar ortaya ç›km›flt›r. Bu farkl›l›k-

lara ra¤men oda, sofa gibi ana yaflama

birimleri ve onlar›n iç unsurlar› ortak

özellik olarak karfl›m›za ç›kar.

3- KONYA EVLER‹N‹N 
M‹MAR‹ ÖZELL‹KLER‹(6)

1- Yap› Malzemesi ve Yap› Ele-
manlar›: Konya evlerinin yap› malze-

mesi ve yap› elemanlar›n› flöyle özetle-

yebiliriz: Ana yap› malzemesi tafl, ker-

piç ve ahflapt›r.

Tafl: Zeminde temel ve izbe duvarla-

r›nda 50-60 cm. yüksekli¤e kadar kulla-

n›lm›flt›r. ‹ki tür tafl kullan›lmaktad›r.

Gödene tafl› duvarlarda, Sille tafl› daha

çok avlu ve mabeyinlerin döflemesinde

saltafl› olarak görülmektedir. 

Kerpiç: Geleneksel yap› malzemesi

olup ana ve kuzu olarak iki türü vard›r.

Kerpiç y›¤ma ve kerpiç dolgu duvarlar-

da kullan›l›r.

Ahflap: Kavak, sö¤üt ve ard›ç türleri

örtüde yayg›n olarak kullan›l›r. Do¤ra-

malar çam a¤ac›ndan yap›lm›flt›r.
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Resim 14: Nakipo¤lu Kona¤›

Genel Görünüfl

Resim 15: Nakipo¤lu Kona¤›

Tand›revi

Resim 16: Sokullu M. Pafla

Sokak, Gönye Ç›kmalar

Resim 17: Mahmut Dede

Sokak

Çizim 2: Mabeynli Bir Ev

(C.Berk)

7) Konya evlerinin malzeme ve

yap›m teknikleri için bkz.

M.Sözen, O.N.Dülgerler,

"Konya Evlerinden Örnekler",

ODTÜ Mimarl›k Fakültesi

Dergisi, Say›:5/1, Ankara,

1991

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

Tu¤la: Baz› duvar bölmelerinde, kir-

pi saçaklarda, kiremit ise k›rma çat›lar-

da kullan›lm›flt›r.

Toprak: Damlar›n ana örtü malzeme-

sidir. Klasik bir örtü tarz›na sahiptir.

Kirifllerin üzerine Has›r (k›nd›ra, saz)

veya pard› (a¤aç dal›), ot, özel yo¤rul-

mufl toprak serilir.

Döflemelerde de benzer bir uygula-

ma yap›l›r. ‹ç bölmelerde h›m›fl ve ba¤-

dadi duvarlar kullan›lm›flt›r.(7)

2- Plan› Oluflturan önemli mekan-
lar ise flunlard›r:

1. Odalar: Türk Evi odas›n›n bütün

unsurlar›na sahiptir. Odalarda ahflap

malzeme a¤›r basmaktad›r. Yüklükler,

çiçeklikler, dolaplar ahflap oymal› ve

bezemelidir. Odalardaki kapaks›z ve

kemerli dolaplara a¤z›aç›k denilmekte-

dir. Bafl odalar, sand›k odalar› yaz odas›

(çat›da köflk oda), k›fl odas› gibi türleri

vard›. Odalar›n kal›n kerpiç duvarlar›

içerisine dolaplardan daha büyük aç›k-

l›klar (sand›kl›klar) da yerlefltirilmifltir. 

2.Mabeyin: Zemin katta odalar ara-

s›ndaki geçit mekan›, bir tür küçük so-

fad›r. Konya'da 1.kattaki esas sofaya da

mabeyin denilmektedir. Baz› köylerde

mabeyinde kap›n›n tam karfl›s›nda bir

ocak bulunmaktad›r.

3.Sofa: Konya evlerinde iklimden

dolay› sofa kapal›d›r. Sedirleri, köfle

pencereleri bulunur. Daha çok iç sofa

kullan›lm›flt›, kapal› d›fl sofalar da bu-

lunmaktad›r.

Hayat: Konya evlerinde evin sahip

oldu¤u iç avlu, bahçeye denir.

Tahtabofl: Bir veya iki katl› evlerde

hayata aç›lan bir çeflit balkonlard›r.

‹zbe: Bir tür bodrum kat. Yiyecekler

burada depo edilmektedir.

Mutfak/Tand›rdam›, Ah›r-Samanl›k: Ev-

den ayr› olarak avlunun bir kenar›nda

yer al›r.

Çerefl: Pekmez yapmaya yarayan hacim.
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Resim 18: Ahflap Oyma ve

Çivili Süsleme

Resim 19: Yavfluflarlar›n Evi,

Tavan Göbe¤i

8) C. Berk, Konya Evleri,

‹stanbul, 1951, s.46-69

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

Hariciye: Misafirler için ayr› olarak

yap›lm›fl veya evin plan› içerisinde ay-

r›lm›fl selaml›k bölümü. Haremlik ve

selaml›k bölümleri olan evlerde vard›r.

3-Plan Tipleri 
Girifl bölümünde de belirtildi¤i gibi

Konya evlerinin plan tipleri sofas›z

(hayatl›) plandan iç sofal› plana do¤ru

bir geliflme gösterir. 

1. Hayatl› evler: Hayat denen iç avlu,

bahçenin etraf›nda bir veya iki odadan

oluflan evlerdir.

a. Tek katl›,

b. ‹ki katl› olan tipleri vard›r. Bu ev

örneklerine günümüzde rastlamak zor-

dur. C.Berk baz› örneklerini belirlemifl-

tir (8).

2. Mabeyinli Evler: Bu evler bir subas-

man (izbe) üzerine bir mabeyin ve yan-

lardaki odalardan meydana gelmekte-

dir. Tek katl› olarak yap›lm›fllard›r. Ma-

beyin adeta sofa görevini görür. Fakat

tam geliflmemifltir. Bu bak›mdan mabe-

yinli evleri sofas›z evlerle iç sofal› evler

aras›nda geçifl safhas› olarak kabul ede-

biliriz. 

3. Sofal› Evler: Mabeyinli evlerin ge-

liflmifl bir plan çeflididir. Zemindeki

mabeyinden bir merdivenle birinci kat

sofas›na ç›k›l›r. Konya evlerinde sofa-

n›n konumuna göre üç çeflit ev plan›

vard›r. 

a. D›fl Sofal› Evler: D›fl sofa bir came-

kanla kapat›lm›flt›r. D›fl sofan›n aç›k ör-

neklerine Akflehir'de rastlanm›flt›r.

b. ‹ç Sofal› (Karn› yar›k) Evler: Klasik

iç sofal› plandan farkl› uygulamalarda

vard›r. Sofan›n bir yan›na iki, di¤er ya-

n›na bir oda yerlefltirilerek hareketli bir

cephe elde edilmifltir. Bu tip örnekler

fazlad›r. 

c. Orta Sofal› Evler: Tek örnek 19.
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Resim 20: Mevlânâ Dergâh›

Çelebi Misafirhanesi Tavan

Resmi

Çizim 3: Akçeflme Sokakta 19

No’lu Mabeyinli Ev

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

yüzy›l sonlar›na tarihlenen Karaman

Tartanlar Evi'dir. ‹stanbul etkilerini ta-

fl›yan resimli nadir Türk evlerinden bi-

risidir.

Plan›n geliflmesini flu flekilde düflü-

nebiliriz: En yal›n plan hayatl› evler-

dir. Bunlar›n iki katl› olanlar› da var-

d›r. Zemin tahtaboflundan bir merdi-

venle birinci kata ç›k›lmaktad›r. II. saf-

hay› mabeyinli evler oluflturur. ‹ç ve

orta sofal› evler 19. yüzy›l›n Anado-

lu'da yayg›n, moda olan plan tipini

oluflturmaktad›r. Tarihi geliflim içeri-

sinde sadece planda de¤il, cephe özel-

likleri ve süslemede de de¤iflmeler ol-

mufltur.

4- Cephe Özellikleri
Cephe düzeni çeflitlilik göstermek-

tedir. Cephenin önem verilmifl unsurla-

r›, tahtabofllar, ç›kmalar ve saçaklard›r.

Tahtabofllar, yükseltilmifl girifl kap›s›

bulundu¤u bölüm ve bunun üzerindeki

aç›k aland›r. Ahflap sütunlara ve kafes-

lere sahiptir. Ç›kmalar, bazen soka¤a,

bazen de hayata yönelmifltir. Odalar

oda geniflli¤inde veya üçgen (gönye)

ç›kma yaparlar. Sofalar, genelde sofa

geniflli¤inde ç›kma yaparak iki veya üç-

lü ahflap kolonlarla tafl›n›rlar. Üçgen,

beflgen veya oval biçimli sofa ç›kmalar

da bulunmaktad›r.

Ç›kmalar; ba¤dadi konsollar, ahflap

ve madeni payandalar veya ahflap ko-

lonlarla tafl›n›rlar. Koruyucu olarak ev-

lerin cephelerine, al›nl›klara bir çini

parças› veya s›rl› tabak yerlefltirilmesi

eski bir gelenektir. 

Düz toprak daml› evlerde saz (k›n-

d›ra), kirpi saçak kullan›lm›flt›r. Bu sa-

çaklarda uzun ahflap çörtenler görülür.

Baz› çörtenler stilize ejder fleklindedir.

19. Yüzy›l›n sonlar›nda yayg›nlaflan

k›rma çat›l›, kiremit kapl› evlerde; üç-

gen, dairevi al›nl›klar; ahflap ve ba¤dadi

saçaklar görülür.
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9) Y. Önge, "Konya Evinin

Tezyinat›", Türk Halk

Mimarisi Sempozyumu

Bildirileri, Ankara, 1991,

s.137-145.
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Cephenin en önemli ö¤eleri olan

pencereler dikdörtgen formludurlar.

Zemin katta, içeriye do¤ru flevli yap›l-

m›fllard›r. Cephede belirli bir düzenle

s›ralan›rlar. Düz veya içbükey formlu

kasalara sahiptirler. Ahflap çerçeveli

olanlar›n, düz, üçgen ve dikdörtgen

al›nl›kl› örnekleri vard›r. 

19.Yüzy›lda pencere say›s› artm›fl,

ebatlar› büyümüfltür. Barok karakterli

pencereler tafl veya alç›dan kal›n köfleli,

dikdörtgen, bas›k veya sivri kemerli ve

kilit tafll› olarak tasarlanm›fllard›r. Baz›

zengin konaklarda sofan›n cephelerin-

de üç eskenli kemerli pencerelere yer

verilmifltir. Pencereler ahflap kepenkli,

kafeslidirler. Geç dönemde ise demir

parmakl›kl› olarak yap›lm›fllard›r. 

Kap›lar da pencereler gibi önceleri

geleneksel dikdörtgen formlu iken da-

ha sonra kemerli, bat› tarz›nda tablal›

olarak yap›lm›fllard›r.
5- Süsleme
Konya evlerini süsleme bak›m›ndan

oldukça zengin oldu¤unu görüyoruz.

Eski örneklerde süslemenin sadece kap›

ve pencere kafeslerinde görülmesine

ra¤men 19. yüzy›l›n ortalar›ndan itiba-

ren süsleme cephede yayg›nlaflm›flt›r.

Pencere, tahtabofl kafesleri ve saçaklar-

da artm›flt›r. Sokak kap›lar›nda kabara

çiviler ve kap› tokmaklar› süsleme un-

suru olarak göze çarpar. Baz› evlerin

sofa ç›kmalar›nda ve saçaklarda ajur

tekni¤inde yap›lm›fl figürler ve bitkisel

motiflerden oluflan silmeler yer almak-

tad›r. Özellikle ç›kma alt› tavanlar› ve

tahtabofl tavanlar›nda geometrik süsle-

meler yer verilmifltir. 

Oda ve sofalarda malzemeye ba¤l›

üç ayr› süsleme tekni¤i kullan›lm›fl-

t›r.(9)
1. Ahflap Oyma Tekni¤indeki Süslemeler:

Kap› kanatlar›, çiçeklikler, a¤z› aç›klar,

Resim 21: Y›k›lan Ebuz Ziya

Köflkü

Resim 22: Arapo¤lu Kosti

Evinin Sofa Ç›kmas› Figürlü

Süsleme
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dolap kapaklar›, tavan ve tavan göbek-

lerinde uygulanm›flt›r. Kap› kanatlar›-

n›n baz›lar› kemerli ve genellikle beze-

mesizdir. Ahflap oyma motiflerinin he-

men hepsi barok karakterli ve küçük

kartufllar fleklindedir. Tavan göbekleri

ikonografik olarak günefli sembolize

ederler. Sekiz, on, on iki kollu y›ld›z-

lar, merkezi çark›felekli, marul (f›rf›r)

göbekli tavanlar yayg›nd›r.

Evin en önemli unsuru çiçeklik-ay-

nal›klard›r. Bunlar›n kenar bordürleri ve

al›nl›klar geometrik ve bitkisel motif-

lerle bezelidir. Özellikle al›nl›klar›n ze-

mininde renkli kumafllar kullan›lm›flt›r.

2. Çivili Süsleme: Selçuklulara kadar

dayanan bu süsleme tekni¤ine çiçeklik,

tavan ve dolap kapaklar›nda rastlan›l-

maktad›r. Ana süslemeyi destekler ma-

hiyette kullan›lm›flt›r. 

3.Boyal› Bezeme: Özellikle 19. yüzy›-

l›n ortas›ndan sonra ba¤dadi tavanlar

üzerinde kalemifli tekni¤inde manzara-

lar ve bitkisel bezemelere yer verilmifl-

tir. Kuzgunkavak mahallesindeki Deve-

ciler Evinin tavan yüzeyinde 18. yüzy›l

özellikleri gösteren geometrik ve bitki-

sel bezemeler bulunmaktad›r. Ayr›ca

kap› üstü panolar›nda yaz› metinleri

bulunmaktad›r. 

fiehri Ayin sokak 18.numaral› evin

sofa tavan›nda ana kompozisyonu ha-

yali manzaralar oluflturmaktad›r. Benzer

süslemeli tavanlar Mevlâna Dergah›

Meydan-i fierif tavan› ile Çelebi daire-

sinin sofas› tavan›nda görmekteyiz. 

4- SONUÇ
Konya ça¤lar boyunca d›fla ve yeni-

liklere aç›k tarih, kültür, sanat ve eko-

nomi flehri olmufltur. Mevlâna Celâled-

din-i Rumi'nin, Sadrettin Konevi'nin ve

nice önemli düflünce ve bilim adam›

de¤iflik ›rktan dinden insanlar bu flekil-
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Resim 23: Belediye

Bahçesindeki Y›k›lan Köflk

Çizim 4: Nakipo¤lu Kona¤›

Vaziyet Plan›

Çizim 5: Nakipo¤lu Kona¤›

1. Kat Plân›( C.Berk)
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de anlay›fl ve hoflgörü içinde yaflad›lar. 

Kentin zengin tarihi geçmifline tari-

hi Türk Evleri büyük bir de¤er katmak-

tad›r. Konya evleri Türkiye'nin en soy-

lu ve en eski konutlar›n›n mirasç›lar›-

d›r. Konya evlerinden ö¤renece¤imiz

çok fley vard›r. Arfliv belgeleri incelen-

di¤inde Konya Evini daha iyi ö¤reni-

yoruz.(10)

Konya evinden ça¤dafl mimarlar›n

da ö¤renece¤i çok fley vard›r. Aç›kça

söylemeliyim ki, Konya'da konut üre-

tenler bunu hiç düflünememifllerdir. Ya-

p›lan bir araflt›rma eski Konya evlerin-

den yararlan›larak daha sa¤l›kl›, daha

ferah mekanlar üretilebilece¤ini göster-

mifltir.(11) 

Eskiye özlem duyanlar Türk Evini,

Konya evinin tasar›m ve cephe görü-

nüfllerine uygun olarak yeniden üreti-

yorlar. Bu tür uygulamalar ‹stanbul bafl-

ta olmak üzere bir çok flehrimizde ya-

p›lm›flt›r. Karatay Belediyesi büyük bir

mahalle infla etmeyi düflünmektedir. Y›-

k›l›p yok olmakta olan tarihi Konya

Evleri dururken bu tür uygulamalar› ge-

reksiz buluyorum. Eski evlerin korun-

mas›nda esas olan yap›lar›n özgün mal-

zemeleriyle asl›na uygun olarak restore

edilip yaflat›lmas›d›r.

Konya evleri, Türk evine de¤iflik

yönden çeflitli katk›lar sa¤lam›flt›r. Plan

ve malzeme bak›m›ndan Türk öncesi

dönemin izlerini tafl›rken, di¤er taraf-

tan Türk evinin bütün özelliklerini tafl›-

maktad›r. Konya'da Sofas›z (hayatl›

plan) mabeynli, d›fl sofal›, iç sofal› ve

orta sofal› plan örnekleri olan evler

bulmaktay›z. Konya evlerinde 18. yüz-

y›ldan sonra üslûp de¤iflimi görülmek-

tedir. Cephe tasar›m› köflk oda gibi un-

surlar yönünden de bu de¤iflimi izleye-

bilmekteyiz. Özellikle 19. yüzy›l son-

lar›nda Ba¤dat Demiryolunun Kon-

ya'ya ulaflmas› ile cepheler hareketlen-

dirilmifl, Barok pencereler, saçak silme-

leri ve çat›lardaki so¤an kubbeler dik-

kati çekmektedir. Yine cephelerdeki

köflk odalar ve onlar›n önündeki tahta

bofllar bu de¤iflimin özellikleri olarak

görülmektedir.

Konya'da di¤er yap›lar gibi Türk

evleri de yeterince korunamam›flt›r.

1940'l› y›llara kadar kent dokusu, ma-

halleler, sokaklar bir bütün halinde öz-

gün bir flekilde durmaktayd›. Daha

sonraki y›llarda h›zl› flehirleflme ve ya-

p›lan imar planlar› ile bu tarihi doku

yok edilmifltir. Bu gün sokak ölçe¤inde

orijinalli¤ini koruyabilmifl çok az örnek

görmekteyiz.

Konya evleri bir bütün halinde “sit
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Resim 24: Y›k›lan Mümtaz

Koru Evi

10) ‹.Bak›r-H.Bala, "Konya

Ev Mimarisinin De¤iflimi",

Yeni ‹pek Yolu-Konya-I,

Konya, 1998, s 245-264; R.

Özcan, 17. Yüzy›lda

Konya'da Mülk Sat›fllar› ve

Fiyatlar›, Konya, 1993,

(S.Ü., Sosyal Bilimler

Enstitüsü Yay›nlanmam›fl

Doktora Tezi)

11) M. Ay, Vers Un Habitat

Turc Contemporain: Test a

Konya, Paris, 1998,

(Bas›lmam›fl Mezuniyet

Çal›flmas›),

KaratayBelediyesinin Konya

Evini Yrd. Doç. Dr. Osman

Nuri Dülgerler tasarlam›flt›r.
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alanlar›yla” ve tek tek 1982 y›l›ndan

sonra koruma alt›na al›nm›flt›r. Yetersiz

tespit ve tescil çal›flmalar›, yeni cadde-

lerin aç›lmas› ve yeni yap›lanmalar yü-

zünden çok de¤erli ev örnekleri y›k›l›p

yok olmufltur.

Di¤er tarihi flehirlerimizde de oldu-

¤u gibi Konya'daki Türk evleri yeteri

kadar korunup yaflat›lmamaktad›r.

Konya'da art›k evlerin cephe olufltur-

du¤u tarihi sokaklar; Gül sokak, Naki-

po¤lu Seyit ‹brahim Soka¤›, Mahmut

Dede Sokak gibi sokaklar›n bir bütün

olarak korunmas› gerekmektedir. Çok

geç kal›nm›fl olarak belirlenen Mevlana

Selimiye Tarihi Kentsel Sit Alan›, Na-

kipo¤lu Çevresi Tarihi Kentsel Sit Ala-

n›, Meram Do¤al Sit Alan›, Sille Kent-

sel-Arkeolojik Sit Alan›nda koruma

amaçl› imar planlar› yap›lmal›; tek yap›

ölçe¤inde koruma alt›na al›nan evlerin

de restore edilerek, fonksiyon verilerek

yaflat›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bundan daha

önemlisi ise korumaya kaynak ayr›la-

rak, koruma e¤itimine önem verilmesi

gerekmektedir.

Art›k bundan sonra ne sebeple olur-

sa olsun eski evler y›k›lmamal›, Me-

ram'daki do¤al sit ve Meram ba¤ evleri

özgün durumuyla korunmal›d›r. Bir za-

manlar flehrin ekonomik hayat›nda

önemli yer tutan üzüm ve meyve üreti-

mine ba¤l› oluflan ba¤ kültürü yaflat›l-

mal›d›r.(12)

Acilen Konya Evleri üzerine yap›-

lan çal›flmalar gözden geçirilip, yay›n-

lanan örneklerle yay›nlanmayanlar bir-

lefltirilip büyük bir Konya Evleri kitab›

yaz›lmal›d›r.(13) Bu kitapta evlerin

hepsi en küçük detay›na kadar yer al-

mal›d›r. Konya evinde yaflanan hayat,

mekan insan iliflkileri, mekanlarda ger-

çeklefltirilen eylemler bir bir anlat›lma-

l›d›r. Konya evinin kültür boyutu, Sel-

çuklu günlerine kadar inen yaflama kül-

türümüzün bir parças›d›r. Konya evle-

rin bu denli büyük bir monografisi,

flehrin sosyal tarihinin temel tafl›

olacakt›r.
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12) Konya ba¤ evleri için bkz.

M. ‹ncesakal, “Geleneksel

Konya Ba¤ Evleri”, Yeni ‹pek

Yolu-Konya-I, Konya, 1998,

s.223-244

13) Y. Eskil, Konya Evi

Üzerine Bölgesel ‹kamet

Fonksiyonunun Analizi,

Konya, 1975,

(Yay›nlanmam›fl Yeterlilik

Çal›flmas›) K. U¤urlu,

Anadolu Selçuklularda Mesken

Tiplerinin Geliflimi, ‹stanbul,

1983, (Yay›nlanmam›fl

Doktora Tezi) M. Ulusoy, 19.

Yüzy›l Konya Ev

Mimarisinde Avrupa

Mimarisinin Etkileri, Konya,

1992, (Bas›lmam›fl Yüksek

Lisans Tezi) Ayr›ca

çizimlerdeki yard›mlar› için Y.

Mimar M. Ulusoy’a teflekkür

ediyorum. D. Tozo¤lu,

Konya’da Mimari Özelli¤i

Olan Baz› Geleneksel Evlere

Yeni Fonksiyon Verilmesi

Üzerine Bir Deneme, Konya,

1995, (Yay›nlanmam›fl Yüksek

Lisans Tezi)

Resim 25: Karatay

Belediyesi’nce Yeniden

Yap›lan Geleneksel Konya Evi

Çizim 6: Plan Tipleri
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EYÜP CAM‹‹ 
VE MERKEZ C‹VARINDA

YÜRÜTÜLEN 
KORUMA AMAÇLI 
KENTSEL TASARIM 

ÇALIfiMA VE
UYGULAMALARI

GÜLNUR KADAYIFÇI - HÜLYA YALÇIN

Z

1963 y›l›nda Ankara’da do¤du.

1980’de ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’ne

girdi ve 1984’te mezun oldu. ‹TÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü fiehircilik ve

Bölge Planlama Bölümünü 1987’de

bitirdi. Halen Eyüp ‹lçe Belediyesi

Planlama ve Koordinasyon

Müdürlü¤ü’nde Planlama Müdürü

olarak görev yapmaktad›r.

1963 y›l›nda Arpaçay’da do¤du.

1981 y›l›nda ‹Ü Edebiyat

Fakültesine girdi ve 1985 yaz

döneminde Sanat Tarihçisi olarak

mezun oldu. Halen Eyüp ‹lçe

Belediyesi Planlama ve

Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde

Sanat Tarihi Uzman› olarak görev

yapmaktad›r.



Harita 1:

Eyüp ‹lçesi
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G‹R‹fi
‹stanbul Metropoliteni içinde, co¤-

rafi, topo¤rafik ve sosyo-kültürel aç›-

dan önemli bir konumu olan Eyüp,tari-

hi süreç içerisinde Ortado¤u ve Önas-

ya ile Akdeniz çevresinin ticari iliflkile-

rinin odakland›¤› Haliç Do¤al Liman›-

n›n güney k›y›s›nda, Eski ‹stanbul'un

ilk büyük sur d›fl› yerleflmesidir.

KONUM
Bugün Eyüp; Bo¤az suyoluna göre

‹stanbul'un bat› yakas›nda ve Haliç su-

yolunun güneyinde, Haliç'e 2.6 km.

k›y›s› olan bir yerleflmedir. Eyüp ilçesi-

nin bat›s›nda 1876'larda bafllayan d›fl

göçün devam› olan ve 1940, 1950'ler-

de tekrarlayan Bulgaristan göçmenleri-

nin iskan edildi¤i yeni yerleflmelerin

ve devam›nda sanayinin yer ald›¤› Ga-

ziosmapafla; 1950'lerde bafllayan

1960'larda tekrarlayan Yugoslavya

göçmenlerinin iskan edildi¤i yeni yer-

leflmelerin ve Rami Sanayi planlar› ile

getirilmifl sanayi alanlar›n›n yer ald›¤›

Bayrampafla ile komflu bulunmaktad›r.

Do¤usunda Haliç suyolu yer almakta,

güneyinde ise Fatih sur içi yerleflmesi

ve Zeytinburnu bulunmaktad›r. Tarihi

Eyüp yerleflmesinin kuzey k›sm›nda

gecekondu yerleflmesinin a¤›rl›kl› ol-

du¤u Alibeyköy yer al›rken, Alibeyköy

kentsel yerlefliminden sonra Belgrad

ormanlar› ve orman içinde yer alan

Kemerburgaz ve sekiz adet köyle de-

vam eden ilçe s›n›rlar› Karadeniz'le

sonlanmaktad›r. (1 nolu harita)

K›y› ile Tarihi Eyüp Camii ve yak›n

çevresi kod olarak deniz seviyesine ya-

k›n olup; Merkezden uzaklafl›ld›¤›nda

topo¤rafya yükselmektedir. Bahariye

caddesi, ‹slambey caddesi, Dü¤meciler

caddesi, Yeni yol ve Haliç köprüsünün

devam› çevre yolu denize do¤ru alçal-

makla birlikte birer vadi teflkil etmekte,

bu vadilerin aras›nda ise Haliç'e do¤ru

panaromik manzaralara sahip olan te-

peler bulunmaktad›r. Bu tepeler içinde

en tan›nm›fl› ise Gümüflsuyu ‹dris köflkü

tepesi, dünyaca meflhur bir manzara

noktas› olup, Pierre Loti tepesi olarak

isim yapm›flt›r. (2 nolu harita)

Di¤er önemli bir tepe de, Amcaza-

de Vak›f arazisi olan, üzerinde tarihi

köflk, havuz, kuyu, atik duvar kal›nt›lar›

ve mevcut a¤aç kal›nt›lar› ile bakir bu-

lunan bir tepedir ve son derece güzel

bir panaromik manzara noktas›d›r.

TAR‹HÇE
Bizans döneminde sur d›fl›nda, bu-

günkü Eyüp semtinin bulundu¤u yöre

ormanlarla kapl› olmas› ve av hayvanla-

r›n›n bol olmas› nedeniyle imparatorlar

taraf›ndan av sahas› ve sayfiye yeri ola-

rak kullan›lm›flt›r. Ayr›ca bu civarda bir
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çok manast›r infla edilmifltir.

Bu manast›rlardan Aziz Kozmos ve

Damianos ad›na yapt›r›lm›fl olan ma-

nast›rdan dolay› buraya Kozmidyon

denilmektedir.

Harbe gidecek imparatorlarla, Bi-

zans asilzadelerine ve kumandanlar›na

özel bir ayinle silah kuflat›l›r ve mera-

simle u¤urlan›rd›. ‹stanbul'un fethinden

sonrada bu gelenek devam etmifl, as›r-

lar boyunca, son padiflah Vahideddin'e

kadar bütün Osmanl› padiflahlar› "K›l›ç

Kuflanma" merasimlerini hep Eyüp'te

yapt›lar.

Fetihten önce ‹stanbul bir çok kez

sald›r›ya maruz kalm›fl ve her defas›nda

flehir ya¤malanm›fl, mevcut yap›lar tah-

rip edilmifltir. Fatih Sultan Mehmed'de

1453'de ‹stanbul'u kuflatt›¤›nda Eyüp

ve çevresindeki mabet ve yap›lar hara-

be durumundayd›.

Fetihten hemen sonra, Hz.Halid

bin Zeyd Ebu Eyyüb el Ensari'nin kab-

rinin bulundu¤u rivayet edilen yerde,

bir türbe yapt›r›lm›fl. Türbenin yan›nda

Fatih taraf›ndan ‹stanbul'un ilk selatin

camii infla ettirilmifl ve yine ayn› y›llar-

da bu yap›lara eklenen medrese, kütüp-

hane, imaret, çifte hamam ile sur d›fl›-

n›n ilk külliyesi oluflturulmufltur. (1-2

nolu foto¤raflar)

Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini tefl-

kil eden bu külliyenin etraf›nda olufltu-

rulan mahallelere Bursa'dan gelenler
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Foto¤raf 1: Eyüp Sultan Camii

Foto¤raf 2: Eyüp Hamam›



Foto¤raf 3: Bugüne kadar

ulaflmam›fl sahil saraylar›ndan

bir örnek (gravür)
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yerlefltirilerek bu bölge iskana aç›lm›fl-

t›r. Böylece, dini bir an›n›n etraf›nda

flehrin önemli ve Bizans surlar› d›fl›nda

yeni bir yerleflme bölgesi kurulmufl olu-

yordu.

Fatih Sultan Mehmed döneminde

bafllayan imar faaliyetleri II.Beyaz›d ve

Kanuni Sultan Süleyman döneminde

de devam ettirilmifltir.

17.ve 18. Yüzy›llarda Eyüp sahilleri,

Bahariye k›y›lar›na kadar sultan sarayla-

r›, devlet büyüklerinin yapt›rd›¤› yal›lar

ve köflklerle dolmufltur. (3 nolu

foto¤raf)

17. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki ‹stan-

bul'u anlatan Robert MANTRAN Bafl-

kentin d›fl mahallelerini anlatt›¤› bö-

lümde Eyüp için;

"Surlar›n içinde, her hal-ü karda

Türk'ün en kalabal›k unsur oldu¤u bir

kar›fl›k nüfus yafl›yorsa da, surlar›n d›-

fl›nda Halicin sa¤ (güney) k›y›s›nda

yaln›zca Osmanl›lar taraf›ndan iskan

edilen d›fl mahalleler büyümüfltür. Bun-

lar›n bafll›cas› olan Eyüb o kadar önem-

li bir noktaya gelmifltir ki, özel bir yar-

g› alan› meydana getirmekte, kendi ka-

d›s›, kendi subafl›s› ve mütevellisi bu-

lunmaktad›r. Eyüb saf bir flekilde Türk

olan bir merkezdir... Kutsal bir ziyaret

ve sayg› yeri olan Eyüb, kalabal›k, faal

ve müreffeh bir kenttir."

"Dükkanc›lar, bal›kç›lar, zenaatkar-

lar, bahç›vanlar›n yan› s›ra, çok say›da

din adam›-ulemalar- bu kutsal yerde

yerleflmek üzere gelmifllerdir. Ve gene

kutsall›k zihniyeti içinde ekabiran ve

yüksek kiflilerde burada ikamet etmekte

veya burada kendilerine konut yapt›r-

maktad›rlar... Buraya gelen ‹stanbul

müslümanlar›, ticaret, kazanç, kar h›rs›

ve yönetim kavgalar›n›n d›flar›da b›ra-

k›ld›¤› bu kentte, kafirlerle iliflkiden

uzak bir flekilde, kendilerini gerçekten

evde hissetmektedirler. Eyüb, büyük

kentin soysuz ve yozlaflm›fl kentin dün-

yas›n›n yan›nda s›¤›n›lacak bir liman

gibidir." demektedir.

Osmanl› metin ve belgelerinde s›k-

l›kla, Haslar, havas-› Konstantiniye ve-
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Foto¤raf 4-5: Eyüp

Mezarl›klar›
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ya Havas-› Refiye adlar›yla an›lan Eyüp

kazas›, ‹stanbul'un dört kazas›ndan bi-

ridir. Eyüp Kad›l›¤› Evliya Çelebi'nin

verdi¤i bilgiye göre; "500 akçelik bir

Mevleviyettir; kaza 700 köye yay›l-

maktad›r, 16 nahiye naibi vard›r; y›ll›k

adalet geliri 10.000 gurufltur."

Yine Evliya Çelebi Eyüp için;

"Ba¤› bahçesi çok mamur bir flehir-

dir. Dokuz bin sekiz yüz kadar saray ve

evi vard›r...

.... Çarfl›s›nda tam bin seksen befl

tane dükkan vard›r. Bedestan› yoktur.

Fakat bütün k›ymetli eflyalar› dükkan-

larda bulmak mümkündür.

Kavaf çarfl›s›, halis süt çarfl›s› ve ma-

sumlar çarfl›s› mükellef ve süslü çarfl›lar-

d›r. Bu çarfl›n›n yo¤urt ve kayma¤› lez-

zetli, berber dükkanlar› pek süslüdür.

Her cuma binlerce kifli Hazreti Eba Ey-

yubu ziyaret için geldiklerinden, o gün

çarfl› ve pazar insan denizi halini al›r.

Zevk sahipleri kaymakç› dükkan

balkonlar›nda oturarak halis süt, beyaz

peynir, saf bal yiyip safa ederler...

Eyüp flehrinin suyu, havas› güzel,

kad›n ve erkeklerinin güzelli¤i methe-

dilir. Ayan ve eflraf› çoktur. Halk›n›n

ço¤unu bilgilenler meydana getirir.

Eyüb flehrinin has ekme¤i, kayma¤›,

yo¤urdu, fleftalisi ve kay›s›s› meflhur-

dur. Eyüb avlusundaki ç›nar a¤açlar›na

yuva yapan bal›kç›l kufllar› her sene

bafllar›ndan iki tel tüyü bafltan bafla

nurlu Eyüb Türbesi üzerine b›rakarak

hediye ederler..." demektedir.

Edmondo de Amicis ise, ‹stanbul

(1874) adl› kitab›nda Eyüp için;

"Bu fevkalade bir sessizli¤e gömül-

müfl aristokratik bir mahalle gibi uhrevi

bir hüzünle beraber dünyevi bir hürmet

hissini ilham eden bembeyaz, gölgeli

ve flahane bir güzelli¤e sahip bir mezar

flehridir... (4-5 nolu foto¤raflar)

.... ‹stanbul'un bir baflka yerinde,

ölüm tasvirini güzellefltiren ve korkma-

dan seyrettiren müslüman sanat› bu ka-

dar zarafetle gözler önüne serilmez.

dudaklarda hem dua hem tebessüm

uyand›ran hüzün ve zarafet dolu bir

kabristan bir saray bahçe, bir mabet'tir

bu..." demektedir (2 nolu harita)

5 Mart 1922 tarihli Tevhid-i Efkar

Gazetesi'nde yay›nlanan "Bir Rüyada

Gördü¤ümüz Eyüp" bafll›kl› yaz›s›nda

Yahya Kemal;
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"Eyüp, Türklerin ölüm flehri Eyüp,

Avrupa topra¤›n›n bitti¤i sahilde ‹slâm

aleminin bir cennet bahçesi gibi yeflil

duruyor. Bu ölüm flehrine bir defa gi-

renler, kendilerini bu servi ve çini rüya-

s› içinde kaybolmufl gibi hissettikleri

zaman biliyorlarm› ki hakikaten bir rü-

yada bulunuyorlar? Çünkü Eyüp ‹stan-

bul'u fethetmeye gelen Türk ordular›-

n›n hicretin 857'nci senesi bahar›nda,

surlara karfl› gördükleri bir rüya idi. ‹flte

o rüya, Haliç'in kenar›nda gördü¤ümüz

yeflil flehir oldu" demektedir.

19. yüzy›l›n bafllar›nda defterdar

burnu ile Eyüp iskelesi aras›na yerleflen

Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii

Müessesesinin, Tanzimat sonras› getiri-

len askeri k›yafetin gere¤i olarak Fesha-

nenin (6 nolu foto¤raf) Haliç'te III. Se-

lim'in k›zkardefli olan Hatice Sultan'›n

yal›s›n›n fer'iye k›sm›na Sultan Abdül-

mecit'in bir ferman› ile nakledilmesi ile

Haliç'teki sanayileflme de önemli bir

aflama kaydedilmifl oluyordu (1839).

Feshanede daha sonra aba ve hal› tez-

gahlar› ile dokumac›l›k bafllam›fl, 1843-

1857 y›llar› aras›nda ‹ngiltere, Fransa

ve Belçika'dan buhar gücü ile çal›flan

iplik, dokuma ve apre makineleri getiri-

lerek fabrika daha da gelifltirilmifltir.

Ayr›ca bu tarihlerde daha çok askeri

ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› maksad›yla

1828'de Eyüp'te Rifltehane ve ‹plikhane

Karhanesi ad› verilen bir halat fabrikas›

kurulmufl olup; o zamandan itibaren

Haliç'in her iki taraf›ndan kontrolsüz

bir küçük sanayi yerleflmesinin önüne

geçilememifltir.
Alibey ve Ka¤›thane derelerinin

Haliç'e döküldükleri yerde ‹stanbul

flehrinin elektrik ihtiyac›n› karfl›lamak

amac›yla tesis edilmifl olan Türkiye'nin

ilk termik elektrik santral› olan Silahta-

ra¤a Elektrik santral› takriben 118.000

m2'lik bir alan üzerinde kurulmufltur. 

1911 y›l›nda arazisi sat›n al›narak

inflaata bafllam›fl olan santral, ilk defa

11 fiubat 1914 tarihinde flebekelere ve

abonelere elektrik verilmeye bafllanm›fl-

t›r.

Zaman içinde çeflitli takviyelerle

üretimine devam eden santral›n, tesisle-

rinin çok eskimifl olmas› ve so¤utma

suyunun temin edilemez hale gelmesi

nedeniyle 18.03.1983 tarihinde üretimi
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zorunlu olarak durdurulmufltur.

Türkiye'nin ilk Termik santral› olma

özelli¤i tafl›yan bu santral›n; 1. Ulusal

Mimari ve daha sonraki mimarl›k tarihi

dönemlerine ait üslup tafl›yan yap›lar›-

n›n korunarak tarihsel özelli¤i olan

santral makinelerini yerinde ve bu ma-

kineler içinde ilk santral›n an›lar›n› ve

enerji üretiminin tekni¤inin geçmiflten

bu yana geliflimini gelecek kuflaklara

aktarmak amac› ile, bir enerji müzesine

dönüfltürülmesi için santral 06.03.1991

tarih ve 2532 say›l› karar ile eski eser

olarak tescillenmifltir. 

1936/1937 y›llar›nda Henri Prost

taraf›ndan haz›rlanan ve 1942 y›l›nda

Nafia Vekaletince onanm›fl bulunan

1/2000 ölçekli plan ile Haliç k›y›lar› sa-

nayiye aç›lm›fl olup ve Eyüp'ün sosyal

yaflant›s› k›y› kullan›m› aç›s›ndan çok

önemli bir darbe yemifltir.

1950-1953 y›llar›nda kurulan Top-

kap› Sanayi Bölgesi, Keresteciler sitesi,

Rami bölgesindeki sanayi tesisleri, bu

tesislerde çal›flan düflük gelir gruplar›-

n›n yerleflti¤i gecekondu mahallelerinin

oluflmas›na sebep olmufltur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde

‹stanbul'un dört büyük kad›l›¤›ndan bi-

ri olan Eyüp'ün, s›n›rlar› Yedikule ile

Ayvansaray aras›nda uzanan kale du-

varlar› d›fl›nda kalm›fl, Silivriye, Çatal-

caya kadar uzanan bir bölgeyi kapsa-

maktayken; Cumhuriyet döneminde,

yerel yönetimlerin yeniden yap›land›¤›

1984 y›l›na kadar ‹stanbul Belediyesi'ne

ba¤l› bir flube müdürlü¤ü olarak idari

yap›lanmadaki yerini alm›flt›r. 3030 sa-

y›l› yasan›n 27.06.1984 tarihinde yü-

rürlü¤e girmesi ile bafllayan yeni dö-

nem, yerel yönetimlerin yeniden orga-

nize edildi¤i, belediyelerin imar ve

planlama yetkilerinin art›r›ld›¤› bir dö-

nem olmufltur.

1984 y›l›ndan itibaren Eyüp'ün ilçe

olmas›ndan sonra ‹stanbul Büyükflehir

Belediyesi'nce yap›lan ve 1985 onanl›

Haliç Kamulaflt›rma planlar› neticesin-

de Haliç k›y›lar› sanayi tesislerinden

ar›nd›r›lm›flt›r. Sanayiden ar›nd›rma ça-

l›flmalar› esnas›nda çok say›da eski do-

ku örne¤i de yok edilmifltir. Bu y›k›m-

lar esnas›nda k›y› kullan›m›nda çok sa-

y›da eski doku örne¤i de yok edilmifl-

tir. Bu y›k›mlar esnas›nda k›y› kullan›-

m›nda da büyük bir de¤iflim yaflanm›fl

ve padiflahlar›n k›l›ç kuflanma törenleri

s›ras›nda Eyüp Sultan türbesine gitmek

üzere deniz yoluyla gelip karaya ayak

bast›klar› Bostan ‹skelesi plans›z olarak

yap›lan ve halen bir plan› olmayan Ka-

z›kl› yolla (sahil yolu) yok edilmifltir.

408

Harita 3:

Eyüp Camii ve merkez

civar›nda yap›lan 

plan çal›flmas›

Harita 4: 

Eyüp Camii 

ve Merkez Civar›



Foto¤raf 7: Eyüp Sultan

Camii ve Külliyesi
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PLANLAMA 
ÇALIfiMALARI
Eyüp'ün Ülke, ‹slâm alemi ve dünya

ölçüsündeki tart›fl›lmaz yerinin, lay›k

oldu¤unu önem ve duyarl›l›kla ele al›-

narak tan›t›lmas›, Koruma ve kullan›m

kararlar›n›n gelifltirilmesi ve uygulama-

lar›n gerçeklefltirilmesi prensibiyle bafl-

lat›lan planlama çal›flmas›nda, geçmi-

flin; geleneksel yaflam›ndan, kültürün-

den, günümüze ulaflan mimari, yap›sal

ve sosyal özelliklerin izlerini, parçalar›-

n› veya bütününü, ça¤dafl ölçülerle de-

¤erlendirerek gelecek kuflaklara aktar›l-

mas›n› sa¤lamak bafll›ca ilkemiz olmufl-

tur.

Eyüp ‹lçe Belediyesi Araflt›rma Plan-

lama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü so-

rumlulu¤unda 1985 y›llar›nda ana yer-

leflim kararlar› ele al›narak, üniversite

gönüllü kat›l›m› ile sürdürülen planla-

ma ve projelendirme çal›flmalar› netice-

sinde, gerçek yaflamsal senaryolara da-

yan›larak kentsel mekandan ötede bi-

nalar boyutunda gelifltirilmifl bir biriki-

me sahip olmas›na karfl›n Eyüp Camii

ve Merkez Civar› Koruma Amaçl› Uy-

gulama ‹mar Plan›'n›n onanmas› 1993

y›l›nda mümkün olmufltur. (3-4 nolu

haritalar)

Plan Onama S›n›rlar› ‹çerisinde;

Cami-mescit : 7

Türbe-kabir : 25

Mezarl›k-hazire : 30

‹marethane : 1

Tekke ve dergah : 2

Medrese : 3

Su tesisi : 4

Sebil-flad›rvan : 4

Tarihi a¤aç : 4

Yap› kal›nt›s› : 3

Mektep : 5

‹skele : 1

Kütüphane : 2

Hamam : 1

Çeflme : 15

Atik duvar : 2

Sivil mimarl›k örn. : 90

Kargir bina : 2

Toplam : 201 adet

Tescilli yap› ve yap› eleman› bulun-

maktad›r. Bu tescilli yap›lardan An›t

Eser özelli¤i tafl›yanlar hakk›nda k›saca

bilgi verirsek;

EYÜPSULTAN CAM‹‹ 
VE KÜLL‹YES‹
‹stanbul'da fetihten alt› y›l sonra

Eyüp'te Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan

yapt›r›lan ilk kubbeli Selatin camidir. (7

nolu foto¤raf) Kaynaklara göre, cami-

den baflka bir türbe, onalt› hücreli bir

medrese, mutfak, imaret ve çifte hamam

yapt›r›lm›flt›r.

Cami H.863 (M.1459) tarihlidir. III.

Sultan Selim camiyi onartmak istemifl

fakat tamir edilemeyecek durumda ol-
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Foto¤raf 8: Zal Pafla Camii
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du¤u anlafl›l›nca 1798'de tamamen y›-

k›l›p bugünkü cami yap›lm›flt›r. Cami

1819'da II.Sultan Mahmut taraf›ndan

tamir ettirilmifltir.

ZAL PAfiA CAM‹‹
Kitabesi olmayan Zal Mahmut Pafla

Külliyesi Mimar Sinan'›n engebeli ara-

zide yeni bir denemesi olmufltur. (8

nolu foto¤raf)‹ki avluyu çevreleyen ya-

p›lardan güney-bat› köfledeki caminin

son cemaat yeri medrese ile ortak re-

vakl› bir avluya bakmakta olup; avlu-

nun ortas›nda flad›rvan vard›r. Buradan

merdivenli bir geçitle ikinci avluya ini-

lir. Bu avlunun güneyinde türbe kuzey-

do¤u köflesinde L fleklinde alt medrese-

nin odalar› vard›r, dersane geçidin kar-

fl›s›ndad›r.

1590'lara tarihlenen caminin

minaresi 1894 depreminde y›k›l-

d›ktan sonra yenilenmifl, 1955-

1963 y›llar› aras›nda da Vak›flar

Genel Müdürlü¤ü külliye'yi, resto-

re ettirmifltir.

CEZER‹ KASIM PAfiA 
CAM‹‹
Cezeri Kas›m Pafla taraf›ndan yapt›-

r›lm›flt›r. Baz› kaynaklarda Mimar

Ali'nin eseri oldu¤u belirtilmektedir.

Caminin yap› kitabesi yoktur. Ancak

H.921 (M.1515) y›llar›nda yapt›r›lm›fl

oldu¤u tahmin edilmektedir.

SAÇLI ABDÜLKAD‹R 
EFEND‹ MESC‹D‹
1537 y›l›nda fieyhülislam Abdülka-

dir Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Kesme tafltan klasik Osmanl› üslubunda

yap›lan mescit fevkanidir.

H.944 (M.1537) y›l›nda Sivasi Tari-

kat› Tekkesi fleyhi olan fieyh Abdur-

rahman Efendi ölünce bu yere gömül-

müfl, o¤lu Abdülkadir Efendi de bu me-

zar›n üzerine fevkani olarak mescidi

yapt›rm›flt›r.

BÜYÜK ‹SKELE CAM‹‹
Eyüp ‹skele Meydad›ndad›r. 1577'de

Hac› Mahmut A¤a taraf›ndan yapt›r›l-

m›flt›r. 1819 y›l›nda Cevri Usta taraf›n-

dan yenilenen cami bugünkü haline

1900 y›l›nda Kaptan-› Derya Bozcaada-

l› Hasan Hüsnü pafla taraf›ndan getiril-

di. 

KIZIL MESC‹T
1581 y›l›nda Kiremitçi Süleyman

Çelebi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bitifli-

¤inde Ramazan A¤a S›byan Mektebi

bulunuyor.
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(Prof. Dr. Nezih Eldem)
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DEM‹RC‹LER 
(Ç‹V‹C‹LER-Ç‹NGENE 
VEYA ÇER‹BAfiI) CAM‹‹
Defterdar caddesindedir. 17.yüzy›la

tarihlenen cami yak›n geçmifle kadar

y›k›k durumdayken restore edilmifltir.

CAFER PAfiA TEKKES‹
Eyüp Zalpafla caddesinde K›z›l

Mescidin karfl› taraf›nda yer almakta-

d›r. Tekkenin banisi Cafer Pafla, Kanu-

ni Sultan Süleyman'›n son savafl›na (Zi-

getvar) silahtar olarak kat›lm›flt›r. Cafer

Pafla, III.Murat'›n saltanat› döneminde

H.995 (M.1587) tarihinde vefat etmifl

ve tekkesinin yan›ndaki türbeye gö-

mülmüfltür. Cafer Pafla'n›n medrese ile

Halvetiye tarikat›na verilmesi flart k›-

l›nm›fl olan zaviyesi yak›n dönemde

restore edilmifltir.

SOKULLU MEHMET 
PAfiA MEDRESES‹
Camii Kebir caddesindedir. Sokullu

Mehmet Pafla taraf›ndan H.976

(M.1568/69) tarihinde Mimar Sinan'a

yapt›r›lm›flt›r. Yan›ndaki Darülkurra ve

önündeki türbe ile birlikte küçük bir

külliye oluflturur. Son olarak 1962-

1963 y›llar›nda onar›lan medrese flimdi

Eyüp Sa¤l›k Merkezi olarak kullan›l-

maktad›r.

HOCA SADETT‹N EFEND‹ 
DARÜLKURRASI
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun yirmi

ikinci fieyhülislam› Hoca Sadettin

Efendi, 1536'da do¤an Sultan III.Mu-

rat'›n flehzadeli¤i s›ras›nda Manisa'da

hocal›¤›n› yapm›flt›r. 01.04.1598'de

fieyhülislam olan Hoca Sadettin Efendi

30.09.1599 tarihinde vefat etmifltir.

02.10.1599'da Eyüp Sultanda yapt›rd›-

¤› Darülkurran›n yan›nda gömülmüfltür.

‹lk Vakanüvistlerdendir.

M‹HR‹fiAH SULTAN 
‹MARET‹
Eyüp Bostan ‹skelesi caddesi kena-

r›nda yer al›r. 1792 y›l›nda, Mimar ket-

hüdas› Arif A¤a'n›n mimar bafl›l›¤› za-

man›nda yap›lan yap›y› Sultan III.

Mustafa'n›n efli, III. Selimin annesi

Mihriflah Valide Sultan  yapt›rm›flt›r.

Yap› döneminin üslup özelliklerine uy-

gun olarak Barok çizgiler tafl›maktad›r.

HÜSREV PAfiA 
KÜTÜPHANES‹
Eyüp Sultan semtinin hiç süphesiz

en önemli ve günümüze kalan tek kü-

tüphanesidir. 1839 y›l›nda Eyüp Bos-

tan ‹skelesinde özel bir binada tesis

edilen bu kütüphanenin kurucusu

III.Selim, II.Mahmut ve Abdülmecit

devirlerinde Seraskerlik, Kaptan-›

Deryal›k, Sadrazaml›k ve M›s›r Valili-

¤i yapm›fl Mehmet Hüsrev Pafla'd›r.

Kütüphane binas› deniz k›y›s›n›n çok

yak›n›nda, padiflahlar›n k›l›ç alaylar›-

n›n yap›ld›¤› cadde üzerinde kurul-

mufltur.
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Foto¤raf 9: Sokollu Mehmet

Pafla  Vakf› Tesisleri (Genel

düzenlemeden önceki hali)

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

HASAN HÜSNÜ PAfiA 
KÜTÜPHANES‹
Eyüp semtinin son vak›f kütüphane-

si II.Abdülhamit devri Bahriye Naz›rla-

r›ndan Hasan Hüsnü Pafla taraf›ndan

yapt›r›lm›flt›r. 1894 tarihlidir.

HAMAM
Evliya Çelebi'ye göre Fatih Sultan

Mehmet'in yapt›rd›¤› dördüncü hamam

olan yap› XV.y.y. yap›s›d›r.

XVI.y.y.'dan sonra geçirdi¤i çeflitli

onar›mlarla oldukça de¤iflmifltir.

SULTAN REfiAT MEKTEB‹
Eyüp, Boyac› sakaktad›r. 35. Os-

manl› padiflah› Sultan V.Mehmet Reflat

taraf›ndan Mimar Kemalettin'e türbe

ile birlikte yapt›r›lm›flt›r. 1910 tarihli

mektep bugünde okul olarak hizmet

vermektedir.

TÜRBELER
Fetihten sonra Hz.Halid Eba Eyyub

El-Ensari'nin etraf›na ilk flehitler gö-

müldüler. Daha sonra bir çok devlet

adam›, sanatkar ve Eyüp Sultan'a yak›n

olmak isteyen bir çok kifli buraya gö-

müldüler. Her biri birer an›t eser özel-

li¤i tafl›yan bu türbeler Eyüp'ün manevi

kiflili¤inin simgeleridir.

Evrensel bir öneme ve üne sahip,

yo¤un tarih ve peyzaj de¤erleri ile tüm

‹stanbul'un ülkemiz ve dünya insanlar›-

n›n paylaflt›¤› kültürel ve rekreatif özel-

likleri ile kutsal bir ziyaret yeri olarak

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

yap› ve birbiri ile ilgili çok say›da ve

önemde kültürel ve tarihi miras›n yer

ald›¤› bu önemli yerleflmeyi, özellikle

Eyüp Camii, meydan ve yak›n çevresini

ufalanm›fll›ktan ve ihmal edilmifllikten

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

bir tarihsel-ifllevsel bak›ml›l›¤a ulaflt›r-

mak için yo¤un bir projelendirme ve

daha da önemlisi her alanda uygulama

çal›flmas› sürdürülmektedir.

Eyüp Sultan'›n kaybetti¤i zaman

bugün yine ayn› bütünlük içerisinde

tekrar gelifltirilen uygulama projeleri ve

programlar› ile geri kazan›lmak isten-

mektedir.

PLAN ÇALIfiMASI 
KAPSAMINDA YER 
ALAN PROJELER 
ANA BAfiLIKLARI ‹LE 
fiUNLARDIR
11--  EEyyüüpp  ttaarriihhii  mmeerrkkeezzii,,  ccaammiiii  mmeeyy--

ddaann  vvee  ççeevvrree  ddüüzzeennlleemmeessii;;

• Cami meydan› düzenlenmesi +

Günübirlik kullan›ma yönelik hizmet

• Katl› otopark + ulafl›m

• Halka aç›k belediye çocuk e¤len-

ce merkezi

• Cep tiyatrosu 

• Yöresel düzenleme alanlar›

2- ‹skeleler, iskele meydan› ve k›y›

fleridi düzenlenmesi;

• Eyüp iskelesi

• Bostan iskelesi

• Su ve kürek sporlar› merkezi

3- Münferit Restorasyon ve çevre

düzenleme konular›;

• Camiler-tekkeler

• Türbeler, hazireler, mezarl›klar

• Çeflmeler

• Sivil mimarl›k örnekleri

• Sokak dokular›

11--  EEyyüüpp  TTaarriihhii  MMeerrkkeezzii,,  CCaammii

MMeeyyddaann  vvee  ÇÇeevvrree  DDüüzzeennlleemmeessii::

Önemli bir sosyal merkez olan

Eyüp Camii, özellikle dini bayramlarda

ve kutsal günlerde, müslümanlar›n ak›n

ak›n gelip topland›¤› bir yerdir. Buraya

gelen insanlar›n huzurla ibadetlerini
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Foto¤raf 10: Sokollu Mehmet

Pafla Vakf› Tesisleri

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

yapabilmelerini ve yörenin di¤er sosyal

ve kültürel de¤erlerini tan›y›p yararla-

nabilmelerini sa¤lama amac› camii

meydan ve çevresinin asl›na fonksiyo-

nuna uygun biçimde düzenlenmesini

zorunlu hale getirmifltir.

EEyyüüpp  CCaammiiii  MMeeyyddaann››  vvee  GGüünnüübbiirrlliikk

KKuullllaann››mmaa  YYöönneelliikk  HHiizzmmeett  AAllaann››  DDüü--

zzeennlleemmee  PPrroojjeessii::

Eyüp Camiine ibadet ve ziyaret ga-

yesi ile gelenlerin huzurla ibadet ve zi-

yaretlerini yapabilmeleri ve her türlü

gereksinimlerini yerine getirebilmeleri-

ni sa¤lamak amac› ile, haz›rlanan ve

31.05.1995 gün ve 6731 say›l› ‹stanbul

I Nolu Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›

Koruma Kurulu karar› ile onanl› olan

Arasta olarak adland›r›lan birinci etab›

uygulanm›fl olup; 14.02.1996 gün ve

7538 say›l› Kurul karar› ile onanl› olan

ve Arasta Kasr› ad› verilen ikinci etab›n

uygulanmas› ile projenin önemli bir

k›sm› tamamlanm›fl olacakt›r.

Hatal› olarak aç›lan Eyüp Camii

meydan›na kadar saplanan bulvar, yeni

düzenleme içinde "ARASTA" ad›yla in-

fla edilen bir çarfl› kompleksi ile kesile-

rek Ana meydana tak›l› yeni bir mey-

dan yarat›lmaktad›r. Bu meydana "Aras-

ta Kasr›" ad› verilen kanad›n alt›ndan

girilmektedir. Ayr›ca Arasta Kasr› alt›n-

da yer alacak  "gündüz oteli" fonksi-

yonlar› içinde çeflitli hizmetler sunula-

cak bölgeler olacakt›r. (1 nolu çizim)

Bütünü ile ‹stanbul'a ve özellikle S‹T

alanlar›na yap›lan en büyük kötülükler

1950'li y›llar›n sonundaki imar hareket-

leri ile aç›lan bulvarlar ile yap›ld›. Bu

konuda en ciddi zarar› merkeze do¤ru

hoyratça inen ve Saçl› Abdülkadir Mes-

cidi'ne saplanan bulvar ile Eyüp Sultan

görmüfltür. Yap›lan Arasta ve Arasta

Kasr› projeleri ile bulvar›n bir k›sm›n›n

ana meydandan kopuk canl› bir mey-

danc›k haline getirilmesi ve yiyip içme,

al›flverifl gibi bütün karmaflan›n kutsal

ana meydandan emilmesi sa¤lanmak is-

tenmektedir. Nitekim bugün tuvaletler

dahil pek çok ifller düzeyli bir kentsel

ve mimari çevre bütünlü¤ü içinde bü-

yük ölçüde gerçeklefltirilmifltir. (9-10

nolu foto¤raflar)

Eyüp'te yürütülen çal›flmalarda bafl›n-

dan beri Belediyemizle koordineli olarak

çal›flan bir çok projeye imza atan ve fah-

ri dan›flman olarak her konuda yard›mc›

olan, Say›n Prof. Nezih ELDEM Eyüp

Camii Meydan› ile ilgili olarak; "Tarihi

mekansal kurguyu inceledi¤imiz zaman

Eyüp Camii önünde bir yap› adas›n›n

kald›r›lmas› ve önemli bir çeflmenin yok

edilmesi bahas›na yarat›lm›fl olan mevcut

meydan›n bile, bir mimarl›k ay›b› oldu-

¤unu yaz›k ki bugün pek çok mimara ve

tasar›mc›ya bile anlatabilmek kolay ol-

muyor. Oysa camiye deniz yolu ile ula-

flan yollar›n, nas›l bu kap›larda sonland›-

¤›n›, aç›k büyük mekan olarak cami bün-

yesi içindeki ana avlunun boyutlar› ile

a¤açlar› ile nas›l etkileyici oldu¤unu ço-

cuklu¤umdan hat›rl›yor ve bugünkü an-

lamsal kay›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 simgesidir. Fanili¤in, ge-

çicili¤in vurguland›¤›, ahflap malzeme

ve kifliselli¤i vurgulayan gölgeli parçal›-

l›k ve k›r›kl›klar› ile evler toplulu¤unca

kucaklanm›fllard›r. Onlar üzerinde yük-
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Foto¤raf 11-12: Mezarl›klar

ve yayalaflt›rma çal›flmalar›

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

selerek sadece uzakta siluette alg›lan›r-

lar. Yaklafl›rken bütünü gördü¤ünüz

mesafeler asla yarat›lmam›flt›r. Cami,

bir sokak köflesinden bir minaresi ile

ans›z›n karfl›n›za ç›kar." demektedir. 

Yukar›da, Prof. Nezih ELDEM tara-

f›ndan ana fikri aç›klanan anlay›flla yü-

rütülen, Eyüp'e hak etti¤i de¤er ve

prestiji kazand›rmaya yönelik projelen-

dirme çal›flmalar›, belediyemiz planla-

ma müdürlü¤ünce plan diline aktar›la-

rak onama aflamas›ndaki tüm çal›flma-

lar da müdürlü¤ümüzce yürütülmüfltür.

Eyüp'te uygulamas› hemen hemen

biten yayalaflt›rma çal›flmalar› kapsa-

m›nda yol planlamalar›, ayd›nlatmalar,

mezarl›k istinat duvarlar› restorasyonla-

r› tamamlanm›flt›r. (11-12 nolu

foto¤raflar)

Eyüp Camii Meydan› ve çevresi dü-

zenleme çal›flmalar› kapsam›nda yap›-

lan, Mihriflah Valide Sultan ‹mareti

içinde yer alan ve çok kötü bir kullan›-

ma sahip olan kurban kesim yerinin ta-

rihi çevreye yak›flacak bir flekilde dü-

zenlenmesi ile ilgili kurul kararlar› da

dikkate al›narak haz›rlanan uygulama

projesi de 05.06.1996 gün ve 7802 sa-

y›l› kurul karar› ile onanm›fl olup; uygu-

lama safhas›ndad›r.

Eyüp Sultan Türbesi'nin arka tara-

f›nda bulunan Boyac› sokaktan cephe

alan eski bir fabrikan›n yerine tasavvuf

musikisi konserlerinin verilebilece¤i

dingin bir huzur ortam› sunan bir mü-

zik evi yap›lmas› da projelerimiz ara-

s›nda yer almakta olup; avan projesi

haz›rlanm›fl, onama aflamas›ndad›r. (13

nolu foto¤raf)

Eyüp'te yetiflmifl birçok bestekardan

(Hac› Arif Bey, Zekai Dede, Eyüplü

Mehmet Bey, Zekaizade Ahmet Efendi,

Ali Aflk› Bey, Itri Mustafa Efendi v.b.)

Büyük Dede Efendi ile Eyyubi Mehmet

Bey eskiden yaz günlerinde hemen he-

men her gün Eyüp sahilindeki kahve-

hanelerden birinde buluflurlar, akflamla-

ra de¤in meflkle vakit geçirirlerdi. Ze-

kai Dede de bunlardan bu kahvehane-

lerde ders alm›flt›r. Buraya gelerek,

meflk alemlerine kat›lanlardan biride

Ahmet RAS‹M'dir.

Geçmiflin bu güzel an›lar›n›n yaflat›l-

mas›na yönelik bir di¤er proje çal›flmas›

da Müzisyenler kahvesidir. Yak›n geç-

mifle kadar varl›¤›n› sürdüren ve foto¤-

raflarda tespit edilebilen bu kahvelerden

birisi Bostan ‹skelesi yan›nda, Mihriflah

Sultan ‹mareti haziresinin bitifli¤inde

yer alan kahvenin ça¤dafl bir anlay›flla

yeniden infla edilmesi hedeflenmektedir.

(15 nolu foto¤raf)

KKaattll››  OOttooppaarrkk  PPrroojjeessii  vvee  UUllaaflfl››mm::

Eyüp Camii meydan› ve yak›n çev-

resi, uluslararas› boyutta bir ziyaret ve

ibadet yeri niteli¤i tafl›yan özelli¤i ile
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yüksek kapasitede otopark ihtiyac› gös-

termektedir.

Meydan ve çevre düzenlemesi çal›fl-

malar› kapsam›nda Haliç K›y› fieridi

Sahil yolu ana ulafl›m arteri olmaktan

ç›kar›lm›fl günübirlik ihtiyaca cevap ve-

recek fonksiyonlarla gezi ve dinlenme

alan› olarak planlanm›flt›r. Bu yolun yü-

kü ise cami ve merkezini bir yay gibi

çevreleyen ve Eyüp Mezarl›¤›n› etkile-

meden bir tünel ile geçerek Eyüp-Ali-

beyköy k›y› fleridi güzergah›na ba¤la-

yan trafik ak›fl› ile sa¤lanmaktad›r. Bu

trafik ak›fl› içerisinde kalan alan tama-

men yayalara terk edilmifltir. 

Bu bölgede görülen otopark ihtiyac›

ise kurban kesim yerinin (Mihriflah Va-

lide Sultan ‹maretinin arka taraf›) ya-

n›nda bir otopark alan›n›n planlama ve

projelendirme çal›flmas› tamamlanm›fl

olup uygulama aflamas›ndad›r. Ayr›ca,

Arasta Kasr›n›n alt›nda bir otopark

planlanm›fl ve projeleri Arasta Kasr›

projeleri ile birlikte onanm›flt›r. Yine

otopark ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik

olarak 51 adan›n yan›nda yer alan ve

Haliç Kamulaflt›rma planlar›na göre ka-

mulaflt›r›larak yeflil alan olarak düzen-

lenmifl olan bölgede Katl› Otopark ve

Nikah Salonu yap›m›na ait planlama ve

avan proje çal›flmas› tamamlanm›fl olup;

ilgili kurumlarda onama aflamas›ndad›r.

HHaallkkaa  AAçç››kk  BBeelleeddiiyyee  ÇÇooccuukk  EE¤¤lleennccee

MMeerrkkeezzii::

20.07.1996 onanl› Eyüp Camii ve

Merkez Civar› Koruma Amaçl› imar

Plan›'nda Haliç k›y› fleridi düzenlemesi

içerisinde, Sümerbank (Eski Feshane)

binas› yan›ndaki alanda Eyüp Sultan'›

ziyaret eden sünnet çocuklar›na Eyüp'e

gelenlere ve Eyüp'lülere hizmet etmesi

halka aç›k belediye çocuk e¤lence mer-

kezi olarak ayr›lm›fl olup; avan projeye

göre uygulama yap›lacakt›r.

CCeepp  TTiiyyaattrroossuu::

Zal Mahmut Pafla külliyesi yan›nda

yer alan ve halen fidanl›k olarak kulla-

n›lan, mülkiyeti Vak›flara ait olan 65

ada 14 parselin avan projeye göre dü-

zenlemesi yap›lacakt›r.

Yine çocuklara yönelik olarak hiz-

met verecek olan bu alanda; Karagöz

gösterilerinin yap›laca¤›, kukla tiyatro-

lar› ve çocuk oyunlar› sergileycek tiyat-

rolar›n gösteri yapabilecekleri aç›k ve

kapal› mekanlar yer alacakt›r. 

YYöörreesseell  DDüüzzeennlleemmee  AAllaannllaarr››::

Eyüp Camii ve Merkez Civar› Koru-

ma Amaçl› ‹mar Plan› ile tespit edilen

düzenleme alanlar›nda 1/200 ölçekli

plan çal›flmalar› ile buradaki tarihi, kültü-

rel, sosyal potansiyel de¤erlendirilerek,
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Foto¤raf 13: Mezarl›klar

aras›nda yeralan fabrikan›n

yerine müzikevi yap›lacak

Çizim 2: Müzikevi 

(Prof. Dr. Nezih Eldem)



Foto¤raf 14: Yak›n zamana

kadar varolan kahvehane

Foto¤raf 15: Bostan ‹skelesi

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

bu alan içerisindeki yeni önerilecek bi-

nalar›n tarihi de¤eri olan korunacak bi-

nalarla birlikte uyumlu bir halde yap›lafl-

mas› ve plan ile öngörülen fonksiyonlar

dahilinde parsel ölçe¤inde de ele al›nma-

s› ve ada içi boflluklar›n küçük meydan-

c›klar olarak düzenlenmesi prensibiyle

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih

Vakf›nca yap›lan 1/200 ölçekli planlar

20.06.1997  tarihle onanm›flt›r. Bu Yöre-

sel Düzenleme Alan› plan s›n›rlar› içinde

kalan korunmas› gerekli kültür varl›¤›

olarak tescilli dini ve sivil mimarl›k ör-

neklerinin 1/100 ölçekli rölöve ve resto-

rasyon projeleri de haz›rlanm›flt›r.

2-‹skeleler, ‹skele 
Meydan› ve K›y› 
fieridi Düzenlemesi
Bugün Haliç Kamulaflt›rma Planlar›

ile aç›k yeflil alan haline getirilen Haliç

K›y› fieridi, zaman›nda sultan saraylar›,

yal›lar, iskeleler ve çevresindeki kahve-

leriyle ‹stanbul'un tarihi, sosyal, fiziki

dokusu içinde seçkin bir yere sahiptir. 

EEyyüüpp  ‹‹sskkeelleessii::

K›y›daki en önemli iki iskeleden

Eyüp ‹skelesi; Haliç'in zaman içerisin-

de dolmas› nedeniyle uzun y›llar ifllevi-

ni sürdürememiflti. Bu iskele Haliç k›y›-

s› boyunca s›ralanan di¤er iskeleler ile

birlikte 1913 y›l›nda ‹talyan Haliç flir-

keti taraf›ndan ahflap iskele binas› ola-

rak infla edilmifl bulunmaktad›r. Son iki

y›l içinde yap›lan Haliç'i temizleme ça-

l›flmalar› neticesinde art›k Eyüp ‹skele-

sine yeniden vapur yanaflabilmektedir. 

BBoossttaann  ‹‹sskkeelleessii::

Bostan ‹skelesi(16 nolu foto¤raf), ta-

rihselli¤i içinde saltanat kay›klar›n›n ya-

naflt›¤›, padiflah›n cülus törenlerinde de-

niz yoluyla Eyüp Sultan'a gelirken ayak

bast›¤› yerdir. (17 nolu foto¤raf) Ancak

yap›lan sahil yolu (kaz›kl› yol) ile Bostan

iskelesi ortadan kald›r›lm›flt›r. Bu iskele

çevresinde yer alan tarihi türbeler, tekke

binalar›, Mihriflah Sultan ‹mareti, tafl us-

tal›¤› ve hat sanat›n›n nadide örneklerin-

den olan mezar tafllar›n›n sergilendi¤i

Mihriflah Sultan haziresi, zaman›nda

Türk Musiki sanat›n›n büyük ustalar›n-

dan olan Zeka Dede'nin meflk alemlerin-

de bulundu¤u ve bugün ortadan kalkan

meflhur kahvesi, Sultan Reflat'›n Mimar

Kemalettin'e yapt›rd›¤› türbe ve okulu

ile eski görkemli sosyal yaflant›s› ve kül-

türel birikiminden kalan izlerin bugün

kendi haline terk edilmifllikten kurtar›la-

rak ça¤dafl bir anlay›flla yeniden de¤er-

lendirmek suretiyle hak etti¤i kullan›ma

kavuflturulmas› gerekmektedir.

Bu amaçla sahilin düzenlenmesi

amac›yla yap›lacak avan projede Rekre-

atif amaçl› aç›k kapal› alan düzenleme-

leri ile birlikte, bu bölgede kahvehane,

çayevleri, nargile salonlar›, kaymakç›,

flekerci, halkac› gibi günü birlik hizmet

veren geleneksel fonksiyonlara yer ver-

mek planlanmaktad›r.

SSuu  vvee  KKüürreekk  SSppoorrllaarr››  MMeerrkkeezzii::  

‹ki iskele aras›ndaki r›ht›mda düzen-

lemeler yaparak, bir gezinti mahalli ve

insan›n suda ve k›y›da, su ile yaflama
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K›l›ç kuflanma töreni (gravür)

Foto¤raf 16: Restore edilen

Cafer Pafla Tekkesi (eski hali)

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

faaliyetlerini gerçeklefltirece¤i imkanla-

r› haz›rlamak maksad›yla, imaretin ar-

kas›nda planlad›¤›m›z "Su Sporlar›

Merkezi" ile, suya yönelik faaliyetlerin

e¤itsel ve organize biçimde yerleflip

geliflmesi sa¤lanacak, daima sakin ve

durgun bir su yolu olan Haliç'in bu im-

kân› de¤erlendirilecektir.

Nitekim 1987 y›l›nda, Haliç'te Ox-

ford ve Cambridge Üniversiteleri ara-

s›nda kürek yar›fllar› yap›lm›flt›r. Tarih-

le kucaklaflan, böylesine sakin ve

uyumlu bir suyolunu Uluslararas› orga-

nizasyonlar› açmak hem bölgenin hem

de yar›fllar›n cazibesini artt›racakt›r. 

3- Münferit 
Restorasyon ve Çevre 
Düzenleme Konular›
CCaammiilleerr  vvee  TTeekkkkeelleerr::

Eyüp; geçmiflten bu güne hayat ve

ölümü bir arada bar›nd›ran, dini ibadet

ve e¤itimi, sosyal ve kültürel yaflamla

birlikte iç içe yaflatan ve bunun en seç-

kin fiziki örneklerini günümüze kadar

ulaflt›ran ‹stanbul'un nadir yörelerinden

biridir. 

Mülkiyeti Vak›flara ait olan külli-

ye, cami, mescit ve tekkelerin çevre

düzenlemesi gerektiren yo¤un tarihi

mekan odaklar› ile birlikte de¤erlendi-

rilerek restore edilmesi, gelecek ku-

flaklara aktar›lmas› program›m›za al›n-

m›fl ve bir çok uygulama da yap›lm›fl-

t›r. (18 nolu foto¤raf)

TTüürrbbeelleerr,,  HHaazziirreelleerr  VVee  MMeezzaarrll››kkllaarr››

RReessttoorraassyyoonn  VVee  DDüüzzeennlleemmee  ÇÇaall››flflmmaallaarr››::

Osmanl› tafl ustal›¤›n›n ve hat sana-

t›n›n en seçkin örneklerini içeren ve

her biri yontu de¤erinde olan tarihi

mezar tafllar› ile günümüzdeki mezarl›k

kavram› d›fl›nda, yaflam›n sonsuzlu¤unu

süreklili¤ini simgeleyen Eyüp'ün tarihi

kimli¤ini tamamlayan hazire ve mezar-

l›klarda Osmanl› devlet idaresinde

önemli yeri olan kiflilerin, ünlü din

adamlar›n›n, literatürde yer alan ünlü

sanatkarlar›n kabirleri Eyüp'te yer al-

maktad›r.

Yak›n zamana kadar kaderine terk

edilmifl olan ve bir k›sm› yok edilmifl

olan, bölgenin yerleflme özelli¤inin bir

parças› olan bu alanlar yeniden düzen-

lenerek ve restore edilerek Eyüp'e ka-

zand›r›lm›flt›r.

Türbeler ise Osmanl› idari, dini ve

sosyal yaflam› içerisinde yer alan

önemli kiflilere (padiflah, valide sula-

tanlar, flehzadeler, sadrazamlar, fleyhü-

lislamlar, paflalar v.s.) ait üstü kapal›

kabir mekanlar› olup; mimarl›k tarihi-

nin en seçkin örnekleridir. Restore edi-

lip, hak ettikleri de¤ere kavuflturul-

maktad›rlar.

ÇÇeeflflmmeelleerr::

‹slam dininin felsefesinden kaynak-

lanan prensipler ve yaflam biçimi nede-

niyle su kullan›m›n›n vazgeçilmez öne-

mini, suyu halka ulaflt›rmak arzusu ve

hayrat yapma iste¤ini belgeleyen, mey-

dan ve sokaklar› süsleyen, her biri tafl,

hat ve süsleme sanat›n›n güzel örnekle-

rinden olan çeflmeler belediyemiz im-
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Foto¤raf 17: Sivil mimari

örnekleri, Eyüp Belediyesi

Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü

Binas›, Eyüpsultan Kültürevi.

Foto¤raf 18: Eyüp’te bir eski

sokak dokusu.
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kanlar› el verdi¤ince restore edilmeye

çal›fl›lm›fl ve bu çal›flmalar gelecekte de

devam edecektir.

SSiivviill  MMiimmaarrll››kk  ÖÖrrnneekklleerrii::

Eyüp'te Osmanl› döneminden günü-

müze kadar ulaflm›fl, tarihsel süreç için-

de toplumumuzun belli bir devirdeki

sosyal, ekonomik ve kültürel yaflam›n›n

somut belgeleri olarak ayakta durmaya

çal›flan sivil mimarl›k örne¤i ahflap ve

kargir yap›lar genellikle flah›s mülkiye-

tindedir. 

1/200 ölçekli planlar› yap›lan Yöresel

Düzenleme Alan› s›n›rlar› içinde kalan

tüm korunmas› gerekli eski eser olarak

tescilli yap› ve yap› elemanlar› gibi sivil

mimarl›k örneklerinin de 1/100 ölçekli

röleve, restitüsyon ve restorasyon proje-

leri Türkiye Ekonomik ve Toplumsal

Tarih Vakf›na ihale yoluyla haz›rlat›lm›fl

ve bu çal›flma sonucunda bir konut tipo-

lojisi de oluflturulmufltur.

Eyüp'te art›k gözle görülür bir flekil-

de hissedilen iyilefltirmelerin olumlu et-

kileri sonucunda mülk sahipleri ve Haliç

kamulaflt›rma plan› nedeniyle kamulaflt›-

r›lm›fl olan sivil mimarl›k örnekleri de ‹s-

tanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan

restore edilerek günümüz Eyüp'ündeki

sayg›n yerini almaktad›rlar. (19-20-21

nolu foto¤raflar)

SSookkaakk  DDookkuussuu::

Düzenleme alan› içerisinde yer alan

sokaklar asfaltlanarak yükseltilmifl ve

tarihi karakterini büyük ölçüde kaybet-

miflti. Zamanla yükselen sokak kotu

yol boyunca yer alan türbelerin hemen

hemen hepsinin çukurda kalmas› nede-

ni ile su bask›nlar›na maruz kalarak

tahrip olmalar›na sebep olmaktayken,

bu durum 11.04.1995 gün ve 6560 sa-

y›l› ‹stanbul I Numaral› Kültür ve Ta-

biat Varl›klar›n› Koruma Kurulu karar›

ile onanl› projeye istinaden yap›lan

uygulamalarla, düzenleme alan› içeri-

sinde kalan ve yayalaflt›r›lan sokak ve

meydanlar tretuvars›z, ortaya meyil

veren kesitte, adi tafl kaplama, arnavut

kald›r›m› (geleneksel kaplama malze-

mesi) ile kaplanm›flt›r. (22 nolu

foto¤raf)

Yine, düzenleme alan› içerisinde

kullan›lacak kent mobilyalar› 1/200 öl-

çekli planlarla tespit edilmifl olup; bu

alan içerisinde korunmas› gerekli kültür

ve tabiat varl›klar›na olumsuz etkide

bulunan telefon, elektrik direk ve kab-

lolar› gibi alt yap› unsurlar› yap›lan ta-

lepler üzerine ilgili kurulufllarca düzel-

tilmifltir.

Tabela, reklam afislerin kald›r›lma-

s›na yönelik çal›flmalarda devam et-
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Foto¤raf 19: Sivil mimarl›k

örnekleri.

Foto¤raf 20: Geleneksel

kaplama malzemesi ile

kaplanm›fl Fahri Korutürk

Caddesi.

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

mektedir. Kent mobilyalar› (elektrik

direkleri, sokak lambalar›, banklar,

çöp kutular› v.b.) ile tabela ve levhala-

r›n geleneksel yap›larla uyumlu malze-

me, renk ve formlarda yeniden tasa-

r›mlar› yap›lm›fl bölgenin görsel ve

fonksiyonel ahengi sa¤lanmaya çal›fl›l-

m›flt›r.
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osmanl› devleti’nin
Kuruluflunun 700. Y›ldönümü

Münasebetiyle BAfiBAKANLIK 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

ARfi‹V‹NDE BULUNAN
12 Z‹LKADE 1262 H./02 EK‹M 1846

TAR‹HL‹ TEBERRUKAT EfiYASI 
TESB‹T DEFTER‹

SAD‹ BAYRAM

Z

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Kültür ve Tescil Dairesi Baflkan›.

1943 Merzifon do¤umlu. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Mezunu. 1965-

1972 aras› “Önasya” dergisini yay›nlad›. Türk Sanat› konular›nda 136

makalesi yay›nland›. Kat›ld›¤› birçok kongre, seminer ve sempozyumda

onlarca tebli¤ sundu.



Eyüpsultan Türbesi, Sanduka

bölümü. 

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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Osmanl› Devleti’nin kuruluflunun

700. y›ldönümünde maziye bakarak,

tarihden alaca¤›m›z derslerle ileriye da-

ha güvenle bakabiliriz.

Cumhuriyetimizin kurucusu yüce

Atatürk; "..... millî fluûrun ayakta kala-

bilmesi ve uyan›k bulunmas› için dil ve

tarih u¤runda çal›flmaya mecburuz.

Türk çocu¤u ecdad›n› tan›d›kça daha

büyük ifller yapmak için kendinde kuv-

vet bulacakt›r. Türk kabiliyet ve kudre-

tinin tarihteki baflar›lar› meydana ç›k-
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Eyüpsultan Türbesi içinden bir

detay.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

t›kça bütün Türk çocuklar› kendileri

için laz›m gelen hamle kayna¤›n› o Ta-

rihte bulacaklard›r" demektedir.

Millî kültür varl›klar›m›z yüzy›llar-

dan beri Avrupa ve Amerika müzelerini

doldurmakta, tafl›n›r kültür varl›klar›m›-

z›n korunmas› ve gelecek nesillere ulafl-

t›r›lmas› sorumlulu¤u bizlere ait olmak-

tad›r. Bugün bunu tam olarak yapabili-

yor muyuz! Ecdad›m›z geçti¤imiz as›r-

da, o devrin imkânlar›na göre camiler-

de bulunan ve camilere hediye edilmifl

eserleri tesbit için teberûkat eflyalar›n›n

listesini yaparak bir deftere kaydetmifl

ve bu defterler günümüze intikal etmifl-

tir.

Baflbakanl›k Vak›flar Genel Müdür-

lü¤ü Kültür ve Tescil Dairesi Baflkanl›¤›

Arflivi'nde bulunan 929 numaral› defter

12 Zilkade 1262/ 21 Ekim 1846 tarihli

olup söz konusu defterde:

1. Ebu'l-Feth Sultan Mehmed Han

Hazretlerinin Cami-i fierif-i, imâreti ve

Türbesi'ndeki teberrukât›;

2. Ebu Eyyüb-i el-Ensarî Hazretleri-

nin Cami-i fierif-i ve Türbesi;

3. Sultan Selim Han Hazretlerinin

Valide-i Muhteremeleri Valide Sultan

Hazretlerinin yapt›rm›fl olduklar› Ca-

mi-i fierif, Türbe, imâret, sebîl ve mek-

tebinin teberrukat›;

4. ‹stanbul'da Ebu Süfyan-› Kebir

Cami-i fierifi yan›nda bulunan Cennet-

mekan Sultan Selim ‹bn-i Sultan Süley-

man Han Hazretlerini Türbe-i fierifleri;

5. Sultan Murad Han-› Salis'in Tür-

besi;

6. Sultan Mustafa ‹bn-i Sultan Meh-

met Han'›n Türbesi;

7. Befliktafl'da Abbas A¤a Cami-i fie-

rif'inde fieyh Vefa Hazretlerinin teber-

rukât›;

8. Sultan Mehmet Han-› evvel'in ‹s-

tanbul'da Ebu Süfyan-› Kebir Camii

fierifi yan›ndaki imâret;

9. Sultan Murad Han-› Rabi;

10. Valide Sultan, Valide-i Sultan

Osman ve Sultan Murad'›n eczas›... ve

di¤er baz› mühim türbelerin teberrukat›

yaz›lm›flt›r.

Bunlar, o günkü tafl›n›r kültür varl›k-

lar›n›n bir nev'i envanteri niteli¤inde-

dir.

Sempozyumun ana temas› Eyüp

Sultan ve Eyüp Camii oldu¤undan sa-

dece bu k›sm› sizlere vermeyi, bir bil-

diri s›n›rlar› içinde uygun gördük.
Medine-i Ebâ Eyyub Ensarî radiye

anhu'l bari Hz.lerinin Cami-i fierif ve
Türbe-i lâtifede ve umur hususi rü'yet
olunan vak›f odas› derununda mevcud
olan baz› teberrukat musaf ve ecza-i
flerife ve altun sim, avize ve mefruflat
ve eflya-i sairenin mikdar›:

Türbe-i müflarünileyh derununda
vaki bil cümle selâtin-i ‹’zâm ve baz›
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Eyüpsultan Türbesi içinde yer

alan kuyu.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

ashab› hayrat›n teberrük buyurduklar›
mesâhif-i flerife ve sim ask› ve eflyâ-i
sairenin miktar›:
* Cennetmekân Sultan Ahmed Han-›

Evvel tabe serahu Hazretlerinin kendi

hatlar›yla teberrük buyurduklar› Mus-

haf-› flerif. K›t'a.1 Sat›r.9

* Vakf-› selâtin-i i'zam›n teberruk bu-

yurduklar› Mushaf-› fierif, k›t'a .6

* Kur'an-› Kerim. k›t'a 6

* Dolap yan›nda baz› hay›r sahiplerinin

tebberruk buyurduklar› Kur'an-› Kerim.

K›t'a. 13.

* Fatih Sultan Mehmed Han Hz.lerinin

teberruk ettikleri eczâ-i flerif. k›t'at.30

* Büyük Esma Sultan Hz.'lerinin hedi-

ye ettikleri En’am-› flerif. k›t'a.7

* Emetullah Baflkad›n Hz.lerinin hediye

ettikleri Ecza-i flerif. k›t'at.15

* Semiz Ali Pafla'n›n hediye eyledi¤i

Ecza-i flerif. k›t'at. 30

* Harem-› Hümayunda Nurhayat Us-

ta'n›n hediye etti¤i sa¤ir Mushaf-› fie-

rif. Cilt.1, sat›r. 15.

* Beflir A¤a'n›n teberruk etti¤i Delâl-i

fierif. K›t'a 7.

* Merhum Bilâl A¤a'n›n hediye etti¤i

Delâl-i fierif. K›t'a. 7.

* Valide Sultan'›n teberrük etti¤i sedef

hilye., Çekmece. 1, Tombak gülapdan,

buhurdanl›k 1 çift.

* Osman Bey'in teberrük etti¤i hilye ve

sedef çekmece. 1.

* Esbak Mekke-i Mükerreme Kad›s›'n›n

teberrük etti¤i hilye ve sedef çekme-

ce.1

* fievketmeâb Efendi Hazretlerinin

sanca¤› sa'adet-i ilmi taht-› tebberük

buyurduklar› sîm üç ayakl› iskemle.

Adet 1. 1100.

* Siyah atlas üzerine s›rma ifllemeli san-

duka-i flerif puflidesi. 1.

* Kezalik atlas üzerine s›rma ifllemeli

atik kadem-ü flerif puflidesi. 1.
Sanduka üzerinde bulunanlar:
* Sanduka-i flerif etraf›nda gümüfl flebe-

ke üzerinde fievketmeâb Efendimizin

teberruk buyurduklar› kakezli permayifl

flal 3.

* Valide Sultan Aliflan Hz.lerinin te-

berrük buyurduklar› permayifl flal›. 2.

* Esma Sultan Hz.lerinin teberrük bu-

yurduklar› sar› çubuklu alt› parmak per-

mayifl flal›.1.

* ‹smetlü Adile Sultan Hz.lerinin teber-

rük buyurdu¤u siyah permayifl flal›.1.

* fieyh kap›s› üzerinde, siyah üzerine

s›rma ifllemeli Kabe-i fierif beresi.1

Türbe yak›n›nda dolapta saklanan te-
berrukat›n miktar›:
* Atik kisve-i saadet.1

* Köhne kadife üzerine ifllemeli s›rmal›

kadem-i flerif boflupdas›.1

* Fatih'in teberruk buyurduklar› secca-

de.1
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Eyüpsultan Türbesi içinde yer

alan çiniler, hatlar ve di¤er

de¤erli eflyalar.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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* Selâtin-i i'zam Hz.lerinin teberruk

buyurduklar› seccade 2.

* Zat-› fiahane için imâl olunan sim bu-

hurdanl›k.

* Sîm gülapdan ve buhurdan. çift.1,

K›yye 969, 1/278.

* Di¤er gülapdan, 1/180.

* Di¤er gülapdan, 1/180.

* S›rmal› taht-› Hümayûn boflubdas›.

* Yine ...

* Sim, Sanca¤-› Sa'adet-i Ali ve k›l›f›.1

* Hibetullah Sultan Hz.lerinin teberrük

buyurduklar› Kamis-i Sa'adet. 1.

* Akflemseddin Hz.lerinin teberruk bu-

yurduklar› el-an harap ¤laf.

Gümüfl flebeke etraf›nda bulunan es-

hab-› hayrat›n teberrük etti¤i gümüfl

flamdan ve ¤laf.

* Sultan ‹brahim Han Hz.lerinin teber-

ruk buyurduklar›, sandukan›n bafl ve

ayak ucunda bulunan büyük gümüfl

flamdan ve glaf. 2/13648.

* Merhum Saliha Sultan'›n teberruk bu-

yurduklar› gümüfl flamdan. Çift. 1, K›y-

ye 799.

* Merhum Emetullah Baflkad›n Hz.leri-

nin teberruk buyurduklar› sim flamdan.

1/458.

* Fahriye Sultan Hz.lerinin teberruk

buyurdu¤u sim flamdan. 1/599.

* ‹brahim Pafla Kethühas› Mehmed Pa-

fla'n›n teberruk eyledi¤i büyük gümüfl

flamdan. 1/2000.

* Merhum Kara Mustafa Pafla'n›n te-

berruk eyledi¤i gümüfl büyük flamdan.

1/1870

* Merhum Ziya Yusuf Pafla'n›n teber-

ruk buyurduklar› gümüfl büyük flamdan.

1/2100.

* Merhum Fatma Sultan Hz.lerinin te-

berruk buyurduklar› büyük gümüfl flam-

dan. 1/600.

* Merhum Alâeddin Pafla'n›n teburruk

eyledi¤i sîm flamdan. 2/778.

* Damat ‹brahim Pafla'n›n teberruk ey-

ledi¤i gümüfl flamdan. 2/1000.

Türbede as›l› bulunan büyük de¤erli
eflya miktar› ve eflkalleri:
* Cennetmekân Sultan Selim Han-› Sa-

lis tâbe serahu Hz.lerinin teberruk bu-

yurduklar› beflbin yediyüz seksen kurufl

k›ymetli, cevahir ile müzeyyen, uçlar›

zümrütlü, onalt› adet püsküllü avize.

Çift.1, K›yye 548.

* Merhum ve ma¤furun leha Mihriflah

Valide Hz.lerinin teberrük buyurdukla-

r› dörtbin sekizyüz elli kurufl k›ymetli,

cevahir ile müzeyyen, uçlar› zümrütlü.

oniki adet püsküllü altun avize. 1/543.

* Altun kandil. 2/88.

* ... ve zümrüt tafll› altun... kebiran ve

zencebir. 1/175, tafl. 133.

* Maflrube ve altun avize ve zencebir,

1/186.

* ... altun... avize ve zencebir. 1/335.

* Maflrube vasat altun kandil, gümüfl

zencebir, 1/115.

* Maflrube vasat altun kandil, gümüfl

zencir. 1/115.
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Eyüpsultan Türbesi pencere ve

çinilerinden bir kesit.

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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* Maflrube sa¤ir altun kandil, gümüfl

zencir. 1/42.

* Maflrube oymal› altun avize ve zen-

cir. 1/115.

Türbede mevcut büyük gümüfl ve sa-
¤ir avize:
* Avize ve zencebir. 1/1500.

* Avize ve zencebir. 1/350.

* Avize ve zencebir. 1/190.

* Kebir avize ve zencebir. 1/340.

* Kebir avize ve zencebir. 1/690.

* Avize ve zencebir.  1/210.

* Kandil avize ve zencebir. 1/130.

* Avize ve zencebir. 1/225.

* Def'a fanus resminde alt› kafleli derkli

avize ve zencebir, 1/355 zencebir,

1/185.

* Def'a fanus resminde yakut tafl ile

müzeyyen avize ve zencebir, 1/185.

* Def'a fanus resminde yakut tafl ile

müzeyyen avize ve zencebir,

* Sa¤ir gülapdan ve zencebir ask›, 1/13.

Eyüp Sultanda Bulunan Sa¤ir ve Ke-
bir Avizeler:
* Sanduka-i fierifenin üzerinde bulu-

nan... Valide Sultan Türbe-i fierifinin...

resminde kebir sîm ve avize zencebir,

1/3850.

* ... Avizeli, kebir ask› ve zencir, 1/514.

* ... Avizeli, kebir ask› ve zencir, 1/432.

* ... Avizeli, ve zencir, 1/262.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cirli ve püsküllü 1/396.

* Def'a oymal› saks› destiyle avize ve

zencir. 1/352.

* Def'a sa¤ir oymal› kandil ve zencir.

1/38.

* Def'a müflebbek oymal› ve tarafeynî

tu¤ral›, sim püsküllü kebir avize ve

zencir. 1/450.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/215.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/200.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/267.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/160.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/103.
* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/145.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/105.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/77.

* Def'a müflebbek oymal› ask› ve zen-

cir.  1/64.

* Def'a kandil ve simden avize ve zen-

cir 1/87.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/59.

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/103.
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Eyüpsultan Türbesi,

Peygamberimizin ayak izi ve

bunu anlatan bir hat örne¤i.

(Yaz›evi Arflivi’nden)

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

* Def'a müflebbek oymal› avize ve zen-

cir. 1/160.

* Def'a oymal› kandil resminde ask› ve

zencir. 1/38.

* Def'a oymal› kandil resminde ask› ve

zencir. 1/37.

* Def'a oymal› kandil resminde ask› ve

zencir. 1/32.

* Def'a oymal› sa¤ir avize ve zencir.

1/46.

* Def'a oymal› kandil resminde ask› ve

zencir. 1/108.

* Def'a oymal› kandil resminde kebir

ask› ve zencir. 1/210.

* Def'a oymal› kandil resminde kebir

ask› ve zencir. 1/197.

* Def'a oymal› kandil resminde kebir

ask› ve zencir. 1/212.

* Türbe-i müflarünileyhin köflelerinde

vaki... saks› resminde sim ... kebir ask›

ve zencir, 1/1112.

* Def'a kebir avize ve zencir, 1/1065.

* Def'a kebir avize ve zencir, 1/1050.

* Def'a kebir avize ve zencir, 1/1100.

* Def'a kebir avize ve zencir, 1/959.

* Def'a ... resminde kebir avize ve zen-

cir, 1/1100.

* Def'a ... resminde kebir avize ve zen-

cir, 1/893.

* Def'a meflebbek sim kebir avize ve

zencir, 1/900.

* Def'a müflebbek oymal› kebir avize

ve zencir, 1/840.

* Def'a ... resminde kebir avize ve zen-

cir, 1/234.

* Def'a müflebbek oymal› kebir ask› ve

zencir, 1/468.

* Def'a müflebbek oymal› kebir ask› ve

zencir, 1/369.

* Def'a ... resminde oymal› kebir avize

ve zencir, 1/278.

* Def'a ... resminde oymal› kebir avize

ve zencir, 1/235.

* Türbe üzerinde bulunan... resminde

... avize ve zencir, 1/1000.

* ‹smetlü Valide Sultan Aliye-i flan

Hz.lerinin teberruk buyurduklar› birer

adet sim flamdan› ve sim avize, 1/2400.

* Kebir ask›, 1/585.

* Kebir ask›, 1/808.

* Kebir ask› ve zencir, 1/135.

* Kebir ask› ve zencir, 1/1055.

* Kebir ask› ve zencir, 1/812.

* Kebir ask› ve zencir, 1/580.

* Alt› flamdan ask›, 1.

* Alt› flamdan ask›,1/8.

* Alt› flamdan ask›, 1/1.

* Alt› flamdan ask›, 1/4.

Türbede Bulunan Eflyalar:
* Kebir gü¤üm ve kapak. 2

* Sa¤ir gü¤üm ve kapak. 1.

* Kebir ve sa¤ir maflrapa. 3

* Bakraç ve zencir, 2

* Soba tepesi, 1

* Yald›zl› su tas›, 5

* Yald›zl› köhne su tas›,

* Kebir le¤en,1

* Köhne gü¤üm 12

* Yald›zl› maflrapa, 2.

Dolapta bulunan, Esbak Silahdar
Hazret-i fieyriyarî Abdullah A¤a Mer-
humun teberrük eyledi¤i evani-i mu-
ayyenenin mikdar›:
* Nuhas, 1

* Gü¤üm, 2
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Eyüpsultan Türbesi’nin

içi ve sanduka

bölümünün girifl kap›s›. 

(Yaz›evi Arflivi’nden)
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* Kapakl› maflrapa,8

* Pirinç dö¤me buhurdan ve gülapdan, 1

* Dö¤me flamdan, 1

* Tombak köhne buhurdanl›k, 3.

* Gülapdan, 1

* Mangal, 1

* Ba¤ Küre¤i,1.

Camide Bulunan Kur'an-› Kerimler:
* Kebir Musaf, rahle ve yeflil puflide,

cilt.3, sat›r 11.

* Kebir Musaf, rahle ve yeflil puflide,

cilt.3, sat›r 9.

* Def'a Musaf-› fierif, cild 3, sat›r. 4.

* Def'a Musaf-› fierif, cild 1, sat›r. 15.

* Def'a Musaf-› fierif, cild 1, sat›r. 13.

Mahfel-i Hümayun'da Mevcut olanlar:
* Yünlü memlu minder, 1

* Canfes makat,1

* Yine yün memlu minder,1

* Yine memlu yast›k,3

* Koltuk, 1

Nefsi Odas›nda Mevcut Olan:
* Yine memlu minder,1

* Canfes minder.1

* Canfes yast›k,5

* Canfes koltuk yast›¤›,

* Moritoz pencere perdesi,5

Di¤er Kahve Odas›nda Mevcut Olan:
* Yünlü memlü minder,1.

* Çuha Makad, 2.

* ... yast›k, 7.

* Mangal, 1.

Muvakkithâne’de mevcut olan:
* Minder, 1

* Yine yast›k, 5.

* Koltuk yast›¤›,2.

* Sagir koltuk,2.

* Tam saat,2.

Vak›f Odas›nda Mevcut Olan:
* Yine minder,3.

* Köhne ... makad, 3

* Seccade, 1.

* ... yast›k, 12.

* Koltuk yast›¤›, 1.

* Erkân minderi, 1.

* Pencere Perdesi, 7.

* Mangal, 1.

* Kebir sini, 1.

* Le¤en-ibrik, 1

* ‹skemle, 1.

* Çift sofra, 1.

* Peflkir, 1.

* Makrama, 3.

* Havlu, 2.

* Kahve cezvesi, 4.

* Nuhas tepsi, 1.

* Elvan kahve fincan, 6.

* Kahve kutusu, iç

Eski ‹marethanede mevcut olan:
* Kebir ve sa¤ir pilav ve zerde gazgan›,

2.

* Kebir zerde ve ekfli gazgan›, 2.

* Kebir bakraç ve kepçe, 1.

* Pilav ve nohudu, 3.

* Saç ayak,1.

* Kevgir, 1.

* Balta, 1.

* Timur gürz, 1.
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1) Smail Tihiç, ‹slamska

Umetnost u Jugoslaviji, Beog-

rad, 1979, s.22.

2) C›ro Truhelka, Tursko-

Slovenski Spomen›ci Dubro-

vaçka Archive, Sarajevo,1911,

s. 28. 

3) Ömer Lutfi Barkan, "‹stila

Devrinde Kolonizatör Türk

Derviflleri ve Zaviyeler", Va-

k›flar Dergisi S. 2, Anka-

ra,1942, s.135.
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Balkanlar, Avrupa’dan belirgin yü-

zey flekilleriyle ayr›lmad›¤›ndan, Bal-

kanlar›n kuzey s›n›r›n› kesin olarak ta-

n›mlamak güçtür. Bazen Osmanl› Dev-

leti ile Hristiyanl›k Dünyas›n› birbirin-

den ay›ran Tuna ve onun kolu Sava ne-

hirleri, fiziksel bir s›n›r olarak kabul

edilmektedir. Bazen de 1918’den sonra

kurulan Yugoslavya’n›n sahip oldu¤u

topraklar olarak kabul edildi¤ini görü-

yoruz. Bu nedenle Balkanlar yar›mada-

s›n›n kuzey s›n›r›n›n ikili bir tan›mla

belirlendi¤i anlafl›lmaktad›r. Fiziksel

co¤rafya aç›s›ndan Balkanlar›n s›n›r›,

kuzeyde Tuna nehrinin güneyi, do¤uda

Karadeniz, güneydo¤uda Ege ve Akde-

niz, kuzeybat›da Adriyatik ve ‹yon de-

nizi ile çizilir. Siyasal co¤rafya aç›s›n-

dan bak›ld›¤›nda Balkanlar: Arnavutluk,

Bulgaristan, Bosna-Hersek, H›rvatistan,

Kosova, Makedonya, Romanya, Yugos-

lavya (S›rbistan - Karda¤ -Voyvodina -

Sancak), Yunanistan ve Türkiye’nin

Avrupa’daki topraklar›n›n tümünü içine

almaktad›r. Bu yar›m adada bulunan ül-

kelere 19. yüzy›l bafllar›ndan itibaren

"Balkan Ülkeleri" ad› verilmekte-

dir."Balkan" ad› "s›k ormanlarla kapl› s›-

ra da¤" anlam›na gelmektedir(1).

Balkanlar, iç içe geçmifl kültürel ge-

lenekleri, inançlar› ve görenekleriyle

kar›fl›k bir etnoloji müzesi görünümünü

tafl›r. Balkan ülkelerinin aralar›ndaki di-

nî, etnik ve siyasi çekiflmeler zaman za-

man s›cak çat›flmalara ve hatta savafllara

dönüflmüfltür. Nitekim bunun yak›n za-

manda Bosna-Hersek ve Kosova’daki

savafllarla örneklerini gördük.

Türklerin Balkanlar ile ilk temaslar›

10. ve 11. yüzy›llarda Volga Bölge-

si’nden buraya göç eden Peçenek ve

Kuman Türk  boylar›yla oluflmufltur(2).

Ard›ndan 13. yüzy›lda Balkanlara Türk

kültürünü ve ‹slâmiyeti yaymak için Sa-

r› Saltuk gibi misyoner Türk derviflleri-

nin gelmesi takip etmifltir(3). Osmanl›-

lar›n askerî harekat› bafllatmadan önce

buraya misyoner Türk dervifllerini gön-

derip dergahlar açmas›, bölge insan›n›n
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4) Tayyib Gökbilgin,  "15. ve

16. as›rlarda Edirne ve Paflaeli

Livas›", ‹.Ü.Edebiyat Fakültesi

Dergisi, S.3, ‹stanbul 1952,

s.158. 

5) Hamdija Kreflevljakoviç, "

Stari Bosanski Gradovi", Nafle

Starine, S.2, Sarajevo 1954, s.

12.
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Türk kültürü ve ‹slamiyetle tan›flmas›n›

sa¤lam›flt›r. Misyoner Türk derviflleri-

nin sempatisini kazanan yerli halk, 14.

yüzy›lda Osmanl›n›n askerî harekat›n›

kolaylaflt›rm›flt›r.

Türklerin Balkanlar’da as›l uzun sü-

reli ve kal›c› iliflkileri Osmanl› döne-

minde olmufltur. Balkanlara Osmanl›la-

r›n girifli, 1354’te Gelibolu ç›karmas›yla

bafllam›fl,1361’de Edirne’nin fethi,

1371’de Meriç / Çirmen savafl› ve

1389’da Kosova muharebesi ile devam

etmifl, 1463 Bosna-Hersek fethi ve

1521’de Belgrad seferi ile tamamlan-

m›flt›r.1529’da baflar›s›z Viyana kuflat-

mas›yla Osmanl› Devleti’nin Bat›ya do-

ru genifllemesi durdu. Avrupa’da 1683’e

kadar hiç toprak kaybetmeyen Osman-

l›lar,Balkanlar›n tamam›n› 1878’e kadar

ellerinde tuttular.1878’de Berlin Konfe-

rans› ve Karlofça Anlaflmas› ile Bosna-

Hersek, Erdel, Eflak ve Bo¤dan bölge-

lerini kaybettiler. Ard›ndan 1893’de

Türk-Rus savafl›, Balkan savafllar› ve 1.

Dünya savafl› ile 1912’den sonra Bal-

kanlar, Trakya bölgemiz hariç, tama-

men elden ç›km›flt›r.                              

Balkanlar’da befl as›rdan fazla süren

Osmanl› hakimiyeti döneminde, fethin

ilk y›llar›ndan itibaren sistemli bir iskân

politikas› yürütülmüfltür. Anadolu’nun

de¤iflik bölgelerinde (özellikle Konya,

Karaman, Ayd›n ve Marafl) afliretlerinin

zorunlu iskâna tabi tutulmas›ya bölge

k›sa zamanda Türkleflmifl ve ‹slâmlafl-

m›flt›r(4). Osmanl›n›n sahip oldu¤u as-

kerî, ticarî, ekonomik, kültürel ve sos-

yal önemînden dolay› Balkanlar’da yo-

¤un bir imar faaliyeti yürüttü¤ü görül-

mektedir. Mevcut flehirler yeni bir an-

lay›flla imar ve ihya edilirken yeni fle-

hirler ve yerleflim yerleri de kurulmufl-

tur. fiehirlerde, bir cami etraf›nda geli-

flen  külliye yap›lar›, flehrin fizikî yap›-
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6) Ekrem Hakk› Ayverdi, Av-

rupa’da Osmanl› Mimarî Eser-

leri, c.1- c.4,  Kitap 1-6, ‹s-

tanbul, 1981- 1982.
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s›na yön vermifltir(5).

fiehir merkezlerinde, cami-mescit,

tekke-zaviye ve türbe gibi dinî; han,

bedesten, arasta ve çarfl› gibi ticarî; ima-

ret, hamam, köprü, su kemeri, çeflme ve

saat kulesi gibi sosyal; mektep, medrese

ve kütüphane gibi e¤itim; kale, kule-

ocak, burç ve tabyalar gibi askerî yap›-

lar› infla etmek suretiyle, Türk flehir do-

kusu anlay›fl› bölgeye hakim k›l›nm›flt›r.

Bu suretle bölgeye  yeni bir yaflama tar-

z›, hayat ve medeniyet getirilmifltir.

Balkanlar’da Bulgaristan’da Filibe (Plov-

div) ve fiumnu’da; Makedonya’da Üs-

küp, Manast›r ve Ohri’de; Arnavutluk’ta

Berat ve Kruya’da; Macaristan’da

Peç’de; Romanyada ‹shakça ve Mect-

li’de; Bosna-Hersek’te Saraybosna,

Travnik ve Bihaç’ta; Kosova’da Prizren

ve ‹pek (Peç) gibi flehirlerde k›smen de

olsa Türk flehir dokusunun günümüze

kadar gelebildi¤ini görmek mümkün-

dür. 

Osmanl›n›n Balkanlar’da gerek fle-

hirlerde imar faliyetlerine verdi¤i yo-

¤unluk gerekse mevcut yap›lar›n Ana-

dolu’da Bursa, Edirne, Amasya ve Ma-

nisa gibi flehirlerdeki an›tsal Osmanl›

yap›lar›yla boy ölçüflebilecek bir dü-

zeyde olmas›, Osmanl› idaresinin böl-

geye ne derece önem verdi¤ini de gös-

termektedir.

Balkanlar’da flehirlerin fizikî, eko-

nomik, kültürel ve dinî yap›s›na yön

veren eserlerin yap›lmas›na öncülük

eden devlet adamlar› ve varl›kl› kiflile-

rin oldu¤u bilinmektedir.

E. H. Ayverdi’nin "Avrupa’da Os-

manl› Mimarîsi" adl› dört ciltlik külli-

yat›nda(6), Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

Arflivi’nde, Tapu Kadastro Genel Mü-

dürlü¤ü Arflivi’nde ve Balkan ülkelerin-

deki mahallî vak›f kurulufllar›nda ince-

lenebilen vakfiye ve defter kay›tlar›n-

dan,  Balkanlar’da befl as›rdan fazla sü-
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Resim 5: Üsküp, ‹sa Bey

Camii (1475)

Resim 6: Üsküp, Mustafa

Pafla Camii (1492)



7) E. H. Ayverdi, a.g.e., c. 4, s.420

8) E. H. Ayverdi,  a.g.e., c.2,
s.247; Amir Pafliç, ‹slamic
Architekture ›n Bosn›a and
Hercegovina, ‹stanbul, 1994,
s.206.

9) Hazim fiabanoviç,
Postanak i Razvoj Sarajevo,
Sarajevo 1959, s. 28.

10) Muharem Omerdiç,
Prilozi ‹zuçavnju Genocida
nad Boflnacima (1992- 1995),
Sarajevo,1999, s. 461-467.

11) E.H. Ayverdi, a.g.e., c.4,
s.143.
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ren Türk hakimiyeti döneminde mima-

rî de¤eri olan 1557 yap›n›n infla edildi-

¤i anlafl›lmaktad›r. Bu yap›lar›n Balkan-

lar’da mevcut ülkelere ve kullan›m

amaçlar›na göre da¤›l›m flu flekildedir:

Arnavutluk’ta arflivlerde kayd› geçen

toplam 1015 yap›dan, 664’ü dinî (cami-

mescit, tekke, türbe), 139’u e¤itim

(medrese, mektep, kütüphane), 76’s›

sosyal (imaret, hamam, köprü, çeflme,

saat kulesi, konak-saray), 123’ü ticarî

(han, kervansaray, bedesten) ve 13’üas-

keri (kale, kule-ocak) yap›lar› olarak in-

fla edilmifltir(7). Günümüzde ise k›smen

veya tamamen ayakta olan yap›lar›n sa-

y›s› takribi olarak 110’u geçmemekte-

dir. Malumunuz, Arnavutluk’ta kat› ko-

munist döneminde, gerek hristiyan ve

gerekse Türk-‹slâm yap›lar›na karfl› sis-

tematik bir tahribat olmufltur. Ayakta

kalabilen örnekler farkl› amaçlar için

kullan›lmak üzere korunabilmifllerdir.

Bosna-Hersek’te toplam 3560 vak›f

eserinin arfliv belgelerinde kayd› geçti-

¤i bilinmektedir. Bunlardan 1392’si di-

nî, 960’› e¤itim, 373’ü sosyal, 636’s› ti-

cari ve 199’u askerî yap›lard›r(8). Bura-

da Türk eserlerine karfl› tahribat Avus-

turya iflgaliyle bafllam›flt›r. Nitekim

1717-1738 y›llar› aras›nda Saraybos-

na’y› iflgal eden Avusturyal›’lar sadece

bir gecede flehirde mevcut 177 cami-

den 120’sini atefle vermifllerdir(9). Bos-

na-Hersek’te Türk eserlerine karfl› tah-

ribat Krall›k ve komunist dönemi Yu-

goslavya’s›nda da devam etmifltir. An-

cak, son 1992-1995 y›llar› aras›ndaki

savaflta, S›rp ve H›rvat güçleri taraf›n-

dan mevcut 1000’e yak›n yap›n›n

860’›n›n k›smen veya tamamen tahrip

edildi¤i bilinmektedir(10). Foça Alaca

Camii, Banyaluka Ferhadiye ve Arnavu-

diye Camileri, Mostar Köprüsü gibi ya-

p›lar sadece birkaç örnekten biridir.

Bulgaristan’da arfliv kay›tlar›nda

3339 vak›f eserimizin ismi geçmekte-

dir. Kullan›m amac›na göre yap›lar›n

2557 dinî, 419’u  e¤itim, 221’sosyal,

136’si ticarî ve 6’s› askerîdir(11). Bun-

lardan günümüze takribi olarak 130’a

yak›n yap›n›n geldi¤i tahmin edilmek-

tedir. Burada da Türk eserine karfl› göz-

le görünür bir tahribat olmufltur. Ayak-

ta kalabilenler, flehir merkezindeki göz-

de yap›lar ve Türk Müslüman soydaflla-

r›m›z›n yo¤un olarak yaflad›klar› bölge-

lerdeki yap›lard›r.

H›rvatistan’da arflivlerde kayd› ge-

çen toplam 187 yap› ismi bulunmakta-

d›r. Bunlardan kullan›m amac›na göre,
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Resim 7: Foça, Alaca Camii

(1550), 1993’de S›rplar

taraf›ndan tamamen ortadan

kald›r›lm›flt›r.

Resim 8: Saraybosna, Gazi

Hüsrev Bey Camii (1530).



Resim 9: Mostar Koski

Mehmet Pafla Camii (1618)

Caminin 1992’deki hali

Resim 10: Mostar Koski

Mehmet Pafla Camii Caminin

1994’teki hali
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111’i dinî, 25’ e¤itim, 20’si sosyal,17’si

ticarî ve 14’ü askerî yap›lard›r(12). Gü-

nümüzde bu yap›lardan sadece 6-7 ya-

p›n›n izlerini bulabilmek mümkündür.

Burada da Avusturya’n›n Türk eserleri-

ne karfl› bafllatt›¤› temizlik hareketinin

tamamen uyguland›¤›n› görüyoruz.

Kosova’da arfliv kay›tlar›nda toplam

361 vak›f eserinin ismi geçmektedir.

Bunlardan 248’i dinî, 41’i e¤itim, 27’si

sosyal, 422’si ticarî ve 3’ü askerî yap›-

lard›r(13). Günümüzde ayakta kalan

yap›lar›n say›s› 70’dir. Son 1999’daki

S›rp iflgalinde k›smen tahrip olan yap›-

lar›n say›s› 30’dur.

Macaristan’da arfliv kay›tlar›nda top-

lam 724 yap›n›n ismi geçmektedir.

Bunlardan 352’si dinî, 127’si e¤itim,

179’u sosyal, 31’i ticarî ve 35’i askerî

yap›lard›r(14). Günümüzde k›smen ve-

ya tamamen ayakta olan yap› say›s›

13’tür. Ayakta olan cami örneklerinden

bir k›sm› müze, birkaç› kiliseye dönüfl-

türülmüfl, geriye kalanlar› da farkl›

amaçlar için kullan›lmaktad›r.

Makedonya’da arfliv kay›tlar›na da-

yanarak 1411 yap›n›n infla edildi¤i tes-

pit edilmifltir. Bu eserlerden 884’ü dinî,

208’i e¤itim, 221’i sosyal, 75’i ticarî ve

23’ü askerî yap›lard›r(15). Makedon-

ya’da Osmanl› idaresinin çekilmesinden

sonra özellikle flehir varofllar› ile köy-

lerde eski vak›f eserlerin yerine yeni

vak›f eserleri infla edilmifltir. Günümüz-

de bunlardan ayakta kalabilen vak›f

eserlerin say›s› 468’dir. Bu verdi¤imiz

rakamlarda Balkanlar’da Türk vak›f

eserlerinin en iyi korundu¤u Balkan ül-

kelerinden biri Makedonya  di¤eri Bos-

na-Hersek oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Romanya ile ilgili arfliv belgelerinde

toplam 291 vak›f eserinin ismi geçmek-

tedir. Yap›lar›n kullan›m amaçlar›na

göre da¤›l›m›, 179’u dinî, 48’i e¤itim,
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Resim 11: Mostar, Karagöz

Mehmet Bey Camii (1557)

Caminin 1909’daki hâli.

Resim 12: Mostar, Karagöz

Mehmet Bey Camii.

Caminin 1993’teki hâli.
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32’si sosyal, 20’si ticarî ve 12’si askerî

yap›lard›r(16). Bu eserlerden günümüze

sadece 30’a yak›n yap› gelebilmifltir.

Burada ayakta kalabilmifl Türk eserleri-

nin ço¤u Köstence, ‹sahakça ve Mecit-

li, Babada¤ bölgelerindedir. 

Yunanistan’da Türk eserleriyle ilgili

birçok isim geçmektedir. Yap›lar›n kul-

lan›m› amaçlar›na göre da¤›l›m›, 2673’ü

dinî, 504’ü e¤itim, 391’i sosyal, 181’i ti-

carî, 22’si askerî yap›lard›r(17). Bunlar-

dan günümüze gelebilen yap›lar›n say›-

s› 80 civar›ndad›r. Ayakta kalabilen ya-

p›lar›n ço¤u Türklerin yo¤un oldu¤u

Bat› Trakya bölgesindedir.

Yeni Yugoslavya Federasyonu’nda

ise, arfliv belgelerine dayanarak toplam

1098 vak›f eserinin ismi geçmektedir.

Yap›lar›n kullan›m amac›na göre da¤›l›-

m› 580’i dinî, 193’ü e¤itim, 199’u sos-

yal, 103’ü ticarî ve 23’ü askerî olarak

infla edilmifltir(18). Günümüzde ayakta

olan yap›lar›n ço¤u Sancak bölgesinde

Novi Pazar, Rojaj ve Tutin’de, Karda¤

Cumhuriyeti’nde de Podgoriça flehrin-

dedir. S›rbistanda Türk eserlerinin

mevcut durumu ise yok denecek kadar

azd›r. Sadece Belgrad ve Nifl’te göster-

melik olarak 2-3 eser ayakta kalabilmifl-

tir.

Balkanlar’da 1913’te Türk hakimiye-

tinin çekilmesinden sonra, Türk yap›la-

r›n›n büyük bir k›sm› zamanla y›k›l›p

ortadan kald›r›lm›fl; bir k›sm› birkaç du-

var parças› veya harabe halinde, çok az

bir k›sm› da eski orijinal veya tamirat-

larda de¤iflerek günümüze ulaflabilmifl-

tir. Yap›lar›n büyük bir k›sm›n›n yok

olmas›nda de¤iflik tarihlerde vuku bu-

lan savafllar›n, yang›n ve deprem gibi

tabiî afetlerin yan› s›ra tarihî mirasa sa-

hip ç›kmas› gereken kurum, kurulufl ve

kiflilerin bilinçsizli¤inin de rolü vard›r.

En önemli sebep ise, Balkan ülkelerin-

deki yönetimlerin flehir görüntüsünü

Osmanl› varl›¤› ve kültürüne ait yap›-

lardan "temizlemek" maksad›yla flehir

imar planlar›n›n bahane ederek girifltik-

leri kas›tl› tutumlard›r.

Balkanlar’da Türk eserlerinin duru-

muna genel olarak bakt›¤›m›zda, Ma-

kedonya, Bosna-Hersek ve Kosova’da

bulunan yap›lar›n, di¤er Balkan ülkele-

rinde yer alan yap›lara nispetle daha iyi

korunmufl ve bak›ml› olduklar›n› söyle-

yebiliriz.

434



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

Sonuç itibar›yla Balkanlar’da Türk

ve Müslüman nüfusun yo¤un olarak ya-

flad›¤› Makedonya, Bosna-Hersek ve

Kosova’da Türk eserleri k›smî de olsa

korunabilmifltir. Türklerin ve Müslü-

manlar›n az›nl›kta kald›¤› veya tama-

men terkettikleri S›rbistan, Macaristan,

Bulgaristan, Karada¤ ve H›rvatistan gi-

bi ülkelerde bulunan Türk eserlerindeki

tahribat büyük boyuttad›r. Bu ülkeler-

deki Türk eserleri ya bak›ms›z yada

kendi hallerine terkedilmifl durumda-

d›rlar. Burada ayakta kalabilen bir k›s›m

eserde sahipsiz kald›¤› için farkl› amaç-

larla kullan›lmaktad›r. Buna örnek ola-

rak, Bulgaristan’da Sofya’da Mahmut

Pafla Camii’nin bafllang›çta kilise, flimdi

müze; Macaristan’da Peç’te Kaz›m Pafla

ve Zigetvar’da Ali Pafla Camilerinin ki-

lise; Makedonya’da Haydar Kad› Ca-

mii’nin depo olarak kullan›ld›¤›n› gös-

terebiliriz.

Balkanlar’da Türk yap›lar› plan, ha-

cim biçimlenifli, malzeme, teknik, cep-

he düzeni ve süsleme bak›m›ndan Os-

manl› – Türk mimarîsinin bir bölümünü

teflkil etmektedir. Balkan ülkelerindeki

Türk eserleri Anadolu’daki ça¤dafl› ya-

p›larla pek çok bak›mdan benzerlikler

göstermektedir. Öte yandan Balkan-

lar’da, Anadolu Türk mimarîsinde de

örne¤i az bulunan, son cemaat, üç kub-

be yerine iki kubbe kullan›lan Üsküp

Muslihuddin Abdulgani (Dükkanc›k)

Camii ve Yeni Pazar (Novi  Pazar)’da

Alt›n Alem Camisi gibi yap›lara da

rastlanmaktad›r.

Balkanlar’da k›smen veya tamamen

ayakta olan camilerin Erken ve klâsik

Osmanl› Mimarîsinin plan ve hacim,

malzeme, teknik ve süsleme anlay›fl›n›

devam ettirdikleri dikkati çekmektedir.

Bulgaristan, Yunanistan ve Makedon-

ya’daki eserler genellikle Erken Osman-

l›  Mimarîsi özelliklerini tafl›rken, Bos-

na-Hersek, Macaristan ve Arnavut-

luk’taki eserler Klasik Osmanl› Mimari-

si özelliklerine sahiptir. Bu farkl›l›¤› da

bölgelerin  fethedilifl tarihlerindeki

kronolojiye ba¤lamak gerekir.

Balkanlardaki camiler, plan ve ha-

cim biçimlenifli bak›m›ndan "Bazilikal",

"Zaviyeli” ve "Tek kubbeli" olmak üze-

re üç tiptedir: 

a) Bazilikal plan flemas›n› kökeni Bi-

zans devrenin erken tarihli kliselerine

kadar götürülmektedir. Bu plan flemas›

Anadolu Selçuklular› taraf›ndan da ka-

bul görmüfl ve çok say›da cami infla edil-

mifltir. Bu plan tipinin Beylikler ve Erken

Osmanl› dönemlerinde  de uyguland›¤›

görülmektedir. Balkanlar’da Bazilikal

planl› camiler aras›nda, Filibe (Plovdiv)

Hüdavendigar Camii (1364), Sofya

Mahmut Pafla (15yy), Üsküp II. Sultan
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Resim 13: Saraybosna, Bafl

Çarfl›.1908’lerdeki hâli.

Resim 14: Saraybosna, Bafl

Çarfl›.1990’lardaki hâli.
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Murat (1438)ve Karl› ‹li Mehmet Bey

(Burmal›) Camileri ile Dimetoka Meh-

met Çelebi (15yy) Camiini sayabiliriz.

b) Zaviyeli camiler ters "T" tipi ca-

miler olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu

tip camiler, Beylikler ve Özellikle  Er-

ken Osmanl› Döneminde infla edilmifl-

lerdir. Gerek Anadolu’da gerekse Bal-

kanlar’da bu tip camiler 15. yüzy›l›n

ilk  yar›s›ndan sonra yayg›n bir flekilde

yap›lm›fllard›r. Balkanlar’da  Zaviye

planl› camiler aras›nda, Üsküp ‹shak

Bey (Alaca) Camii (1438),‹sa Bey Ca-

mii (1475), Filibe ‹maret (fiehabuddin)

Camii (1464), Selanik Alaca Camii

(15. yy), Serez  Mehmet Bey Camii

(15. yy) ve Saraybosna Gazi Hüsrev

Bey Camii (1531) yap›lar›n› sayabili-

riz.

c) Tek  kubbeli camiler, Türk mi-

marîsinde 16. yüzy›ldan itibaren  infla

edilmifltir.Tek  kubbeli, önünde üç

bölümlü son cemaat yeri ve genellik-

le  bat›  cephesine  bitiflik  minaresi

olan an›tsal cami tipi örnekleri Bos-

na-Hersek ve Macaristan’daki yap›-

larda  yo¤unluk kazanmaktad›r. An-

cak, say›lar› az da olsa bu plan tipini

di¤er Balkan ülkelerinde de görmek

mümkündür. Tek kubbeli camiler

Klasik Osmanl› Mimarîsi özelliklerini

tafl›nmaktad›rlar. Balkanlar’da Klasik

Osmanl› Mimarîsi özelliklerini tafl›-

yan camiler aras›nda, Üsküp Yahya

Pafla (1506), Manast›r Haydar Kad›

(1561), ‹flkodra Kurflunlu (Mehmet

Buflatl›), Saraybosna Ali Pafla (1560),

Ferhat Bey (16. yy), Kosova’da Cako-

va Had›m A¤a (16. yy) ve Macaristan

Peç Kaz›m Pafla  (16. yy) ve Bulgaris-

tan fiumnu fierif Halil Pafla (1620)

Camilerini sayabiliriz. Ohri’de Ali

Pafla (16. yy), Emin Mahmut (18. yy)

ve  Kulo¤lu, (17. yy), Kalkandelen

(Tetova)’de Alaca (16. yy), Tiran’da

Ethem Bey (1720) gibi camiler , yu-

kar›da iflaret edilen genel  mimarî ka-

rakteri muhafaza etmekle birlikte ye-

rel özellikler de tafl›maktad›rlar. Ör-

ne¤in, Ali Pafla Camii ’nin duvar yü-
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Resim 15: Mostar, Mostar
Köprüsü (16. yy), savafl
öncesi durumu.

Resim 16: Mostar, Mostar
Köprüsü, savaflta y›k›lm›fl hâli.

Resim 17: Tiran Ethem Bey
Camii (1720).
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zeyleri k›sa kubbe kasnaklar› çok

yüksek  tutulmufltur. Emin Mahmut

Camii beflgen, Kulo¤lu sekizgen bir

plana sahiptir. Bu plan tipi geleneksel

Türk mimarîsinde görülen bir husus

de¤ildir. Kalkandelen  Alaca ve Tiran

Ethem  Bey Camilerinde gerek iç ge-

rekse d›fl duvar süslemelerine de yer

verilmifltir. 

Balkanlar’daki Türk mimarîsinde

15.ve 16. yüzy›llarda infla edilen yap›

örneklerinde genellikle Bizans ve Er-

ken Osmanl› dönemi yap›lar›nda s›kça

karfl›laflt›¤›m›z bir s›ra düzgün kesme

tafl, iki, üç veya dört s›ra tu¤la dizisin-

den oluflan almafl›k tekni¤i kullan›l-

m›flt›r.17-19. yüzy›llar  aras›nda infla

edilen yap›lar aras›nda ise, kaba kesme

tafl,moloz tafl ve dolgu duvara yer ve-

rilmifltir. Bu dönemde infla  edilen baz›

yap›larda kerpiç ve tu¤la kullan›ld›¤›

görülmektedir.

Balkanlar’da mimarî ve estetik

aç›lardan önemli olan Türk eserleri,

Türklerin hakl› olarak iftihar kay-

na¤› olman›n yan›s›ra, ayn› zaman-

da bölgede yaflayan insanlar›n ve

insanl›¤›n ortak miras› ve zenginli-

¤idir. Bu itibarla  sözkonusu eserle-

rin korunmas›, asl›na uygun bir fle-

kilde restore edilmesi ve kullan›l-

mas› için öncelikle  Türkiye ve Bal-

kan ülkelerinin ilgili kurumlar›n›n

iflbirli¤i içerisinde bulunmalar› ge-

rekmektedir. Bafllang›çta Balkan-

lar’daki Türk eserlerinin bir envan-

terinin haz›rlanmas›na ihtiyaç var-

d›r. Bafllat›lacak ortak onar›m pro-

jelerine de uluslararas› kurulufllar-

dan maddî destek istenebilir. ‹nsan-

l›¤›n ortak miras› olan bu eserleri-

mizin onar›m›na gereken maddi

deste¤in, di¤er Avrupa ülkeleri ve

kurulufl taraf›ndan destek

bulaca¤›n› umuyoruz.  
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Resim 18: Kalkandelen

(Tetova), Alaca Camii

(1495).

Resim 19: Manast›r (Bitola),

Atatürk’ün Manast›r’da

okudu¤u askeri idadi.

Resim 20: Manast›r (Bidola),

Haydar Kad› Camii.
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OSMANLI DÖNEM‹
TÜRK KENT‹NDE

PLANLAMA
KÜLTÜRÜ

DOÇ. DR. ZEK‹YE YENEN

Z

Lisans ve yüksek lisans ö¤renimini Ortado¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde,

doktora ö¤renimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde flehircilik alan›nda yapm›fl, 1975-1979

y›llar› aras›nda mimar olarak çal›flm›flt›r. 1980 y›l›ndan bu yana Y›ld›z Teknik

Üniversitesi’nde akademik yaflam›n› sürdürmektedir. Uzmanl›k alan› kentsel tasar›m ve kent

tarihi kapsam›nda Türk kentleridir. Osmanl› dönemi, Türk kentlerinin tarihi, kültür

birikiminin planlamada de¤erlendirilmesi, turizm sektörü-planlama iliflkileri, ‹stanbul’un

mekansal geliflimi ve genel biçiminin de¤iflimi konular›nda bilimsel çal›flmalar› ve yay›nlar›

vard›r. ‹ngilizce bilen Zekiye Yenen halen ‹stanbul Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma

Kurulu üyesidir.
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KENT‹N ÖNEM‹
Kentin, kentsel kurumlar›n insanl›k

yaflam›n›n geliflmesinde büyük önemi

vard›r. Kentin varl›¤› tarihsel geliflmede

dönüm noktas› ve her zaman yönlendi-

rici güç olmufltur. Bu nedenle, kentler

imar›na önem verilen, emek sarfedilen

yerlerdir. Hal böyle iken ve Anadolu

10000 y›l› aflk›n bir geçmiflten bu yana

yerleflmeler kültürü potas› iken Anado-

lu’daki yerleflmeler hakk›nda bilinenler

s›n›rl›d›r. Anadolu yerleflmeleri konu-

sundaki s›n›rl› bilgilenme yak›n geçmi-

flimize de uzanmakta, “geleneksel kent-

lerimizde planlama olmad›¤›” ve “kent-

lerimizin geçmiflte düzensiz geliflti¤i”

yarg›lar› öne sürülmektedir.

Bu düflüncelerin araflt›r›lmas›na ve

tart›fl›lmas›na yönelik çal›flmalar›n iki

yönü vard›r: geçmifle dönük k›s›m, bu-

gün ile ilgili k›s›m. Her iki durumda da

kent tarihçilerinin üzerine düflen;

1. yerleflmelerimizin kent monogra-

fileri arac›l›¤› ile, belirli ekonomik, sos-

yal, demografik, teknolojik çerçevede

belirli politik iliflkiler ve kültürel koflul-

larda, genel yap›sal özelliklerini ortaya

ç›karmak, ça¤dafl› kentlerden ayr›lan

özgün yap›s›n› ortaya koymak,

2. giderek, günümüzün kentsel so-

runlar›na planlama yaklafl›mlar› geliflti-

rirken -kendi tarihsel, sosyal yap›m›z-

dan hareketle- toplumsal evrimimize

uygun çözümlere ulaflmak üzere yo-

rumlar gelifltirmektir.

Bu konuflma / bildiri ile amaçlanan,

Türk kenti hakk›nda bilinenlerden yola

ç›karak, yerleflme kültürü konusunda

planlama yönünden bir görüfl sunmak-

t›r. Bu görüfl 1980’li y›llardaki bilimsel

çal›flmalar›m kaynak gösterilerek ele

al›nmaktad›r.(1) Son on y›lda klasikle-

flen  bu yaklafl›m, de¤iflik bilimsel top-

lant›larda izlenenlerden ve okunan ya-

z›lardan edinilen kanaate göre henüz

kamuoyunda yeterince yank› bulmam›fl

gözüktü¤ünden, çeflitli sanat çevreleri-

nin kat›ld›¤› böyle bir toplant› f›rsat bi-

linerek konu tart›fl›lmak istenmektedir.

Böyle bir çal›flma öncelikle kuramsal

bilgilenmeyi içermelidir. Osmanl› dö-

nemi Türk kentinin karakteristik yönle-

rinin incelenmesi bu temel üzerine ir-

delenmelidir.

Kuramsal bilgilenme ‘Türk Kenti’

kavram›n›n aç›klanmas›, Anadolu, Os-

manl› odakl› ekonomi tarihi, sosyal ta-

rih analizlerine ‘mekan boyutu’ kazan-

d›r›lmas›, sosyal hizmet / donat› yap›la-

r›n›n kentin oluflum ve geliflimindeki

rollerinin, kent bütünü içindeki iliflkile-

rinin tan›mlanmas›, Türk kentinin özel-

liklerinin bilinmesinin mimar ve planc›-

lara sa¤layaca¤› kültürel dayana¤›n

öneminin tart›fl›lmas› konular›n› içer-

mektedir. Bu konular ‹stanbul’da 1998

y›l› Kas›m ay›nda düzenlenen bir top-

lant›da taraf›mdan yeni tart›flmaya aç›l-

d›¤›ndan(2) do¤rudan irdelemeye ge-

çilmektedir.

OSMANLI DÖNEM‹ 
TÜRK KENT‹N‹N 
KARAKTER‹ST‹K 
ÖZELL‹KLER‹
Osmanl› dönemi Türk kentinin ka-

rakteristik özelliklerinin incelenmesin-

de öncelikle Osmanl› ça¤›nda kentin

ifllevi konusuna de¤inilecek, ard›ndan

kent yap›s›n›n etkilendi¤i faktörler

özetlenecektir.

Kent ekonomik merkez, dini mer-

kez, yönetim merkezi veya kültürel

merkez oldu¤una ya da bu ifllevlerden

birkaç›n› bar›nd›rd›¤›na göre kentsel ifl-

levler çeflitlenmekte, ifllevler aras› iliflki-

ler a¤› kentin içeri¤ini, ba¤l› olarak

kentin biçimini etkilemektedir. Bu ka-

bul dönemin ekonomik, teknolojik ko-

flullar›n›n, sosyal yap›s› ile politik duru-

munun ve benzeri bir dizi etkenin bi-

linmesi gere¤ini ortaya koymaktad›r.

Bunlar kent ekonomisinin, ba¤l› ola-

rak kent yap›s›n›n etkilendi¤i faktörler-

dir. Osmanl› Devleti’nin kurulufl ve ge-

liflme dönemlerinde stratejik önemi

olan yerleflmelerin yönetim, ticaret,

kültür merkezi ya da dini merkez ola-

rak geliflmesi için sistemli bir siyaset iz-

lenmifltir.(3) Anadolu’da ve Rumeli’nde;

•  kentlerin nüfusunun art›r›lmas›

amaçl› uygulanan ‘iskan’(4) politikas›, 
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•  yerleflmelerin ülke ve bölge için-

deki ticari avantajlar›n› art›racak flekil-

de ticaret yollar› ve limanlar ile ilgili

olarak yürütülen fetih izlencesi,(5)

•  kent merkezlerine yak›n k›rsal

alanda ‘zaviye’ler’(6) kurularak göçerle-

rin yerleflmeye özendirilmesi,

•  kentlerin ebediyen yaflayacak

sosyo-kültürel merkezler olarak imar›

için kentsel hizmetlerin kurulan zengin

vak›flar kaynakl› yürütülmesi ve sürek-

lili¤inin sa¤lanmas› izlenen bu siyasetin

önde gelen yap›tafllar›d›r.

KENT YAPISINI 
ETK‹LEYEN 
KURUMSAL YAPI
Tüm bunlar güçlü bir kurumsal yap›

vazetmektedir. Gerçekten de, Osmanl›
Devleti’nin yerleflik düzene geçifl afla-
mas›nda, Anadolu’nun ve Rumeli’nin
Türkleflme ve ‹slâmlaflma sürecinde
yerleflme ve örgütlenme eylemlerinin
merkezi olarak kurumlar önemli görev
yapm›flt›r. Osmanl› dönemi Türk yer-
leflmelerini ‹slam kentinden ay›ran
önemli bir özellik de ulafl›lan bu ku-
rumsal örgütlenme düzeyidir.(7) Bu ya-
z› kapsam›nda kurumsal yap› ile kaste-
dilen Osmanl› dönemi Türk kentleri
yerleflme siyasas›n›n ürünü olan ‘vak›f
kurumu-imaret sistemi’ örgütlenmesidir.

Vak›f kiflinin dinsel yapt›r›mlar ve sos-
yal, ekonomik, psikolojik e¤ilimlerle tafl›-
n›r  ya da tafl›nmaz mülkünü özel kulla-
n›mdan ç›kar›p toplum yarar›na dinsel ve
sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi için
sonsuzlaflt›rd›¤›, kentin yaflamsal ve me-
kansal yap›s›na iliflkin tüzel bir kurumdur.

Osmanl› kentleri 1856 y›l›na de¤in
belediye örgütünden yoksun kalm›flt›r.
Beldenin görülmesi gereken iflleri için
kent sakinlerinden vergi al›nmam›fl, bu
hizmetlerin yap›labilmesi için devletin
düzenli bir mali yard›m› da söz konusu
olmam›flt›r. Bu durumda bugünkü anlam-
da belediye örgütünün üstlendi¤i toplu-
mun çeflitli ortak gereksinmelerinin büyük
bir bölümü vak›f kurumu taraf›ndan ger-
çeklefltirilmifltir.(8) Vak›f kurumu bu aç›-
dan da, dinsel ve ahirete yönelik bir ku-
rumdan ziyade, beledi hizmetlerin merke-

zi yönetime, yerel yöneticilere ve halka
yük olmadan bireyler taraf›ndan yap›ld›¤›
ve halk›n da bunlardan yararland›¤› dün-
yevi ve ‘beledi bir kurulufl’tur.(9)

Özellikle Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun kurulufl aflamas›nda fethedilen
H›ristiyan yerleflmelerinin yenilefltirile-
rek Türk kenti halinde örgütlenmesi ve
bu bölgelerde yeni yerleflme merkezle-
rinin aç›larak kent yaflam›n›n gelifltiril-
mesinde vak›f kurumundan yararlan›l-
m›flt›r. Yerleflmelerde beylik topraklar›n
bir k›sm› kamu hizmeti gören vak›flara
ayr›lm›fl, devlet adamlar› ve varl›kl› ki-
fliler toplumsal içerikli bir çok görevi
vak›f yoluyla karfl›lam›fllard›r. Yol, ka-
nalizasyon, köprü, kald›r›m yap›m›, su
gereksinmesinin karfl›lanmas›, sulama
çal›flmalar›, sa¤l›k ve sosyal yard›m et-
kinlikleri, e¤itim, ö¤retim ve kültürel
yap›ya yönelik etkinlikler, dinsel hiz-
metler, kentin ekonomik yaflam› ile il-
gili etkinlikler, kent görünümü, güven-
li¤i ile ilgili ifller gibi günümüz kentin-
de merkezi ve yerel yönetimlerin so-
rumlulu¤unda olan hizmetler vak›f ku-
rulufllar›nca görülmüfltür.

Bu yayg›n kurum kent toplumunun
gereksindi¤i alt ve üst yap›sal kurulufl-
lar›n bak›m, onar›m ve iflletilmesini de
örgütlemifl, bu ifllerle ilgili olarak
önemli bir nüfusu istihdam ederek üc-
ret ödemifl, bölgenin /ülkenin sosyo-
ekonomik yaflam›nda bu aç›lardan da
önemli pay› olmufltur.

Vak›f siyasas› ve imaret sistemi yön-
temi ile vak›f kurumu Osmanl› dönemi
Türk yerleflmelerinde kent toplulu¤u-
nun ve fizik mekan›n›n oluflmas›nda
önemli rol oynam›flt›r.(10) Vak›f kuru-
munun gerçeklefltirdi¤i etkinlikler Ana-
dolu ve Rumeli’de fethedilen bölgelerin
fiziksel çehresini de¤ifltirmifl,

•  Türk kültürünün yeni al›nan top-
raklara tafl›nmas›nda,

•  Türk kent toplulu¤unun oluflup
güçlenmesinde ve

•  birçok toplumsal içerikli ‘kentsel
hizmet’in baflar›lmas›nda etkili olmufltur.

Vak›f kurulufllar›n›n karfl›l›ks›z ya-
rarlan›lan yap›larla gelirinden yararlan›-
lan yap›lardan oluflan örgütsel yap›s›
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yerleflmelerin fizik mekan›nda imaret
sitelerinde somutlaflm›flt›r.

‘‹maret sitesi’(11) karfl›l›ks›z yararlan›-
lan ibadet, e¤itim-kültür, sa¤l›k, doyum
yap›lar› ve çeflmeler ile ücret karfl›l›¤› ya-
rarlan›lan bar›nma, konaklama, temizlik,
ticarethane yap›lar›n› mekanda belirli bir
düzen içinde birlikte içeren yap›lar toplu-
lu¤udur. Bu yap› toplulu¤u vak›f sistemi-
ne ba¤lanarak düzenlenen ‘vakfiye’(12)
ile evkaf› (bunlar kiraya verilmek üzere
yap›lm›fl çarfl›, ifllikler, evler, ekilen arazi,
de¤irmen f›r›n vb. olabilir) belirlenmifl-
tir.(13) (flekil 1: Y›ld›r›m Külliyesi)

Kendi içine dönük olarak tan›m›
yukar›daki flekilde verilen imaret si-
tesi kent bütünü ölçe¤inde semtlerin
çekirde¤i, konut alanlar›n›n çevresin-
de geliflti¤i odak noktas›d›r. Osmanl›
Devleti’nin yay›lma politikas› gere¤i
yeni kurulacak bir kent ya da varolan
bir kentin yerleflilmesi istenen potan-
siyel semtleri, bölgedeki imaret site-
leri (külliyeler) çevresinde geliflmifl-
tir.

“Birçok kentin topo¤rafik planlar›-
n›n incelenmesi kentin an›tsal yap›lar›n
çevresinde kurulup geliflti¤ini göster-
mektedir”(14) Vak›f kurumu varl›¤›nda
yarat›lan, bu özelli¤i ile “Osmanl› dö-
nemi Türk kentlerinin fiziksel özellik-
lerinin biçimlenmesinde bireylerin et-
kin rolünü aç›klayan külliyeler”(15) “iyi
organize edilmifl, kent görünüflünde
egemen, kent yaflam› ile s›k› iliflki-
li”(16) bütünlerdir.

VAKIF KURUMU / 
‹MARET S‹STEM‹- 
KENT‹N KURULUfi 
VE GEL‹fiMES‹
‹maret siteleri, özellikle Osmanl› ‹m-

paratorlu¤u’nun kurulufl devrinde, devle-

tin yerleflme ve yay›lma siyasas› gere¤i

geliflmesi istenen kentlerde baflvurulan bir

yöntem olmufltur. Donat›m› olmayan, az

say›da konut biriminin yer ald›¤› çevreler-

de birçok ifllevi birarada içeren, dolay›s›y-

la de¤iflik gereksinmeleri ayn› yerde karfl›-

layabilen imaret siteleri kurularak çevre-

sinde yerleflmeyi özendirici olmufltur.

Savlanan, kent bütünü ölçe¤inde

(genifl kapsamda) imaret sitelerinin

kentin yay›lmas› istenen geliflme alan-

lar›nda yerleflmeyi gelifltirici, kent ölçe-

¤inde arazi kullan›fl› düzenleyici, bi-

çimlendirici, k›saca konut alanlar›n›n

oluflumunda ivme veren kentsel bir or-

gan ve ayn› zamanda

•  yer seçimi-konumland›rma

•  geliflme yönünü belirleme

aç›lar›ndan kent planlamas›n›n er-

ken örnekleri oldu¤u fleklindedir.

Askeri ve stratejik konumu olan bir

kentin kalk›nmas› karar› verildi¤inde,

bu yerlerin fethinde harcad›klar› emek

sonucu genifl ölçüde emlak ve servet

edinen ileri gelenler ve kumandanlar

zaviye, hanekâh, imarethane, misafir-

hane, bimarhane... gibi ‘hay›r kurulufl-

lar›’ açm›fllard›r. Bu kurulufllar  kendile-

rine ba¤lanan zengin vak›flar ile yerle-

rine yerleflene kadar göçmenlere bak-

m›fl, karfl›l›ks›z yemek vermifl ve bar›n-

ma sorunlar›n› çözmüfltür. Kente yer-

leflmeyi düflünenlere gösterilen bu tür

kolayl›klar örne¤in, Bizans döneminde

Hisar yerleflmesinden oluflan Bursa’n›n
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Türk egemenli¤ine geçtikten (1326) ve

devletin yönetim merkezi olduktan k›sa

bir zaman sonra Hisar d›fl›nda birkaç

kat büyümesi sonucunu getirmifltir.

Büyük vak›f yönetimli imaret sitele-

rinin 1500 y›l› öncesinde kurulmufl ol-

mas›(17) ve fethedilen yörelerde vak›f-

lar için beylik arazi ayr›lmas› iflleminin

kurulufl devrine özgü oldu¤u(18) gerçe-

¤i de ‘vak›f kurumu-imaret sistemi-ken-

tin kuruluflu’ aras›ndaki ba¤›nt›y› güç-

lendirmektedir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun kurulufl

devri sonras› vakfedilen imaret sitesi

say›s›n›n azalmas› imaret sitelerinin

kentsel konut alanlar›na yön gösterici

rolünü kan›tlamaktad›r. Nitekim ‘ga-

za’n›n durmas› aflamas›nda, vakfedile-

cek arazi bulma güçlü¤ünde, imaret si-

tesi yap›m› azalm›flt›r.

Bu bulgulara dayanarak, vak›f kuru-

mu-imaret sistemi olgusunun;

•  medrese, kütüphane, hastane,

imaret, han, hamam, ifllikler gibi top-

lumsal yap›lar ile büyük ölçekli camile-

ri birarada sunarak dinsel ve sosyal

yönden günboyu kullan›lan bütünler

oluflturdu¤u,

•  özellikle, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun kurulufl ve geliflme döneminde

toplumsal kaynaflmay› özendiren bir

sosyal katalizör görevi yapt›¤›,

•  çevresinde konut alanlar›n›n ge-

liflmesinde ça¤dafl anlamda aranan ön-

cü bir sosyal merkez özelli¤i tafl›d›¤›,

•  Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun gelifl-

me, yükselme ve gerileme devirlerinde-

ki sosyal çevrenin geliflme ve çökmesi

ile dengede bir evrim geçirdi¤i sonuç-

lar›na var›labilir.

‹MARET S‹STEM‹N‹N 
KENT BÜTÜNÜ ‹LE 
‹L‹fiK‹S‹
‹maret sitesinin içerdi¤i hizmet bi-

rimleri kent içindeki konumuna göre

de¤iflebilmektedir. ‹maret sitesi

•  merkezde ise karfl›l›ks›z yararlan›-

lan (cami, medrese, aflevi) ve gelir geti-

ren (çarfl›, han, hamam) yap›lar› birara-

dad›r;

•  konut alanlar›n›n çekirde¤ini

oluflturmak, kente belli bir yönde gelifl-

me ivmesi vermek amac› ile kuruldu

ise, ticaret binas› / ticari özelli¤i olma-

yan bina ayr›m› gözetilerek, cami,

medrese, aflevi, hastane, çeflme ve ha-

mam yap›lar›n› içermekte, gelir getiren

di¤er yap›lar merkezde yer almaktad›r.

Buradan;

•  konut alanlar›n›n donat›ld›¤›

oranda merkezin de donat›m›n›n ger-

çekleflti¤i,

•  merkezin ve konut alanlar›n›n

birbirlerinin geliflimine duyarl›, dengeli

donat›ld›¤›,

•  merkezin konut alanlar›n›n gelifl-

ti¤i do¤rultuda büyüdü¤ü, k›saca 

•  konut alanlar› ile merkez aras›nda

dönüflümlü iliflkiler oldu¤u ifade edile-

bilir. Konut alanlar›na hizmet yap›s›

yap›lmas› (konut alanlar›n›n oluflumu)

kent ekonomisinin konulan hedefler

do¤rultusunda ilerlemesi (ticaret ey-

lemlerinin geliflmesi) demek olmaktad›r

ki bu kent bütününün sosyal / ekono-

mik bir kurum çerçevesinde ele al›na-

rak yaflamas› anlam›ndad›r.

Konu Bursa özelinde örneklenirse;

-> ilk kuruluflta kaleiçi yerleflimi ve

çevresinde k›rsal yerleflmeler vard›r;

-> daha sonra, kent d›fl›nda bofl ara-

zide yerlefleceklere beslenme, temizlik,

sa¤l›k, ibadet ve yönetim hizmetleri su-

nan, zaviye yerleflmeleri ile s›çrama

noktalar› gösterilmifltir (flekil 2A: 14.

yüzy›lda Bursa Kentinin Yay›lma Alan›);

-> imaret sitelerinin yap›m› ile olas›

yerleflme makroformunu her yönden
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çevreleyerek eski kale yerleflmesinin

çevresinde, e¤imli alanlarda, potansiyel

yerleflim alanlar› belirlenmifltir (flekil

2B: Kurulufl Devri Sonunda Bursa Ken-

tinin Yay›lma Alan›);

Kent Nüfus art›fl› koflutunda

büyüdükçe bu k›s›mlar ‘mahalle’

birimleri olarak konut bölgesine

kat›lm›flt›r (flekil 2C: 16. yüzy›l

sonunda Bursa Kentinin Yay›lma

Alan›).

16. yüzy›l sonunda Bursa’daki konut

alanlar› mahalle ölçe¤inde incelendi-

¤inde bu genel yerleflim alan›n›n doy-

gun bir alan olmad›¤›, mezarl›k ve ekili

alanlarla bofl alanlar› da içerdi¤i, ancak

genel yerleflme biçiminin (‘macro-

form’un) belirdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Kentsel donat›lar›n çeperlerle Hisar

Semti (kaleiçi yerleflmesi) aras›nda yer

seçti¤i gerçe¤i de hesaba kat›l›nca ken-

tin bu geliflme biçiminin ça¤›n›n çok

ilerisinde bir kent planlama yaklafl›m›

oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

‹maret siteleri;

•  olas› yerleflme ‘makroform’unu

her yönden çevreleyerek kentin eski

kale yerleflmesinin çevresinde geliflme-

sini yönlendiren,

•  oluflacak konut alanlar›na s›n›r çi-

zerek çeperleri tan›mlayan,

•  varolan kent d›fl›nda bofl arazide

yerlefleceklere beslenme, temizlik, sa¤-

l›k, ibadet ve yönetim hizmetleri su-

nan,

•  gelecekteki geliflmeye ›fl›k tutan

kurumlard›r.

Merkezin çevresinde potansiyel

yerleflim alanlar› belirlenerek konut

alanlar› için hedef gösterilmesi, mahal-

le ve semtlerin çekirdeklerinin tan›m-

lanmas› yoluyla genel yerleflme biçimi-

nin (macroform) saptanmas› (donat›la-

r›n çeperlerle eski kent aras›nda yer

seçti¤i an›msanarak) olgusu, günümüz

kent planlama anlay›fl› bak›m›ndan, son

derece ileri bir yaklafl›m, bir kentsel ge-

liflme biçimi, planl› bir geliflme mode-

li/yöntemidir.

Burada, Bursa’n›n kurulufl dönemin-

den daha ileriye ait bir olguyu an›msat-

mak gerekmektedir: Planc› Jacob

Burckhardt 1860’da ‹talya’da Ferrara

kentini ziyaret etti¤inde “Ferrara’n›n

Avrupa’daki ilk modern kent” oldu¤unu

yazm›flt›r. Ferrara 15. yüzy›lda Rosetti

taraf›ndan geliflme flekli planlanan bir

Ortaça¤ kentidir. Bu planlaman›n öz-

gün kabul edilen yan› kentsel organiz-

maya yaklafl›m›ndad›r:

- varolan yerleflmenin yeniden plan-

lanmas›,

- kentin büyütülmesi, bu amaçla sur-

lar, ana arterler, meydanlar ve önemli

yap›lar›n planlanmas›,

- plan›n ana ö¤elerinin uygulanmas› 

biçiminde özetlenebilecek bu yakla-

fl›mda ‘yeni’ olan detaylar de¤ildir; yeni

olan kentin çevresinde yeterli esneklik-

le organize bir biçimde büyüyebilece¤i

iskeletinin ve yaflamsal organlar›n›n ta-

sar›m› ve uygulanmas›d›r.(19)

15. yüzy›l için özgün bulunan bu

planlama anlay›fl› 13. yüzy›l›n sonunda

14. yüzy›l›n bafl›nda Anadolu’da Bur-

sa’da gerçekleflmifltir. ‹ki dere aras›nda-

ki Bizans yerleflmesinin do¤usunda yer

seçen Orhan Külliyesi ve onu destekle-

yen Hüdavendigâr devri yap›lar›ndan

sonra merkezin yer seçimi ile ilgili bu

karar›n pekiflmesi için;

•  merkezde Bedesten, Ulucami infla

edilmifl,

•  ticaret bölgesinin yerleflmenin

merkezinde kalabilmesi için, ölçe¤in

yaya ölçe¤i oldu¤u, Kapl›calar semti

Çekirge’nin kentten ayr› bir bölüm sa-

y›ld›¤›(20) bir devirde iç kaleden yak-

443

fiekil 2B: Kurulufl Devri So-

nunda Bursa Kentinin Yay›l-

ma Alan›



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

lafl›k bir kilometre kadar uzakl›kta Y›l-

d›r›m Külliyesi yap›lm›fl,

•  bu iki uç aras›nda dereler üzerin-

de köprüler at›larak ana arterler tan›m-

lanm›fl,

• kentin hedeflenen büyüklü¤e erifl-

mesi için ülke ve bölge düzeyinde fetih

siyasas› ve ticaret yollar› ile ilgili dü-

zenlemeler yap›lm›flt›r.

‹maret sitelerinin kurulufl amaçlar›

belirlendi¤ine göre, bu olgu ancak

‘kentin geliflmesinde hedef gösterme’,

ça¤dafl kent planlamada amaçland›¤›

gibi istenilen yönde geliflmeyi garanti-

lemek üzere özendirme fleklinde aç›kla-

nabilir.

Gerçekten de, Bursa örne¤inde;

- ilk kuruluflta kale yerleflimi ve çev-

rede k›rsal yerleflmeler vard›r,

- daha sonra zaviye yerleflmeleri ile

s›çrama noktalar› gösterilmifl,

- kent büyüdükçe bu k›s›mlar ‘ma-

halle’ler olarak konut bölgesine kat›l-

m›flt›r.

Sonuç olarak -sosyal bilim- fizik bi-

çim iliflkisi yöntemi ile giriflilen bu ça-

l›flma ile ilgili olarak sosyal/ ekonomik/

teknolojik/ kültürel etkileflimler örüntü-

sü içinde- Osmanl› dönemi Türk ken-

tinde yönlendirici ilkeler konularak ve

yerleflmenin yaflamsal organlar› uygula-

narak kentin genel yerleflme biçiminin

saptand›¤› söylenebilir.

Bu oluflum biçimi geçmiflte kentleri-

mizin gelifligüzel, plans›z ve düflensiz

geliflmesi olarak de¤il, konulan hedef-

ler do¤rultusunda, bölge ve yerleflme

ölçe¤inde ‘gelece¤e yönelik bir imar

anlay›fl›’ ile ‘planland›¤›’ ve öngörüldü-

¤ü biçimde geliflti¤i fleklinde kavram-

laflt›r›labilir.
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Resim 1: Eyüp, ‹zzet Efendi

Türbesi Genel Görünüflü

fiekil 1: Eyüp, ‹zzet Efendi

Türbesi  Rölövesi, Plan. (Bu

çal›flma 1997/1998 ö¤retim

y›l›nda Y.T.Ü.Mimarl›k

Fakültesi Mimarl›k Tarihi

Anabilim Dal› Tarihi Yap›

Çözümlemesi dersi kapsam›nda

Doç.Dr.Nur Urfal›o¤lu

yönetiminde Ahmet Kemal

Yaz›c› ve Deniz ‹lkay Y›lmaz

taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.) 

fiekil 2: Eyüp, ‹zzet Efendi

Türbesi Rölövesi, Enine Kesit
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‹stanbul'un en eski yerleflimlerinden

biri olan Eyüp, Osmanl› mezar mimari-

sinin çeflitli ve özel örneklerini birarada

bar›nd›rmaktad›r. Osmanl›'n›n Klasik

Dönemi'nden Neoklasik Dönemi'ne

kadar her dönemden çeflitli plan ve süs-

leme özelliklerine sahip türbeler

Eyüp'te birarada bulunmaktad›r. Örne-

¤in; Nakkafl Hasan Pafla Türbesi, V.

Mehmed Reflad Türbesi gibi üzeri kub-

be ile örtülü türbeler; ‹zzet Efendi Tür-

besi, Hatice Canan Han›m Türbesi gibi

üstü aç›k hazireler.

Eyüp Türbeleri Prof. Dr. Y›ld›z De-

miriz taraf›ndan detayl› olarak incele-

nerek bu konuda bir kitapç›k haz›rlan-

m›flt›r. Kitapç›kta, Eyüp Türbeleri ken-

di içinde grupland›r›lm›fl ve her türbe-

nin tarihi ile planlama ve süsleme özel-

likleri anlat›lm›flt›r. Bu bildiride Eyüp

‹zzet Efendi Türbesi özellikle cephe

mimarisi ve süslemesi aç›s›ndan incele-

nerek Osmanl› ve ‹slam mimarisindeki

cephe benzerliklerine dikkat çekilecek-

tir.

‹zzet Efendi Türbesi Eyüp, Sultan

Reflat Caddesi (Eski ad› Boyac› Soka¤›)'

nde Kaptan Hüseyin Pafla Türbesi'nin

sa¤›nda yer almaktad›r. Dikdörtgen

planl› mermer döflemeli yap›n›n üç ta-

raf›  ˜4.8m.'ye kadar yükselen sa¤›r du-

varlarla çevrilidir. Sultan Reflat Cadde-

si'ne bakan girifl cephesinde ise iki pen-

cere, bir kap› bofllu¤u bulunmaktad›r

(Resim 1, fiekil.1-2). Türbe içinde la-

hitli iki mezar yer almaktad›r. Sa¤daki

lahitin üstündeki mezar tafl›nda bir fes

ile tepelik, iki yanda kum saatli köfle

sütuncuklar›, istiridye motifi, mukarnas

fleridi ve kitabe bulunmaktad›r (Resim

2). Soldaki lahit üzerindeki mezar ta-

fl›nda ise yine istiridye motifi, kum sa-

atli köfle sütuncuklar›, tepelik ve mu-

karnas fleridi bulunmaktad›r (Resim 3).

Sa¤daki mezar üstündeki kitabeden de

anlafl›ld›¤›na göre türbe dönemin Posta

ve Telgraf Naz›r› ‹zzet Efendi ve Efli

için infla edilmifltir. Yine mezardaki ki-

tabeden ‹zzet Efendi'nin 1891'de bura-

da topra¤a verildi¤i anlafl›lmaktad›r.
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Resim 2:Türbe içinde sa¤da

bulunan lahid. Posta ve

Telgraf Naz›r› ‹zzet Efendi'nin

Lahdi.

Resim 3: Türbe içinde bofl

oldu¤u san›lan sol tarafdaki

lahid

Resim 4: ‹zzet Efendi

Türbesi'nin iki yan›nda

ç›k›nt›/plastr üzerinde yer alan

küçük nifl

Resim 5, 6, 7: Aksaray,

Valide Camii Cephelerinde

farkl› boyutlarda yer alan

Eyüp ‹zzet Efendi Türbesi

üzerindeki niflleri and›ran

örnekler

fiekil 3: ‹zzet Efendi Türbesi

Rölövesi, Ön Görünüfl

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

Soldaki mezar tafl›n›n kitabesiz olmas›

‹zzet Efendi'nin eflinin buraya gömül-

medi¤ini ve mezar›n bofl oldu¤unu dü-

flündürmektedir (Demiriz 1989:48;

Haskan 1996:206).

Sultan Reflat Caddesi'ne bakan tür-

be girifl cephesinin ortas›nda mukar-
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Resim 8: Aksaray Valide

Camii mihrap cephesinde nifl ve

istiridye motifi 

Resim 9: Emevi Kas›rlar›ndan

H›rbet-el Mefcer'in taç kap›y›

and›ran bir girifle sahip cephesi

(Yetkin 1984:110) 

Resim 10: Edirne, Selimiye

Camii avludan camiye girifl

cephesi 

Resim 11: Konya Karatay

Medresesi girifl kap›s›

* Prof. Dr. Semavi Eyice de

"Eyüp Sultan Semtinde Tarih

ve Sanat Tarihi" bafll›kl›

çal›flmas› ile bu fikri

desteklemektedir (Eyice

1998:21).
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nasl› ve tepelikli bir çerçeve ile s›n›rla-

nan girifl bofllu¤u bulunmaktad›r

(Bkz.Resim 1, fiekil 3). Aç›k türbenin

içine sokaktan üç basamakla taç kap›la-

ra öykünen bu giriflten girilmektedir.

Orijinalinde aç›k oldu¤u veya pencere-

ler ile ayn› motiflere sahip bir demir

kap› ile örtüldü¤ü düflünülen giriflte bu-

gün demir parmakl›kl› sonradan yap›l-

m›fl izlenimi uyand›ran bir kap› bulun-

maktad›r*. Giriflin iki yan›nda, alt ve

üstünde kum saati motifleri bulunan iki

köfle sütuncu¤u kap›y› iki yandan s›n›r-

lar. Osmanl›'n›n al›fl›lm›fl sivri kemerle-

rinden farkl› bir sivri kemerle geçilen

giriflin üstünde tepelik, tepelik alt›nda

Besmele ile H.1309/M.1891 tarihi, mu-

karnas fleridi, altta üzerinde ayet yaz›l›

ikinci kitabe bulunmaktad›r. ‹ç bölümü

Klasik ve Barok Dönem Osmanl› beze-

melerine at›fta bulunan tafl kabartma ile

süslü tepeli¤in en üstünde palmetlerden

oluflan bir bordür yer almaktad›r. Giri-

flin iki yan›ndaki sivri kemerli pencere-

lerin demir parmakl›klar› alt›genlerden

oluflan alt›l› y›ld›zlar ve bu y›ld›zlar›

oluflturan alt›genler içinde çark›felek

motifini and›ran süslemeler ile bezen-

mifltir. Pencerelerin üzerinde ayetler

bulunan yaz› fleritleri, ortada on kollu
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Resim 12: Eyüp ‹zzet Efendi

Türbesi Girifl cephesi

Resim 13: Y›ld›z Hamidiye

Camii girifli

Resim 14: Aksaray Valide

Camii Girifli
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y›ld›z olan dilimli rozet, mukarnas fleri-

di üzerinde girifl üstündeki gibi palmet-

lerden oluflan bordür yer almaktad›r.

Pencerelerin alt›ndaki su basman ve pa-

rapet bölümleri Klasik Osmanl› Döne-

mi baklaval› sütun bafll›klar›ndaki gibi

baklava motifleri ile bezeli dikdörtgen

çerçeveler ile süslenmifltir. Su basman

kal›n bir silme ile üst kottan ayr›lmak-

tad›r.

Üçlü an›tsal girifl cephesini iki yan-

dan üzerleri dikdörtgenlere bölünmüfl

ve en üstünde bir nifl ile tepeli¤in yer

ald›¤› plast›r› and›ran ç›k›nt›lar s›n›rla-

maktad›r. Bu ç›k›nt›lar/plast›rlar üstün-

deki nifller seçmeci üslupta infla edilen

Aksaray Valide Camii'nde de çeflitli öl-

çülerde kullan›lm›flt›r (Resim 4, 5, 6, 7).

Bu nifl ile birlikte ‹zzet Efendi Türbesi

mermer lahitleri üzerinde yer alan isti-

ridye motifi de Aksaray Valide Ca-

mii'nde birarada kullan›lm›flt›r (Resim

8). Osmanl›'n›n yabanc› etkiler alt›nda

geliflen XVIII.- XIX.yy. mimarisinde  is-

tiridye motifi d›fl cephede özellikle çefl-

me aynalar›nda ve iç mekanda minber-

lerde çok s›k kullan›lm›flt›r.

‹zzet Efendi Türbesi'nin üçlü girifl

ortas›ndaki ana kap›/taç kap› modeli gi-

rifl Roma, Bizans, Gotik, Emevi ve Ana-

dolu Selçuklu ile Osmanl› mimarilerini

hat›rlatmaktad›r (Resim 9, 10, 11).

Özellikle ‹slam Sanat›'n›n ilk y›llar›n-

dan Osmanl›'n›n son y›llar› ve Cumhu-

riyet'in ilk y›llar›na kadar an›tsal yap›-

lar›n vazgeçilmez ögesi taç kap›/portal

‹zzet Efendi Türbesi'ndeki kullan›m› ile

daha çok Osmanl›'n›n eklektik örnek-

lerini hat›rlatmaktad›r. Örne¤in; Aksa-

ray Valide Camii, Y›ld›z Hamidiye Ca-

mii giriflleri (Resim 12, 13, 14).  

‹zzet Efendi Türbesi'nin üçlü girifl

ortas›ndaki ana kap›/taç kap› modeli gi-

rifl boyut ve bezeme aç›s›ndan Osman-

l›'n›n özellikle Klasik Dönem eserlerin-

de an›tsal dini yap›lardaki avlu girifl ka-

p›s›, cami girifl kap›s› ve mihraplar› ha-

t›rlatmaktad›r (Resim 15, Ayr›ca bkz.

Resim 10).

‹zzet Efendi Türbesi cephesi ile tür-

be içindeki tafl lahitler aras›nda da mal-

zeme ve motif birli¤i görülmektedir.

Tepelik, köfle sütuncuklar›, kum saatle-

ri, palmet dizisi ve küçük kemerli nifller

cephe ile lahitin ortak ögeleridir. 

Pencerelerdeki demir parmakl›klar-

da görülen alt›genlerden oluflan y›ld›z

motifi ile üzerindeki onlu y›ld›z motifi

rozet yine Anadolu Selçuklu ve Os-

manl› sanat›nda cepheden mihrap ve

minbere, pencere kapa¤›ndan kap› ka-

nad›na kadar hemen heryerde kullan›-

lan motiflerin benzeridir (Resim16).

‹zzet Efendi Türbesi Eyüp'teki di¤er
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Resim 15: Y›ld›z Hamidiye

Camii Mihrab›

Resim 16: ‹zzet Efendi Türbesi

pencerelerindeki alt›genlerden

oluflan motiflere sahip demir

parmakl›k

Resim 17: Eyüp, Hatice

Canan Han›m Türbesi
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üstü aç›k hazireler ve aç›k türbeler-

den, farkl› süsleme ve planlama anlay›fl›

ile ayr›lmaktad›r. 30-40 cm. solunda

ayn› yönde yer alan Hatice Canan Ha-

n›m Türbesi ile de üçlü girifl aç›s›ndan

benzerlik göstermesine karfl›n özellikle

bezeme aç›s›ndan farkl›l›klar göster-

mektedir (Resim 17). Prof. Dr. Y›ld›z

Demiriz'in Eyüp Türbeleri kitapç›¤›nda

1988 tarihinde türbenin baflta belirtti-

¤imiz çevre duvarlar› üstünde arada ba-

balar› olan demir parmakl›klar bulun-

du¤u belirtilmektedir (Demiriz

1989:48). Bu tespite dayanarak bugün

˜4.8m.'ye kadar yükselen duvarlar›n

orijinal olmad›¤›, ‹zzet Efendi Türbe-

si'nin de Hatice Canan Han›m Türbe-

si'nde oldu¤u gibi çevresinin demir

parmakl›kla çevrili oldu¤u düflünülebi-

lir.

Eyüp'teki aç›k türbeler ve üstü aç›k

hazireler aras›nda cephe anlay›fl›,

planlamas› ve süsleme özellik-

leri ile farkl›l›klar gösteren  ‹zzet

Efendi Türbesi  Osmanl›'n›n son dö-

nemlerinde eklektik tarzda infla edilen

yap›lar ile büyük benzerlikler tafl›mak-

tad›r. Fakat baz› kaynaklarda eklek-

tik/seçmeci olarak tan›mlanmayan

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s› ile XX.yüz-

y›l›n bafl›nda infla edilen yap›lar Neo

Klasik veya I.Ulusal Mimari içinde ta-

n›mlanmaktad›r. Bütün bu üslup ana-

lizleri sonucunda Osmanl›'n›n Klasik

Dönem  malzeme ve bezeme özellik-

lerinin egemen oldu¤u türbe için ka-

n›mca da en do¤ru üslup tan›mlamas›

Osmanl› Neo Klasik'tir. Türbe sergile-

di¤i cephe ve süsleme özellikleri ile

Osmanl›'n›n klasik ögelerine dönüflü

en küçük yap›da ve en k›s›tl› alanda

bile en güzel flekilde vurgulamay› ba-

flard›¤›n›n ayakta kalan en iyi kan›tla-

r›ndand›r.  
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Girifl
Kent yaln›zca kurumsal, ekonomik

veya politik bir olgu de¤il ayn› zaman-

da tarihsel geliflim süreci içinde oluflan,

her hali yeni bir bafllang›ç olarak kendi

son haline ulaflmaya çal›flan bir mimari

fenomendir. Bu büyüme genifl anlamda

toplumun sosyal-ekonomik, kültürel

koflul ve ba¤lam›n›n bir sonucu olarak

baz› ilkelere göre gerçekleflir. Bu ba¤la-

m›n önerdi¤i mekansal oluflum kentin

hem co¤rafi hem de  tarihsel olarak

bulundu¤u ‘yer’in bir sonucu olarak or-

taya ç›kar. Bunun maddi bir yap› biçi-

minde ortaya ç›kmas› ise onu üreten

toplumun mimari kültürü arac›l›¤› ile

gerçekleflir. Dolay›s›yla  her kent genel

bir modele indirgenemeyecek, özel bir

mimarl›k ve kentsel tarihe sahiptir. Her

kentin gelece¤ini belirleyecek olan mü-

dahale yada öneriler o kentin özgün

mekansal biçimlenme geçmiflini göz

önüne almal›d›r. Geçmifle karfl› tak›n›-

lan modern tav›r pek çok tarihsel kent-

te ikili¤e yol açm›fl ve kentin bütünlü-

¤ünü yitirmesi ile sonuçlanm›flt›r. Ge-

liflmekte olan ülkelerde abart›l› sonuç-

lar› ile kentlerin modernleflme süreci

yaln›zca hava kirlili¤i yada trafik gibi

sonuçlara de¤il ayr›ca kentin mimarisi-

nin ve mekansal niteli¤inin yozlaflmas›-

na ve giderekte yitirilmesine yol açm›fl-

t›r. Modern bir sorun olarak karfl›m›za

ç›kan tarihsel kentlerin gelece¤i konu-

sunda koruma veya  yenileme gibi tüm

müdahalelerden önce kentin tarihsel ve

mekansal analizi gerekli  ilk ad›md›r. 

‹stanbul tarihsel önemi, muhteflem

mimari de¤erleri ve günümüzdeki kor-

kutucu problemleri ile ça¤dafl çeliflkinin

apaç›k bir örne¤idir. Ancak bizim odak

noktam›z ‹stanbul’un hem içinde hem

d›fl›nda konumuyla, ço¤unlu¤unu Os-

manl› döneminden kalma kamusal bi-

nalar›n oluflturdu¤u çekirde¤i ile kent-

sel imgesini her fleye ra¤men günümü-

ze kadar koruyabilmifl olan Eyüp Sul-

tan’d›r. Eyüp’ün gelece¤ini belirleyecek

müdahalelerin mimari dili iflte bu her

fleye ra¤men varl›¤›n› koruyabilmifl im-

genin ve bu imgeyi sa¤layan mimari

ö¤elerin tarihsel ve mimari analizinden

ç›kacak sonuçlara uymal›d›r. Böylece

kentlerin mimari ve mekansal gelece-

¤inde en önemli belirleyenlerden biri

kentin kendi mimarisi olacakt›r. Bunun

içinde ilk aflama Eyüp’ün çok da ayd›n-

lanmam›fl kentsel tarihinin incelenmesi-

dir. Eyüp’ün birazda ‹stanbul’un sur d›-

fl›nda olmas› nedeniyle kentsel tarihi ile

ilgili kaynaklar ve araflt›rmalar k›s›tl›d›r.

Bu bildiri kapsam›nda eldeki kaynakla-

r›n de¤erlendirilmesi ile hakk›nda en az

ve genellikle eksik yada yanl›fl bilgi sa-

hibi oldu¤umuz  Bizans dönemi (Arse-

ven 1989, Haskan 1993) ayd›nlat›lma-

ya çal›fl›lacakt›r. 

Osmanl› Öncesinde 
Eyüp
fiehrin uygun topo¤rafik yap›, iklim,

suya ulafl›m kolayl›¤› ve verimli toprak-

lar gibi olumlu çevresel koflullara sahip

olmas› yaflanabilir bir fiziksel ortam

sa¤lar ki bu tarih öncesi dönemden be-

ri insanlar›n yerleflmesi ve yaflamas›n›

mümkün k›lar (Özdo¤an 1992). Ka¤›t-

hane ve Alibey derelerinin birleflti¤i

yerde s›n›rl› say›da yap›lm›fl olan arke-

olojik kaz›lar M.Ö. 2. Yüzy›ldan kalan

baz› yap›lara iflaret eder. Bizansl› Di-

onisios bu derelerin birleflti¤i yerde ya-

p›lm›fl Semestra Suna¤› çevresinde bir

yerleflmeden söz eder (Eyice 1975:

263) 1544’den 1550’ye kadar kentte

bulunan Gilles (1988: 194) Bizansl› Di-

onisios’u referans göstererek, Haliç’in

eski ça¤larda temiz sular›, yeflil tepeleri

ve koylar› ile güzel bir yer oldu¤unu

belirtir. Deniz ve rüzgar›n fliddetine

karfl› korunakl› do¤al bir limand›r . 

Bölgenin Bizans dönemine ait

(M.Ö. 4. YY.–1453) aç›k bir tasvirini

elde etmek ise oldukça güçtür. Burada

ulafl›labilen tarihsel veriler ›fl›¤›nda böl-

genin Osmanl› yerlefliminden önceki

halini anlamaya  çal›flaca¤›z. ‹lk olarak,

Eyüp ile iliflkilendirilen di¤er yerler in-
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Resim 1: C. Weigel’in 1720

tarihli plan›nda ‹stanbul’un

‹mparator II. Theodosius  Dö-

nemindeki (408- 450) bölgele-

ri. 14. Bölge Blakerna (Ay-

vansaray) d›r. Kayra, C.

1990. ‹stanbul: Mekanlar ve

Zamanlar. ‹stanbul. Ak Ya-

y›nlar›. Harita 2, Sayfa 19.
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celenmelidir. Bunlar: Eyüp’e fiziksel ya-

k›nl›¤› nedeniyle Blakerna ve yeri

Eyüp’le kar›flt›r›lan St. Mamas’d›r. Suri-

çi Istanbul’unun kuzeyinde ve Haliç k›-

y›s›nda yer alan Blakerna’n›n (bugünkü

Ayvansaray) kurulufl tarihi tam olarak

bilinmiyor. Kuruluflu hakk›nda baz›

önemli bilgiler Stratos’un(1968: 393)

anlat›lar›nda vard›r. Marcian ve Pulche-

ria (M.S. 450-53) Blakerna’daki Azize

Meryem kilisesinin yak›n›nda bir ev in-

fla ettirirler. Daha sonra buna bir saray

eklenir. Van Millingen (1899: 129-

130) bu bölgenin di¤er imparatorlar ta-

raf›ndan yap›lan binalarla geniflledi¤ini

ve özellikle 12. Yüzy›ldan 15. yüzy›la

kadar Bizans imparatorlar›n›n sürekli ve

birincil ikametgah› oldu¤unu  bildirir.

Saray›n önemi daha çok buradaki kut-

sal Theotkos türbesinden gelir. Proko-

pios’un bildirdi¤ine göre burada ayr›ca

Priskos ve Nikolos adlar›na adanan

an›tsal bir kilise daha vard›r( Procopius

1940). Eyice (1975: 266) Haliç köprü-

sü  inflas› s›ras›nda bulunan baz› arke-

olojik kal›nt›lar›n bu kiliseye ait oldu-

¤unu iddia eder. 

4. Yüzy›lda imparator Konstantine

kentin yönetimini 14 bölgeye ay›rd›-

¤›nda, bunlardan biride Blakerna’dir

(Res.1). Bizansl› tarihçi Notitia (Mango

1986:1) 14. Bölgenin, 6. tepede, kendi

surlar› ile çevrili, flehirden biraz uzak,

tepelik bir alanda ve denize yak›n bir

konumda olup kendisinin  küçük bir

kente benzedi¤ini söyler. Prokopios

kentin surlar›n›n d›fl›nda yer alan Bla-

kerna’da, surlar›n önünde Büyük Justi-

nian’›n Azize Meryem kilisesi yapt›rd›-

¤›n› bildirir (Gilles 1988: 185). Bahsi

geçen ilk kaynak bölgenin eski zaman-

lardan kalan ve surlarla çevrili bir alan

oldu¤una iflaret ederken di¤eri bu ad›n

daha genifl bir alan için geçerli oldu¤u-

na iflaret eder. Van Millingen, M.S.

626’da Avarlar’›n kenti kuflatmas› s›ra-

s›nda kentin d›fl›nda ve çevresindeki

banliyölere yönelik y›k›c› sald›r›lar› s›-
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ras›nda surlar›n d›fl›nda oldu¤u bildiri-

len Azize Meryem,  Aziz Kosmas ve

Damian ile Aziz Nikolas adlar›na adan-

m›fl kiliselerede sald›r›ld›¤›ndan ancak

Blaknerna’n›n surlar› içinde yer alan bi-

nalara örne¤in saray’a yöneltilmifl bir

sald›r›dan söz etmemektedir. Van Mil-

lingen (1899: 120-21) bu veriler ›fl›¤›n-

da 6.tepenin zaten surlarla çevrili oldu-

¤u için ‹mparator Theodosius II’un

kentin s›n›rlar›n› geniflletmek için infla

etti¤i bügün halen yerinde olan surlar›

bu surlarla birlefltirdi¤ini iddia eder.

Notitia daha 5.Yüzy›lda Blakherna’n›n

tercih edilen bir dinlenme yeri oldu¤u-

nu söyler. Blakherna’daki saray›n önün-

deki surlar Manuel Komnenos (1143-

80) taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›.

13. Yüzy›lda 14. bölgenin örne¤in

Sykae (Galata) ile k›yasland›¤›nda 431

lüks konut, iki e¤lence yeri, iki büyük

portiko ve befl adet hamam ile çok da-

ha geliflmifl oldu¤unu anl›yoruz (Man-

go 1986:5)

Ancak Blakerna içinde Eyüp’ünde

(Kosmodion) oldu¤u daha genifl bir

alana iflaret ediyor olabilir. Örne¤in ta-

rihçi Pashale (Chronicon Pashale 1989:

165) Konstantinopolis’in M.S. 626-27

da Avarlar taraf›ndan kuflat›lmas› s›ra-

s›nda Blakerna’da ve sur d›fl›nda oldu¤u

belirtilen Aziz Kosmas ve Damian kili-

sesine girdi¤ini ve yak›p ya¤malad›kla-

r›n› bildirir. Dolay›s›yla Blakerna’n›n

bugünkü Ayvansaray’› ve Eyüp’ü kapsa-

yarak 14.bölgeyi oluflturdu¤unu söyle-

yebiliriz. Ancak bütün bu varsay›mlar

bu alan›n tarihsel topografyas›n› aç›kla-

yacak ayr›nt›l› veriler ve arkeolojik ka-

z›lar ›fl›¤›nda araflt›r›lmaya devam edil-

melidir.

Eyüp’ün bulundu¤u alan ayr›ca Bla-

kerna ve Aziz Kosmas ve Damian’›n

kiliselerininde içinde oldu¤u ileri sürü-

len  St Mamas banliyösü  ve manast›r›

ile iliflkilendirilir (Van Millingen 1899:

89-90). Ancak St. Mamas’›n ayn› za-

manda bugünkü Befliktafl’ta oldu¤u id-

dia edilir (Vasiliev 1946). Bu iki çelifl-

kili ifadenin ayd›nlat›lmas› zorunludur.

‹çinde bir saray, bir kilise, ve bir impa-

ratorluk hipodromu bulunan St. Ma-

mas’›n yeri Yunan kaynaklar›nda aç›k

de¤ildir. Yeri di¤er baflka yerler ile ilifl-

kili olarak an›lm›flt›r, Blachernae, Pro-

pontis, Euxine gibi. Ancak S. J. Pargo-

ire’nin detayl› çal›flmas› onun yerini

netlefltirir: Buna göre St. Mamas banli-

yösü bo¤az›n Avrupa yakas›nda ve bu-

günkü Befliktafl’tad›r.  Bu idday› destek-

leyen baflka kaynaklarda vard›r. Bun-

lardan biri 10.Yüzy›l›n bafl›nda Bizans

imparatorlu¤u ile Ruslar aras›nda imza-

lanan  bir anlaflmad›r. Buna göre,

Konstantinopolis’e ticaret için gelen

Ruslar vergiden muaf  tutulacaklar ve

St. Mamas’da ikamet edebileceklerdir

(Toynbee 1973: 62). Vasiliev (1946:

233) bu bilgiyi  destekler ve Rus tüc-

carlar›n ve gezginlerin konaklad›klar›

yer olan St. Mamas’›n Üsküdar’›n kar-

fl›s›nda bugünkü Befliktafl’ta oldu¤unu

ifade eder. Görülebilir ki Rus tüccarlar

Bo¤az›n k›y›lar›nda Haliç’in k›y›lar›n-

dan çok daha uygun bir biçimde ko-

naklayabileceklerdir. Bu Ruslar için uy-

gun oldu¤u kadar Bizans imparatorlu¤u

içinde daha güvenli ve uygun olacak-

t›r. Bütün bunlar St. Mamas’›n Eyüp’te

de¤il Befliktafl’ta oldu¤unu  göstermek-

tedir. 

Bundan sonraki araflt›rma Eyüp’ün

Osmanl› öncesi döneminin incelenmesi

olmal›d›r. En erken bilgiler Theodosius

II’un arkadafl› Paulinus taraf›ndan Aziz

Kosmas ve Damian adlar›na yapt›r›lm›fl

bir kilisenin varl›¤›na iflaret eder (Van

Millingen 1899: 170). Bu flifa veren he-

kim azizlere atfedilen mucizeler 6.yüz-

y›ldan 11.yüzy›la kadar uzun bir süreyi

kapsar. Manast›r büyük olas›l›kla 5.

Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yap›ld› ve da-

ha 6. Yüzy›lda yurt ve hamam› olan

popüler bir flifa arama yeri oldu (Man-

go 1986).  Modern terimle bunlar t›bbi

misyonerlerdir. Azizlerin türbesini içe-

ren manast›r kent s›n›rlar› içindedir,

tüm zaman›n› orada geçiren rahipler ve
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yard›mc›lar› taraf›ndan yönetilir. ‹yilefl-

tirme umudu vadeden bu kutsal yer çok

uzaklardan ziyaretçileri ve hac›lar› çe-

kecek kadar ünlü ve önemlidir (Seiber

1977: 5). Bizans’a özgü olan kent aziz-

lerinin bulunduklar› kenti koruyan ve

gözeten bir ifllevleri olup kentsel yafla-

m›n  süreklili¤i için varl›klar› gerekli

birer odak noktas›d›r. Bu nedenle de

kaderleri bulunduklar› kent ile iç içedir.

626’daki Avar kuflatmas› s›ras›nda y›k›-

lan manast›r 10. Yüzy›lda Michael IV

(1034-41) taraf›ndan çeflitli eklemelerle

daha genifl bir biçimde ve binay› bir

duvarla çevreleyerek yeniden infla edil-

mifl ve 15. Yüzy›la kadar tümü de¤ilse

de baz› bölümleri varl›¤›n› sürdürebil-

mifltir (Mango 1986).

Aziz Kosmas ve Damian manast›r›-

n›n yeri tarihi kaynaklarda aç›k de¤il-

dir. Yeri hakk›ndaki en erken yegane

kaynak Büyük Justinian’›n 6. Yüzy›lda

kent valisi olan Prokopius’un (1940:

63) tarifidir. Buna göre koyun uzak kö-

flesinde, dik bir tepenin üzerinde eski

zamanlar›n iki Azizi Kosmas ve Dami-

an’a adanm›fl bir kutsal yer vard›r. ‹m-

parator çok hasta iken bu azizlerin mu-

cizevi yard›m› ile hayata döner ve min-

nettarl›¤›n›n karfl›l›¤› olarak böyle güç-
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lü azizlerin an›s›na yak›flmad›¤›n› dü-

flündü¤ü önceki binay› de¤ifltirir. Kili-

seyi güzellefltirir ve geniflletir. Böylece

insanlar hasta ve umutsuz olduklar›nda

kay›klar›na biner ve tek umuda do¤ru

kürek çekerlerdi. K›y›ya ayak bast›kla-

r›nda "...hemen karfl›lar›nda akropolisin

üzerindeymifl gibi yer alan kutsal yeri

görürler" (Procopious 1940: 63). Bu ifa-

deden anlafl›laca¤› gibi manast›r akro-

polis izlenimi verecek dik bir tepede-

dir. Bu tarif bizi Manast›r›n bugünkü

Eyüp caminin hemen arkas›nda yer

alan dik yamac›n üzerinde oldu¤unu

düflünmemizi sa¤lar (Res.2).

Di¤er kaynaklarda incelendi¤inde

bu kutsal yerin Eyüp’teki en önemli ya-

p› olarak karfl›m›za ç›kt›¤›n› görüyoruz.

Fakat yaklafl›k yeri konusunda elimizde

yeterli olmasa da  bilgi olmas›na ra¤-

men boyutlar›, biçimi yada tam yeri

konusunda bilgilerimiz yok denecek

kadar azd›r. Aziz Kosmas ve Damian

‘›n manast›r›  ile ilgili ilk bilgilerden bi-

ri unutulmaz Avar kuflatmas› (626) s›ra-

s›ndad›r. 7. Yüzy›ldan tarihçi Paschale

kuflatma s›ras›nda Avarlar›n Silivri  ve

Terkos aras›ndaki Uzun Duvar’› afl›p

hücum etti¤i kentin d›fl›nda, Alt›n Ka-

p›ya kadar olan alanda bulduklar› her

fleyi ve herkesi ya¤malad›klar›n› ifade

eder. Bu arada surlar›n d›fl›nda, Blak-

herna’daki Aziz Kosmas ve Damian Ki-

lisesi ile Aziz Nikolas kilisesini de ya-

k›p ya¤malarlar.(Chronicon Paschale

1989: 165-180). Manast›r hakk›nda bir

di¤er önemli bilgi Konstantinople’nin

813’de Krum komutas›ndaki Bulgar ifl-

gali s›ras›nda verilir. Tarihçi Theopha-

nes (1883: 503) ‹mparator Leo V (813-

820)’nun Krum ile Haliç k›y›s›ndaki

Blakerna yak›nlar›nda, surlar›n d›fl›nda

baflbafla buluflmay› önerdi¤ini bildirir.

Buluflma s›ras›nda Bizansl› delege

Krum’un yüzüne vurur. Bunun üzerine

Krum surlar›n d›fl›nda, Hebdomon’dan

(Bak›rköy) Pera’ya (Beyo¤lu) oradan da

Bo¤az’›n uzak k›y›lar›na kadar olan her

fleyi; saraylar›, kiliseleri, evleri, insanlar›

ve hayvan sürülerini sistematik bir bi-

çimde yak›p y›kar (Jenkins 1966: 131).

Yine kentliler üzerinde derin bir etki

b›rakan 860’daki Rus kuflatmas› s›ras›n-

da kent sar›l›r ve askerler kara surlar›

boyunca yay›l›rlar. Ruslar da Konstan-

tinopolis’in çevresi ve savunmas›z ban-

liyölerine yerleflim, insan, sürü, yafll›,

çocuk diye ay›rmadan ac›mas›z sald›r›-

lar düzenlerler. (Vasiliev 1946: 132).

Çok aç›kt›r ki Konstantinople tarih

boyunca çeflitli uluslar›n ele geçirmeyi

amaçlad›klar› bir kent olmufl dolay›s›y-

la kentin ve civar›n›n savunmas› her za-

man önemli olmufltur . Bu yüzden ‹m-

parator Anastasius I (491 –518) bafl-

kentin güvenli¤ini artt›rmak ve büyük

olas›l›kla da s›k aral›klarla gerçekleflen

sald›r› ve kuflatmalara karfl› çevredeki

banliyöleri korumak için uzun bir sa-

vunma duvar› yapt›r›r. Bu duvar Mar-

mara Denizi ile Karadeniz aras›nda ya-

r›madan›n boyunun en genifl yerlerin-

den geçer (Silivri ve Terkos aras›nda)

(Toynbee 1973: 217). Ancak surlar sa-

vunma için asker sa¤lanmas› ve duvar-

lar›n bak›m› gibi sorunlar nedeniyle

amac›na hizmet edemez. Dolay›s›yla

Avarlar›n 626 daki sald›r›s› s›ras›nda

yüklenilmifl ve girilmifltir bile (Chroni-

con Paschale 1989: 165). Sonuç olarak,

Konstinople’nin banliyölerinin korun-

mas›nda baflar›s›z kal›nd›¤› ve bunlar›n

dolay›s›yla y›k›m ve ya¤maya aç›k hale

geldi¤i söylenebilir. Bu durum çok bü-

yük bir olas›l›kla Eyüp bölgesinde va-

rolabilecek bir yerleflim yada bina için-

de ayn›d›r. Öte yandan, baz› tarihsel

veriler Eyüp’ün bulundu¤u topografya-

n›n kamp yapmaya elverflli oluflu, kent

duvarlar›n›n hemen yak›n›nda ve içinde

kale gibi bir bina ki bu büyük olas›l›kla

Aziz Kosmas ve Damian manast›r›d›r,

olmas› nedenleriyle sald›rganlar için

uygun bir kamp alan› sa¤lad›¤›n› göste-

riyor. Örne¤in, tarihçi Paschale bu ma-

nast›r›n  Avarlar›n 626 kuflatmas› s›ra-

s›nda ilk önce al›nd›¤›n› ve üs olarak
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kullan›ld›¤›n› daha sonra yak›ld›¤›n›

bildiriyor (Chronicon Paschale 1989).

822’deki sivil savafl s›ras›nda (Van Mil-

lingen  1899: 170) ve 1097’de Birinci

Haçl› Seferleri s›ras›nda  (Villehardo-

uin 1938: 165) üs olarak kullan›ld›¤›n›

biliyoruz. Van Millingen (1899:171)

Haçl›lar›n Kosmodion’un tepelerinde

ve düzlüklerinde, 1097 de kamp yapt›-

¤›n› bu s›rada bir gurup Haçl› askerin

esir düflen komutanlar›n› kurtarmak

için kamptan ç›k›p ve Blakerna’n›n ka-

p›lar›n› atefle verdiklerini bildirir.

Manast›r hakk›nda yeri ile ilgili di-

¤er önemli bilgi 1204’deki  Dördüncü

Haçl› Seferleri s›ras›ndad›r. Villehardo-

uin (1938: 165) haçl›lar›n Ka¤›thane

deresinin üzerindeki köprüden geçip

1097’deki Haçl› Kuflatmas›nda Bohe-

mond taraf›ndan kullan›lan ve sonra

Bohemond fiatosu yada Kalesi diye

isimlendirilen bir yap›da kamp kurduk-

lar›n› bildirir.  Bu yap›n›n ve yerinin ta-

rifi Kosmas ve Damian manast›r›n yeri-

nin tarifi ile çak›fl›r. Ayr›ca kamp›n ye-

rinin tarifi söz konusu yerin bugünkü

topografik tan›m› ile de örtüflür.  Buna

göre Haçl›lar kuzey do¤uda denizle

çevrili (Haliç) ve güney bat›da  ise gü-

neyde kentin surlar›na dayanan düz bir

alan ile çevrili bir tepede kamp kur-

mufllard›r (Villehardouin 1938: 165).

Bu tarife göre kamp›n konumland›¤›

yer büyük olas›l›kla bugünkü Eyüp ca-

minin hemen arkas›nda yükselen tepe-

dir. Haçl›lar›n liderlerinden biri olan

Odon de Denil’in bu tepenin üzerin-

den kente ve limana hakim denize, ye-

flilliklere ve kente bakan, kentlilere ke-

yif veren muhteflem bir görünüm oldu-

¤unu bildirir (Bradford 1967: 82). Bu-

günkü Piyer Loti kahvesinin yerinden

seyyahlar›n izlenimlerinden ö¤rendi¤i-

miz kadar›yla Osmanl› döneminde de

muhteflem bir siluet oldu¤unu ayn› gö-

rünümün benzer ihtiflam› ile olmasa da

günümüzde de varoldu¤unu söyleyebi-

liriz.

Ancak ‹mparator Adronicus II Pala-

eologus (1284-1328) önce askeri yar-

d›m sa¤lamak amac›yla 1303’de Kons-

tantinopolis’e davet etti¤i sonrada bir-

birlerine düflman olduklar› Katalanlar’›n

ya¤ma ve sald›r›lar›n› önleyebilmek

için Silivri ve kara surlar› aras›ndaki

bölgenin boflalt›lmas›n›, ekinlerin tah-

rip edilmesini emreder. Bunun sonucu

olarak kentin çevresindeki banliyölerde

yaflayanlar baflkente ak›n eder ve banli-

yöler neredeyse tamamen boflal›r (Ni-

col 1972: 14-41). Tarihçi Pachymeres

bu s›rada ‹mparatorun Katalanlar tara-

f›ndan kullan›lma ihtimalini düflünerek

kalenin (veya manast›r) y›k›lmas›n› em-

retti¤ini bildirir (Van Millingen 1899:

170). Bu bilgi bize surlar›n d›fl›nda im-

paratorlu¤un düflmanlar› taraf›ndan üs

olarak kullan›labilecek bir binan›n

13.yüzy›l›n sonuna kadar varl›¤›n› ifla-

ret eder. Ancak binan›n azizlerin alt›n

kapl› büstlerinin ve di¤er kutsal eflyala-

r›n›n saklan›p ziyarete sunulabilece¤i

baz› bölümleri kalm›fl yada sonradan

onar›lm›fl olmal› ki bunlar 14. Yüzy›lda

Rus hac›lar taraf›ndan ziyaret edildi

(Majeska 1984). Rus hac›lardan biri

olan Stephan Novgorod manast›r›

1348 veya 1349 da ziyaret eder ve

"...flehrin d›fl›na, denize yak›n bir alan-

da, Aziz Kosmas ve Damian onuruna

yap›lm›fl genifl bir manast›ra gittik. Bü-

yük bir sanatla yap›lm›fl olan alt›n kapl›

büstlerini öptük" diye bildirir (Majeska

1984: 44). 1391–1397 aras›nda Kons-

tantinopolis’i ziyaret eden hac› Alexan-

der the Clerk ve bir Rus anonim gezgi-

ni de Blakerna’daki manast›ra iflaret

eder ve azizlerin alt›nla kapl› büstleri

ve di¤er kutsal emanetlerinin Kosmodi-

on’daki manast›rlar›nda düzenli olarak

sergilendi¤ini söyler (Majeska 1984:

332). Manast›r›n yeri ile ilgili en son

bilgi 1470 de kentte bulundu¤u s›rada-

ki izlenimlerini aktaran Giovan Maria

Angiolello’dan gelir (Yerasimos 1988).

Angiolello ayn› yerde bir yap›n›n de¤il
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ama bir  kulenin varl›¤›ndan  söz eder

ki bu büyük olas›l›kla manast›r›n bir ka-

l›nt›s›d›r. 

Bugünkü Eyüp külliyesinin yerinde

Osmanl› döneminden önce bir yap›n›n

varl›¤›ndan söz eden belgeler genellik-

le Ebu Eyüp Ensari’nin kuflatma s›ras›n-

da flehit düflmesi ile ilgili bilgi veren

Arap kaynaklar› ve yine Angiollel-

lo’dur. Ebu Eyyub Ensari hikayesinden

ilk olarak Ibn Sa’d (öl. 845)d›r. Ancak

Ebu Eyyub’ün Konstantiniyye surlar›-

n›n dibinde gömüldü¤ünü  ilk yazan

‹bn Kutayba (öl. 885) baz› rivayetlere

göre Arap ordular›n›n kumandan› Ye-

zid’in Ebu Eyyüb’ün gömülü oldu¤u ye-

ri gizlemek için üzerinden atl›lar› ge-

çirdi¤ini ancak bunu fark eden Bizans

imparatorunun mezar› açmakla tehdit

etmesi üzerine Yezid’in buna çok sert

tepki verdi¤ini ifade eder. Bu tehditten

korkan Bizansl›lar Ebu Eyyüb’ün meza-

r›na sayg› gösterdi ve onu kutsal bir yer

yapt›lar (Yerasimos 1993). Ayn› hika-

yeyi al-Maqdisi (öl.967), Harawi (öl.

1180) (1953), Kazvini (öl.1283), ‹bn

Haccar (öl.1449) tekrarlarlar. Bu hika-

ye ilk biçimi 1480’lerde oluflan Kons-

tantiniyye efsanesinde Eyyüb Ensari

nin mezar› üzerinde bir nur yükseldi¤i

bunu gören imparator Konstantin’in

üzerine bir kubbe yapt›r›p ziyaretgah

haline getirdi¤i buradan ç›kan flifal› su-

yun yani ayazman›n her derde deva ol-

du¤u ifade edilir (Yerasimos 1993).

Bundan baflka Angiolello 1470’de

Eyüp’ü tarif ederken liman›n bafl›nda,

kara yan›nda kubbeli, küçük, kadim bir

kilisenin var oldu¤unu burada Türkle-

rin Hz. Eyüb’ün vücudunu muhafaza

ettiklerini ve Sultan›n bu yerin kutsall›-

¤› nedeniyle güzel bir tap›nak yapt›r›p

kiliseyi de onun içine alm›fl oldu¤unu

ifade eder. Ancak bu ifadeler çeflitli so-

ru iflaretleri b›rakmaktad›r. Örne¤in 14.

Yüzy›lda flehri ziyaret eden seyyahlar›n

özelliklede ‹bn Battuta’n›n (1962) bir

Müslüman olarak böyle bir mezar ala-

n›n› ziyaret etmemesi hatta hiç söz et-

memesi flafl›rt›c›d›r. Yine Angiolel-

lo’nun 1470 lerde tasvir etti¤i ve kub-

beli bir kilisenin külliye içine dahil

edildi¤ine dair söylediklerinin, Eyüp

Külliyesi o tarihte çoktan infla edilmifl

oldu¤una göre ve 1480’lerde belli ki

Arap kaynaklardan etkilenerek efsane-

leflen böyle önemli bir hikayenin, fetih

ve hemen sonras›ndaki geliflmelerden

bizi haberdar eden Tursun Bey, Afl›k-

paflao¤lu ve Kritovoulus’un tarihlerinde

yer almamas› dikkat çekicidir.

Sonuç
Sonuç olarak bu tarihsel bulgular

üç önemli noktaya iflaret eder. ‹lk ola-

rak, bugünkü Eyüp’ün yerinde her-

hangi bir özellikli ve kal›c› yerleflme-

nin yada bir gurup binan›n oldu¤una

dair kuvvetli bir iflaret yoktur. ‹kinci

olarak kente yöneltilen çok s›k sald›r›

ve kuflatmalarda surlar›n d›fl›ndaki

yerleflmeler sald›rganlar›n ilk hedefi-

dir. Üçüncü olarak tarihsel kaynaklar-

da bu bölgede varl›¤›ndan söz edilen

yegane bina Aziz Kosmas ve Damian

manast›r›d›r. Procopius ve Villehour-

duin’in  ifadelerine göre bu manast›r

Eyüp caminin hemen arkas›nda yükse-

len dik tepenin üzerinde yer al›r. An-

cak yeterli tarihsel ve arkeolojik ka-

n›tlar olmad›¤›ndan yinede manast›r›n

tam olarak konumland›¤› yeri ve bina-

n›n biçimini anlamak oldukça güçtür.

Ancak bugünkü Eyüp’ün bulundu¤u

yerde önemli bir yerleflmenin veya

yap›n›n savunma zorluklar› nedeniyle

olamayaca¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca

Theodossius II’nin flehri bat›ya do¤ru

geniflletmek için surlar› yeniden infla

etti¤inde önemli oldu¤u anlafl›lan

Blakhernae’ y›da surlar›n içine katar.

Fakat Eyüp bu bölgenin hemen yan›n-

da olmas›na ra¤men surlar›n d›fl›nda

b›rak›l›r. Bunun nedenlerinden biri bu

alan›n Bizans imparatorlu¤u için yete-

rince önemli olmamas› olabilir. Bu
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bölgede baz› küçük binalar örne¤in

konutlar olabilir fakat bunlar bir sü-

rekli ve kal›c› bir yerleflim alan› olufl-

turamam›fl olmal›d›r. Hatta olsa bile

Osmanl›lar›n flehri fethedifllerine ka-

dar s›kl›kla yap›lan sald›r› ve kuflatma-

lar nedeniyle varl›¤›n› sürdürmüfl ol-

mas› mümkün gözükmüyor. Dolay›-

s›yla Eyüp’teki ilk önemli yap› Os-

manl›lar taraf›ndan Eyüp Ensari ad›na

yap›lan türbe, cami ve imaretten olu-

flan külliye olmal›d›r .

1) Eyice’nin (1975: 263-66)  bildirdi¤ine göre

Eyüp’ün yak›nlar›nda zaman zaman denizin ve

rüzgar›n fliddetine maruz kalan Camara olarak ad-

land›r›lan tepelik bir yer vard›. Bunun üzerinde

Thalassa yer al›r ki buras› Ceatine Koy’unun s›n›r-

lar› olup buradan iki dere Haliç’e kavuflur. Bu bölge-

den sonra Alibey (Barybyzes) ve Ka¤›thane

(Cydaris) derelerinin çamurlu sular›n› b›rakt›klar›

batakl›k bir alan vard›r. ‹ki derenin kesiflti¤i noktada

yer alan tepede Semestra’ya adanan bir sunak vard›.

2) Baz› kuflatmalar flunlard›r: Slavlar ve Avarla-

r›n birlikte gerçeklefltirdikleri 626 kuflatmas›; 674-

78’deki ilk Arap kuflatmas›, 717-8’deki ikinci

Arap kuflatmas›, 896-97’de ve daha sonra 913 ve

924’de Symeon  Han komutas›ndaki Bulgar Ku-

flatmas›, 934, 943 ve 961’de  Macar sald›r›lar›,

860, 907, 941’deki Rus sald›r›lar›, 1097’deki Bi-

rinci Haçl› kuflatmas›, 1204’de Dördüncü Haçl›

kuflatmas› ve kentin düflüflü, 1394’de Y›ld›r›m Be-

yaz›d komutas›nda Osmanl› Kuflatmas› ve

1453’de Fatih Sultan Mehmed komutas›nda ikinci

Osmanl› kuflatmas› ve fethi.  
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Osmanl›'lar›n Edirne'yi ele geçirmesi

Trakya ve özellikle Balkanlar için bir

dönüm noktas› olmufltur. Osmanl› ‹m-

paratorlu¤unun ikinci baflkenti olan

Edirne ayn› zamanda ‹stanbul'un fethini

de kolaylaflt›rm›flt›r.

Sultan I. Murad (1359-1389) kenti

ele geçirdi¤inde, buras› Meriç nehri

çevresi ile Bizans kalesi içerisinde küçük

bir yerleflim yeri görünümündeydi. Bi-

zans ve Roma öncesindeki tarihi devir-

lerde ise buras›n› Odrisler Meriç ile

Tunca'n›n birleflti¤i alanda kurmufllar

daha sonraki dönemlerde ise zaman za-

man Bulgarlar›n, Peçeneklerin, Grekle-

rin ve Katalanlar›n egemenli¤ine girmifl-

tir.(1) Ancak Osmanl› döneminde Edir-

ne k›sa sürede geliflmifl, saraylar, köprü-

ler, kervansaraylar, hanlar, hastahaneler,

imaretler ve çeflmelerle zengin bir görü-

nüme ulaflm›flt›r. Evliya Çelebi bu yap›-

lara uzun uzun de¤inmifl, özellikle Sul-

tan IV. Murad zaman›nda (1623-1640)

yap›lan bir say›mda kentte 14 selâtin,

300 vezir ve ayan›n yapt›rd›¤› 314 cami

oldu¤unu belirtmifltir.(2)

Edirne tarihine ve yap›lar›na e¤ilen

araflt›rmac›lar da bu konuyla ilgili bilgi-

ler vermifllerdir.(3) R›fk› Melûl Meriç de

Ahmed Bâdi Efendi'nin eski eser tespit-

lerine dayanarak bu yap›lar›n baz›lar›n›n

y›k›ld›¤›n› veya haks›z tasarruflara u¤ra-

d›¤›n› belirtmifltir. Ard›ndan da Edir-

ne'de yaklafl›k 61 cami, 164 mescit, 56

tekke ve zaviye, 49 medrese, 103 mezar

an›t›, türbe, 9 ‹maret, 53 mektep, 4 çar-

fl›, bezestan ve arasta, 24 han, kervansa-

ray, 19 harap hamam, 13 Sebil, 124 çefl-

me, 8 köprü, 8 buzhane, 16 kilise, 2 Er-

meni, 2 Bulgar, 1 Katolik ve 1 Frenk ki-

lisesi ve sinagog oldu¤unu eklemifltir.(4)

Ne yaz›k ki, Edirne'ye Türk damga-

s›n› vuran bu an›tlar›n ço¤u günümüze

ulaflamam›flt›r. R›fk› Melûl Meriç'ten

ö¤rendi¤imize göre bunlardan baz› ca-

mi, mescit ve dergâhlar harap oldukla-

r›ndan veya birbirlerine yak›nl›klar›ndan

ötürü Edirne Evkaf Müdürü, Belediye

üyesi ve Milli Emlâk Müdürünün 27

Mart 1939 gün, 5 say›l› karar›yla sat›l-

m›fllard›r.(5) Kuflkusuz bu karar› alanlar

üst makamlar›ndan ald›klar› emri uygu-

lamak zorunda kalm›fllard›r. Bu arada

Ayflekad›n'da, ‹stanbul yolu üzerindeki

mezarl›k anlafl›lamayan bir nedenle kal-

d›r›lm›fl, onu di¤er mezarl›klar izlemifl-

tir. Gayrimüslimlerin mezarl›klar› da bu

y›k›mdan kurtulamam›flt›r. Ard›ndan
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1945-1946 y›llar›nda da daha önceki ifl-

lemden arta kalan cami kal›nt›lar›, arsa-

lar› ile onar›lmayacak durumdakiler ye-

niden sat›fla ç›kar›lm›flt›r.

ED‹RNE KONUTLARI
Trakya'daki antik evler, Yunan ve

Roma mimarisinden belirgin biçimde

ayr›lm›flt›r. Yörede uzun süre egemen-

liklerini sürdüren Traklar›n(6) göçebe

bir toplum olufllar›n›n bunda büyük pay›

olmufltur. Trakya'n›n büyük bir bölümü-

ne yay›lm›fl olan Traklar, korumal› kale-

lerinde ve aç›k arazide yaflam›fllard›r.

Savaflç› bir topluluk olan Traklar d›flar›-

dan gelecek sald›r›lardan pek etkilen-

memifllerdir. Bu arada konutlar›nda yö-

redeki ormanlardan yararlanm›fllar, ah-

flab›n yan› s›ra saz ile saman› kullanarak

balç›kla da onlar› pekifltirmifllerdir. Bul-

garistan ile K›rklareli'nde yap›lan kaz›-

larda ise bu konutlar›n kal›nt›lar› ortaya

ç›kar›lm›flt›r.

M.Ö.VIII. Yüzy›lda Grek kolonizas-

yonu Ainos (Enez), Perinthos (Marmara

Ere¤lisi) gibi kendi kültürlerini yans›tan

do¤a koflullar›n› gözönünde bulunduran

yerleflimlerinden Traklar etkilenmemifl-

lerdir. Trakya ve Edirne'de Roma döne-

minde ise yerleflimler daha çok Castrum

(kale) görünümündedir. Bunlar›n içeri-

sinde kendilerine özgü evlerden oluflan

mahalleler kurmufllarsa da onlar daha

çok taflra evleri niteli¤ini tafl›maktad›r-

lar.(7)

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver de

Edirne evlerinin özelliklerini Dr. R›fat

Osman'dan derledi¤i bilgilerle bizlere

en güzel biçimde yans›tmaktad›r. Bunlar

yazl›k, k›fll›k, aç›k ve kapal› daireleriyle

tamamen bahçeli konak tipinde yap›lar-

d›r. Özellikle XVI-XVII. Yüzy›lda bun-

lar Edirne Saray›’n›n bütünlü¤ü içerisin-

de, birbirlerinden ayr›, düz, a¤açl› bir

alana yay›lm›fllard›r. 

Tarih boyunca Trakya'da süregelen

savafllar, yang›nlar ve istilalardan ötürü

Edirne evlerinin günümüze gelifli engel-

lenmifltir. Eski gravürlerde görülen, kay-

naklarda sözü geçen köflk ve kas›rlardan

hemen hiç birisi günümüze gelememifl-

tir. Bugün Edirne evlerini Dr. R›fat Os-
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man'dan derleyen Ord. Prof. Dr. A. Sü-

heyl Ünver'in suluboya resimlerinden

ö¤renmeye çal›fl›yoruz.(8) Onun yan›s›-

ra Osmanl› devleti ile Avusturya aras›n-

daki savafl› önleyebilmek için ‹ngilte-

re'nin Türkiye'ye gönderdi¤i elçi Ed›-

vard Wortley'in efli Lady Montagu'nun

dostlar›na yazd›¤› mektuplar Edirne ev-

lerine biraz olsun ›fl›k tutabilmifltir.(9)

Dr. R›fat Osman bu evlerin detayla-

r›yla ilgili notlar›, resimlerini Ord. Prof.

Dr. A. Süheyl Ünver'e vermifltir. Dr. A.

Süheyl Ünver'in yay›nlad›klar›(10) d›-

fl›nda kalanlar Süleymaniye Kütüphane-

sinde özel bir bölümdedir.

ED‹RNE’DE YERLEfi‹M
Bafllang›çta 360.000 m2'lik bir alana

yay›lan ilk yerleflim yerine Roma ‹mpa-

ratoru Hadrianus (117-138) savunma

amaçl› bir kale yapt›rm›flt›r. Günümüz-

de bu kalenin do¤usunda Saraçlar Cad-

desi, Kuzeyinde Mumcular sokak, Bat›-

s›nda Darülhadis Caddesi, Güneyinde

de Tunca Nehri bulunmaktad›r. Edir-

ne'nin fethinden sonra yerleflim, kalenin

d›fl›na taflmaya bafllam›fl ve ilk Türk ma-

hallesi olarak Karanfilo¤lu semti ortaya

ç›km›flt›r. Sultan I. Murad Edirne'ye er-

menileri, Sultan II. Beyaz›t'da yahudileri

yerlefltirmifltir. Özellikle yahudiler bura-

da dinsel a¤›rl›kl› bir yerleflim kurmufl,

sinagoglar› Osmanl› yap›lar› aras›nda

yer alm›flt›r.(11) XVI. Yüzy›lda Kale-

içi'nde 10 müslüman mahallesi oldu¤u

halde Evliya Çelebi 1660'da kentteki 16

mahalleden ikisinin müslümanlara ait

oldu¤unu yazm›flsa da bunun do¤rulu¤u

tart›flmaya aç›kt›r. Bununlar beraber

1878-1912 y›llar›nda ticari bofllu¤un

gayrimüslümlerce dolduruldu¤u da bi-

linmektedir.

XVII. Yüzy›lda kaynaklardan ö¤re-

nildi¤ine göre flehirde iflhan›, 60 çarfl›

bulunuyordu. Sözcü¤ün tam anlam›yla

bir ticaret merkezi olan kentte ipekli

dokumac›l›k, flarapç›l›k, mand›rac›l›k,

saraciye, basmac›l›k, boya sanayii, gül-

ya¤c›l›k, sabunculuk, arabac›l›k, silah

imalatç›l›¤› ön planda geliyordu. Bunla-

r›n yan› s›ra mimari d›fl›nda Edirnekâri

denilen bezemelerle(12) kent, ismini

tüm imparatorlukta duyurmufltur. Tar›-

ma dayal› bir ekonomisi olan Edirne

XVIII. Yüzy›lda bu canl›l›¤›n› yitirmeye

bafllam›flt›r. Kuflkusuz bundan 1746 yan-

g›n› ile 1752 depreminin büyük pay› ol-

mufltur. 

Kaynaklardan ö¤renildi¤ine göre

1609'da 147 mahallesi olan kentin 1703

say›m›nda bu say› 65'e düflmüfltür. Edir-

ne do¤al afetlerden, savafllardan büyük

ölçüde etkilenmifltir.

Tunca nehrinin 1808'de taflmas›

kenti su alt›nda b›rakm›fl, 1844'de bir

baflka su bask›n› 1200'den fazla evi y›k-

m›flt›r. Ayn› y›l Menzilhanede bafllayan

yang›n Eski Cami Caddesi ile bedesten
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çevresindeki 400 dükkân› yakm›flt›r. Üç

fierefeli Camii'nin yak›n›ndaki do¤ra-

mac›larda ç›kan yang›n cami ile çevresi-

ni, Tophane semtindeki yaklafl›k 400 ev

ile dükkân› yakm›flt›r. Bunlar› 1855 Eski

Cami Caddesi, Gümrük Han›, Unkapa-

n›, K›y›k, Murat Pafla Mahalleleri yan-

g›nlar› izlemifltir. Bu felaketlerde 300

dükkân, hanlar ve evler ortadan kalk-

m›flt›r. Yüzy›l›m›z›n bafl›nda, 1903'de

Topkap› hamam›ndan ç›kan yang›n

1514 evi ortadan kald›rd›¤› gibi 1914

yang›n› da Ayasofya kilisesi ile Kaleiçi

Mahallesini yakm›flt›r. 

Siyasi olaylar, iç çekiflmeler ve Sa-

vafllar da Edirne'yi büyük ölçüde etkile-

mifltir. Sultan III. Selim'in yenilik hare-

ketlerine karfl› ayaklanmada, Edirne va-

kas› denilen olay, 1828-1829 ve 93 har-

bi denilen Osmanl›-Rus savafllar› kentin

do¤al afetlerden arta kalan mahalleleri-

nin de y›k›lmas›na neden olmufltur.

Bundan etkilenen Edirne'lilerin ço¤u

kentten göç etmifllerdir. Göç eden müs-

lümanlardan boflalan yerlere de az›nl›k-

lar yerleflmifltir. ‹statistik bilgilerine bak-

t›¤›m›zda 1830-1835'de kentin 8.000-

10.000 nüfusu;1870'li y›llarda 244 ma-

hallesi, 25451 evi vard›. XX.Yüzy›l›n

bafl›nda ise nüfus 87.000'e inmifl, I.

Dünya Savafl›nda daha da azalm›flt›r.

Bulgar ‹flgali (1913) s›ras›nda baz›

yap›lar ortadan kalkm›fl, ayn› dönemde-

ki yang›n 1514 evin yanmas›na neden

olmufltur. Bu ac› olaylar›n ard›ndan

Edirne Askeri Rüfltiyesi resim ö¤retmeni

Mehmet Selami Bey kentin yang›ndan

kurtulan bölümlerinin plânlar›n› çizmifl-

tir. Bugün bunlar› inceledi¤imizde Edir-

ne Kaleiçi sokaklar›n›n düzgün bir plan-

da olmad›klar›n› görüyoruz. O günlerin

Belediye Baflkan› Dilaver Bey Edirne'nin

imar›yla ilgili bir çal›flmay› bafllatm›flt›r.

Frans›z mimarlar›n›n  haz›rlad›¤› plan

uyar›nca sokak ve caddeler birbirlerini

dik olarak kesecek biçimde düzenlen-

mifltir. Bu plân düzeni Hellenistik dö-

nemde (M.Ö.300-20) ‹onia'da Hippo-

damus'un ›zgara plân düzenine çok

benzemektedir.(13)

Kaleiçi'ndeki yeni yap›lanmalarda

yükseklik oldukça küçük tutulmufl. Va-

k›flar Genel Müdürlü¤ünün satt›¤› arsa-

lar üzerinde evler birbirini izlemifltir.

Cumhuriyet döneminde Edirne'nin

ilk imar plân›n› 1940'da Prof. Dr. Ernest

E¤li çizmifltir. Onun bu çal›flmas›n›

1963'de ‹ller Bankas›n›n çal›flmalar› ile

1974'de kentin ilave imar plân› izlemifl-

tir. Bu arada Kaleiçi'ndeki eski evlerin

büyük bir bölümünün tescili yap›lm›fl ve

korunulmas›na çal›fl›lm›flt›r. Kaleiçi'nin

Sit Alan› olarak ilan edilmesinden sonra

çal›flmalar yo¤unlaflm›fl, al›nan kararlar

Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma

Kurulunca 1985'de yeniden gözden ge-

çirilmifltir. Bu arada özelli¤ini yitirenler,

onar›lamayacak konumda olanlar tescil

d›fl› b›rak›lm›flt›r. Bütün bu çal›flmalar

yap›ld›ktan sonra 24.10.1991 gün ve

986 say›l› Koruma Kurulu karar› uyar›n-

ca “Edirne Kentsel Sit Alan› Koruma

‹mar Plân›” yürürlü¤e girmifltir.

Türkiye'de sosyo-ekonomik koflulla-

r›n yüzy›l›m›z›n ikinci yar›s›ndan sonra

de¤iflmeye bafllamas› öncelikle ‹stan-

bul'un, sonra da di¤er kentlerimizin ta-

rihi görünümünü büyük ölçüde etkile-

mifltir. Sanayi kurulufllar›n›n plâns›z yer-

leflimi, kentlerin içerisini apartman

bloklar›yla, d›fl›na da rant çevrelerinin
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kontrolü alt›nda yap›lan gecekondularla

doldurmaya bafllam›flt›r. ‹stanbul, Anka-

ra, ‹zmir, Kocaeli ve Bursa'n›n öncülü-

¤ünün ard›ndan bu plâns›z uygulamalar

Edirne'ye de yans›m›flt›r. Uzun y›llar s›-

n›r kenti oluflundan ötürü devlet yard›-

m›ndan yoksun kalan Edirne'de arazi

ucuzlu¤u, özel sektör yat›r›mlar›n›n bu-

rada öncelik kazanmas›na neden olmufl-

tur. Avrupa kara yolunun daha rahat ol-

du¤u dönemlerde çok k›sa süre içerisin-

de kentin görünümü flafl›lacak derecede

de¤iflmifl, sivil konutlar yavafl yavafl yok

olmaya bafllam›flt›r. O günlerde yap›lan

imar plan›nda an›tlar dikkate al›nmaya-

rak bina yüksekli¤ine, özellikle Kale-

içi'nde fazlaca yer verilmifltir. Bunun ka-

ç›n›lmaz sonucu olarak da an›tlar mo-

dern bloklar aras›nda kaybolmufl, görü-

nümleri de büyük ölçüde etkilenmifltir.

Edirne'de bugün ahflap konut say›s›

çok azd›r. Y›llar öncesi bu konuda yaz-

d›¤›m bir yaz› bugün de güncelli¤ini

korumaktad›r:

“Kaleiçi ile Selimiye Camisi çevre-

sinde kalm›fl birkaç evi dikkate almaz-

sak, hayretle kentin sokaklar›nda dola-

fl›r, “Acaba Edirne'nin gerçek Türk yap›-

lar› nas›ld›? “ diye sorar dururuz...”(14)

Günümüz Edirne'sinde yine de eski

konutlar› bir araya toplayan ve korun-

mas›na çal›fl›lan 360.000 m.2'lik alan›

kapsayan Kaleiçi'nin özel bir konumu

vard›r. bu yerleflim alan› sonraki y›llarda

güneyde Tunca k›y›s›ndaki Darülhadis

Medresesine do¤ru genifllemifltir. Öte

yanda siyasi ve ekonomik nedenlerle

Kaleiçi'ni terkeden gayrimüslümlerin

evleri de ilginç mimarileri ile korunmas›

gereken örneklerdir.

Kuflkusuz, Edirne evlerinin Türk ko-

nut mimarisinde kendisine özgü bir yeri

vard›r. Ancak bunlar›n mimari tiplerini

tam anlam›yla saptayabilmemiz de çok

güçtür. Türk evlerinin ço¤unda karfl›lafl-

t›¤›m›z genel özellikler burada da var-

d›r. Avlular, tafll›klar, niyazl›klar, merdi-

venler, odalar, raflar, hücreler, tand›rlar,

ocaklar, pencereler, kafesler, bacalar,

kepenkler, kap›lar, tavanlar, sedirlikler,

hayatlar, yazl›k ve k›fll›k divanhaneler,

hamamlar, abdeshaneler, mutfaklar, ki-

lerler, çamafl›rl›klar, çeflmeler, havuzlar,

selsebiller, burada da karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Tarih boyunca Edirne'de müslüman-

lar›n yaflad›klar› evlerin cepheleri ba¤-

dadi s›val› veya ahflap kaplamal›yd›. Ge-

nellikle ikinci katl› olan evler, ç›kmalar-

la, cumbalarla, cihanümalarla, balkon

korkuluklar›yla, ahflap oymal› saçakl›k-

larla zengin görünümlüydüler. Ço¤un-

lukla girifller içeriye nifl fleklinde çekil-

mifltir. Ayr›ca bu girifller yanlarda ve

üstlerdeki ayn› zamanda ayd›nlatmay›

sa¤layan pencerelerle kontrol alt›na al-

m›fllard›. Odalar oldukça büyük tutul-

mufl, yüksek tavanlar›, genifl pencereleri

ile ferah görünümler sergilemektedirler.

Ayr›ca barok ve rokoko üslubundaki

görkemli tavanlar› da onlar› tamamla-

maktad›r. Harem ve Selaml›k olarak ya-

p›lan konaklar›n say›s› ise günümüzde

hemen hemen yok gibidir. Bunlardan

Selaml›k yola daha yak›n, Harem ise d›-

flar›dan görünmeyecek konumda arka

bahçede yer alm›fllard›r. Buradaki odala-

r›n kap›lar› aç›ld›¤›nda karfl›lafl›lan

uzunca sofalarda aile bireyleri topluca

zaman geçirdikleri gibi ayn› yeri geçit

olarak da kullanm›fllard›r. Bu evlerde

üzeri örtülü hayat denilen sofalar›n yan-

lar› aç›kt›r, böylece önlerindeki bahçey-
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le yak›nlaflm›fllard›r. Ancak son y›llarda

sofalar›n önleri camlarla kapat›larak bu

ba¤lant› ortadan k›smen de olsa kald›r›l-

m›flt›r.

Edirne evleri, sokak üzerinde veya

bahçe içerisinde olanlar diye iki ayr›

grupta incelenebilir. Bunlardan sokak

üzerindekilerin alt katlar›nda pencere

dizilerine pek rastlanmamakla beraber

üst katlar son derece mükemmel ayd›n-

lat›lm›flt›r. Tek katl› evlerde d›flar›ya ke-

sinlikle pencere aç›lmamakta, ayd›nlan-

ma yaln›zca bahçeden  sa¤lanmaktad›r.

Komflu evlere yönelik duvarlarda ise

pencere bulunmamamakta, pencereler

kendi bahçelerine aç›lmaktad›r.

Say›n Prof. Dr. Metin Sözen, Edirne

evlerinin odalar›n› belli ifllevlere göre

flöyle s›ralam›flt›r:

“Oturma Odas›: Günlük oda olarak bilinir.

Yatak Odas›: Eski dönemlerde musandra-

l›k denirdi.

Misafir Odas›: Konuklara ayr›lan odaya

ayn› zamanda hoflametlik denirdi.

Baz› evlerde namaz odalar› ad› veri-

len namaz k›lmaya ayr›lm›fl bir mekân

daha vard›. Oturma odalar› aile fertleri-

nin bir arada oturduklar› odalard›r. Ha-

rem ve selaml›k bölümleri olan evlerde

oturma odas› yaln›z harem bölümünde

bulunurdu. Bu odalarda genellikle evin

bahçesine bakacak flekilde pencereler

aç›l›rd›. Sonraki dönemlerde sokak tara-

f›na da oturma odalar›n›n aç›ld›¤› görül-

müfltür. Pencereleri soka¤a bakan odalar

daha çok erkeklere aitti.

Eski yatak odalar›nda yerden bir-bir-

buçuk metre yükseltilmifl ayaklar üze-

rindeki yataklarda yat›l›rd›. Bunlara por-

tatif merdivenlerle ç›k›l›r ve merdiven

yukar›dan çekilirdi. Döflekler Musand›ra

denilen etraf› siperlenmifl olan bu yük-

seltilmifl döflemeye serilirdi. Musand›ra-

lar zamanla evlerde terkedilmifl, bunun

yerine yerden en çok 30-40 cm. yüksel-

tilmifl sedirler tercih edilmifltir.(15)

ED‹RNE EVLER‹N‹N 
GÜNÜMÜZE GELEB‹LEN 
EN ‹Y‹ ÖRNE⁄‹:

Edirne evleri Trakya'n›n hemen her

köflesine yay›lm›fl olmas›na karfl›l›k, mi-

mari ve sanat tarihi yönünden yeterince

ele al›nmam›fl, kent dokusu içerisinde

çok az örnek günümüze gelebilmifl-

tir.(16) Bu evlerden en tan›nm›fl› Kale-

içi'nde Maarif Caddesi üzerindeki hey-

keltrafl ‹lhan Koman'›n do¤du¤u ev-

dir.(17)

Neo-klâsik üslûpta, bodrum üzerinde

iki katl› bu kona¤› Rum mimar› ile res-

samlar› 1908'de yapm›fllard›r. Dr. Dim-

sa'n›n muayenehanesi olarak yap›lan
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kona¤›, sonraki y›llarda Dr.Fuat Koman

sat›n alm›flt›r. Mermer taklidi, ba¤dadi

s›val› giriflteki holün çevresindeki oda-

lardan biri muayene di¤eri de kütüpha-

neye ayr›lm›flt›r. Üst kattaki büyük sa-

lon çeflitli aile kutlamalar›na, törenlerine

ayr›lm›flt›r. Özel olarak Romanya'dan f›-

r›nlanm›fl kerestesi getirilen kona¤›n

içerisi ve d›fl› oldukça güzel bezenmifl-

tir. Ahflap bezemeli kaplamalar›n yan›

s›ra tavanlar› ba¤dadi s›va üzerine “fres-

co-secco” (kuru fresk) tekni¤indeki re-

simlerle bezenmifltir. Burada zengin

Türk barok motifleri aras›nda ‹stanbul,

Bo¤aziçi, Rumelihisar›, Arnavutköy'den

görünümlere, aile foto¤raflar›na, Yunan

filozof portrelerine, dor üslûbunda bir

mabede, Erektein'a yer verilmifltir. Er-

kek ve kad›n portreleri, Aphrodite re-

simleri de onlar› tamamlam›flt›r. Ancak

bütün bu güzel resimler rutubetten son

derece etkilenmifltir.(18)

SONUÇ:
Edirne evlerinin yo¤unluk kazand›¤›

Kaleiçi Sit alan›nda daha önce yap›lm›fl

tesbit ve tescil kararlar› yeterli olmay›n-

ca bunlar 1985'de yeniden gözden geçi-

rilmifltir. Bu arada tafl›ma özelli¤ini yiti-

renler, onar›lma olana¤› kalmayanlar

tescilden düflürülmüfltür. Bunun pefli s›ra

da “Edirne Kentsel Sit alan› koruma

imar plân›” yürürlü¤e girmifltir.(19) Ön-

ceden al›nan kararlar yeniden gözden

geçirilerek daha önce al›nan, ancak uy-

gulama olana¤› bulunmayan baz› ilke

kararlar› da yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Ne varki, Koruma Yüksek Kurulunun al-

d›¤› kararlar aras›nda rölöve çizimleri,

vaziyet plân› raporlar›, alt yap›ya iliflkin

flematik gösterimler, foto¤raf albümleri-

nin haz›rlanmas› gibi ayr›nt›lar bulun-

maktad›r.(20)

Kaleiçi'nde konutu olanlar›n yap›la-

r›n› kurtarabilmeleri veya y›k›lmalar›n›

önleyebilmeleri onlar› büyük maddi bir

yükümlülük alt›na sokmaktad›r. Bunu

karfl›layacak durumda olan mal salipleri

de yap›lar› ile ilgilenmeyerek ço¤u kez

onlar›n y›k›mlar›n› h›zland›rmaktad›r.

Bu konuda Mimar Aysun Eyübo¤lu'nun

de¤ifline kat›lmamak elde de¤il:

“ Genel olarak her alana girmifl yük-

sek teknolojisi, iletiflim olanaklar›, e¤i-

tim kurumlar› ve çeflitlili¤i ile bir bilgi

toplumunda yaflamam›za ra¤men, ülke-

mizde kültürün koruma ile olan sa¤l›kl›

iliflkisini ne yaz›k ki hâlâ çözememifl du-

rumday›z. Asl›nda kullan›c› durumdaki

halk›n ilgi, bilinç ve duyarl›l›¤›n›n artt›-

r›lmas›, korumaya katk› sa¤lamas› için

çeflitli sponsorlar bulunmas› yeterli ol-

mamakta, sorunun yerel yönetimlerin

öncülü¤ündeki örnek uygulamalarla ve

daha da önemlisi siyasal istikrar›n deste-

¤iyle çözülmesi olanakl› görünmekte-

dir.”(21)

Edirne, günümüzde yeni yap›lanma-

ya ayr›lan semtleriyle birlikte kentsel

kimlik de¤iflimi ile karfl› karfl›yad›r. Bu

arada yeni yap›lanma ile birlikte eskinin

iliflkileri sa¤l›kl› biçimde kurulamay›nca

kentteki yozlaflma daha da h›z kazan-

maktad›r.*

1) Bkz: Tayyip Gökbilgin, “Edirne” ‹slâm Ans.

(Diyanet Vakf›) ‹stanbul. 1994, C. 10, s. 425-

431.

2) Evliya Çelebi, Seyyahatname (Türkçelefltiren

Zuhuri Dan›flman) ‹st. 1970, C.5, S.303-330;

C.6, s. 5-31.

3) Ahmet Bâdi Efendi, Riyaz-› Belde-i Edirne, Ba-

yezid Devlet Kitapl›¤› No: 10391-10393; Tayyip

Gökbilgin, “Edirne hakk›nda yaz›lm›fl tarihler ve

Enis-ül Müsâmirin “ Edirne, Edirne'nin 600. Fetih

Y›ldönümü Arma¤an Kitab›, T.T.K., Ankara

1965; Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi ‹st.

1939; Dr. R›fat Osman, Edirne Reh. Numaras›,

Edirne, 1336 (1920); Abdurrahman H›brî (Türk-

çelefltiren Ratip Kazanc›gil) Enisü'l- Müsâmirûn

(Edirne Tarihi) Türk Kütüphaneciler Derne¤i Edir-

ne,  fib., Edirne 1996; Ratip Kazanc›gil, Edirne fie-

hir Tarihi, Edirne 1995.

4) R›fk› Melûl Meriç, “Edirne'deki Mimar Sinan

Eserleri”Türk Sanat› Araflt›rmalar› ve ‹ncelemeleri,

‹st. 1963, I, s. 443-536.
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5) R›fk› Melûl Meriç, araflt›rmas›nda bu konudaki

resmi yaz›flmalar› bir belge niteli¤inde yay›nlam›flt›r.

6) Afif Erzen, ‹lkça¤ Tarihinde Trakya, Arkeoloji

ve Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 1994.

7) Erol Özdemir, “Trakya ev Mimarisi” Sanatsal

Mozaik, ‹st.1997, S, 25, s. 42-45.

8) Prf. Dr. A. S. Ünver, Edirne Evleri, T.T.O.K.,

‹st. 1970; A. Süheyl Ünver'in Süleymaniye Kü-

tüphanesinde bulunan arflivi.

9) Lady Montagu, Türkiye'den mektuplar, ‹stanbul

Kitapl›¤›, ‹st. 1973.

Buradaki evlerin anlat›lmas›n›n, size kufllar› veya

baflka hayvanlar› anlatmak kadar de¤iflik gelece¤ini

hat›rlayarak, flimdi odamdan söz edece¤im: San›r›m

ki memleketimizde Türkiye hakk›nda yaz›lan seya-

hat an›lar›n›n ço¤unda, bu memleket evlerinin, dün-

yan›n en berbat yap›lar› oldu¤unu okumuflsunuz-

dur. Bu evlerin pek ço¤unda bulundu¤um için, bü-

yük bir yetki ile söyleyebilirim: Emin olunuz,  ya-

z›lanlar›n hiçbir ilgisi yok. fiimdi biz burada Padi-

flah›n bir saray›nda oturuyoruz. Bence, buradaki

mimarî tarz›, çok hofla gidecek biçimde ve ülkeye

uygun. Türklerin evlerinin d›fl güzelli¤ine hiç önem

vermedikleri do¤ru. Bu evler genellikle tahtadan.

Do¤rusu bu ahflap olufl, birçok zorluklar›n do¤ma-

s›na sebep oluyor. Fakat bu, halk›n zevksizli¤inden

de¤il, hükûmetin bask›s› yüzünden oluyor. Çünkü,

her ev sahibi öldükten sonra, o ev padiflah›n mal›

oluyor. Bunun için hiç bir erkek ailesine kal›p kal-

mayaca¤›ndan emin olmad›¤› ev için fazla para

sarfetmek istemiyor. Erkeklerin bütün amaçlar›, ha-

yatlar› boyunca dayanacak, ferah bir ev yapt›r-

makt›r. Ölümlerinden sonra y›k›lsa bile umurlar›n-

da de¤il. ‹ster büyük, ister küçük olsun, her evin iki

bölümü var. Bunlar bir küçük koridorla birbirlerine

ba¤lanm›fllar. Birinci bölümün (Selâml›k) önünde

genifl bir avlu bulunuyor. Bunun da etraf›nda çepe-

çevre aç›k balkonlar var. Bu benim pek hofluma gi-

diyor. Bu balkonlardan, bütün odalara girilebili-

yor. Odalar ise, genellikle çok genifl ve iki s›ra pen-

cereli, ‹lk s›ra pencerelerde renkli camlar› var. Evler

pek seyrek olarak iki kattan fazla oluyor. Merdi-

venleri genifl oldu¤u için, otuz basamaktan fazla de-

¤il. Büyük adamlar›n evi böyle oluyor. Koridorla

ba¤l› olan ikinci bölüme, (Harem) deniliyor. Anla-

m›: Han›mlar›n dairesi.

(Saray deyimi yaln›z padiflaha özgü binalar için-

dir) Harem dairesi de alt katta, etraf› balkonlu. Bu

balkonlar›n bahçeye ba¤lant›lar› var. Evin bütün

pencereleri bahçeye bak›yor. Oda say›s› selâml›kta-

ki odalar kadar. Fakat, duvarlar›n renkleri ile eflya,

selâml›ktakilerden daha iç aç›c› ve daha süslü. Alt

kat pencereler, çok alçak ve bir manast›r pencereleri

gibi demir parmakl›kl›.

Odalar›n döflemelerine, acem hal›lar› serilmifl. Her

odan›n bir köflesinde bir sedir var. Bu yerden iki

ayak kadar yükseltilmifl. (Benim odam›n iki sediri

var.) Sedirin üzerine daha iyi cins seccadeler yay›l-

m›fl ve yar›m ayak yüksekli¤inde minder konulmufl.

Bu minderlere ev sahibinin zevkine göre a¤›r ipekli

kumafllar geçirilmifl. Benim minderim, al renkli ve

s›rma saçakl›. Bu minderlerin üzerine duvara dayal›

iki s›ra yast›k konulmufl. Birinci s›ra yast›klar çok

büyük. ‹kinci s›radakiler ise daha küçük. Türkler

ihtiflamlar›n› burada gösteriyorlar. Bu yast›klar,

genellikle diba'dan yahut ta beyaz atlas üzerine s›r-

ma tellerle iflli kumafllardan yap›lm›fl. Bundan daha

iç aç›c› ve flahane birfley olamaz. Bu sedirler, öyle

kullan›fll› ve rahat ki, eminim art›k hayat›m boyun-

ca, bir daha sandalyeye oturamayaca¤›m.

Odalar›n tavanlar› alçak. San›r›m ki bu da kusur

de¤il. Tavan da hep ahflap ve genellikle oymal› ve

renkli çiçek resimleri ile süslü. Bu odalar›n birkaç

yerinde, iki kanatl› kap›s› olan boflluklar var. Do-

lap vazifesini görüyorlar. San›r›m ki bunlar bizde

olanlardan daha kullan›fll›. Pencere aralar›nda üze-

ri kemerli küçük raflar var. Buralara güzel koku fli-

fleleri veya çiçek sepetleri konuyor. Fakat en hofluma

giden fley, odan›n ortas›na konan mermer f›skiye

modas›. Bu f›skiyelerin sular› odaya ferahlat›c› bir

serinlik vererek ve hofl bir su sesi ç›kartarak, ayn›

zamanda havuzun bir bölümünden öbürüne atlaya-

rak fl›r›l fl›r›l ak›yorlar. Bunlar›n baz›lar› son derece

güzel. Her evin genillikle iki veya üç küçük bölmeli

bir hamam› var. Bunun tavan› kurflunla, duvarlar›

da mermerle kapl›. Bu bölmelerde içine s›cak ve so-

¤uk su akan musluklu kurnalar var.

Belki de bilmedi¤iniz fleylerden söz etmekten hoflla-

nan seyahat an›s› yazarlar›n› okuduktan sonra, si-

ze anlatt›¤›m onlar›nkinden çok farkl› fleyler karfl›-

s›nda, flafl›r›p kalm›fls›n›zd›r. Çünkü, bir Hristiya-

n›n kibar bir efendinin evine kabul edilmesi ancak

özel bir durum yahut da her zaman ele geçmeyen bir

f›rsat sonucu olarak görülür. Harem dairelerinin

bulundu¤u yerler, her zaman yasak bölgelerdir.

Bundan ötürü, bu gibi yazarlar evlerin sadece çok

gösteriflli olmayan d›fl k›s›mlar›ndan söz edebilirler.

Harem daireleri, gözden uzak olsun diye her zaman

arka taraflarda yap›l›yor. Bunlar, yüksek duvar-

larla çevrili bahçelerden baflka birfley görmüyorlar.

Bu bahçelerde bizdeki çiçek tarhlar›n›n hiç biri yok.

Fakat, yüksek a¤açlar dikilmifl. Bunlar, tatl› bir

gölge veriyorlar ve gözü de okfluyorlar. Bahçenin

ortas›nda bir köflk bulunuyor: Bu genifl bir salon-

dan ibaret. Genellikle, ortas›nda bulunan bir f›skiye

ile güzellefltirilmifl. Köflke 9-10 basamakla ç›k›l›yor.

Buran›n etraf› yald›zl› kafeslerle çevrilmifl. Bunlar›n
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Ratip Kazanc›gil, Edirne Mahalleleri Tarihçesi,

Edirne 1992;

F. Özel, Ça¤dafl Mimari Dizaynlamada Tarihsel

Süreklili¤in De¤erlendirilmesi, ‹.T.Ü., ‹stanbul 1986;

Anonim, E.T.S.O. Tan›t›m ve Rehber Kitab›,

Edirne 1996, s. 67-68.

da üzeri asmalar, yaseminler ve han›melleriyle ka-

panarak, bir çeflit yeflil bir duvar meydana getiril-

mifl. Bu bahçenin her yan›na büyük a¤açlar dikil-

mifl. Bu da harem halk›n›n en çok zevk ald›¤› güzel

bir görünüfl. Kibar han›mlar, ya saz çalarak yahut

da ifl iflleyerek vakitlerinin pek ço¤unu, bu köflkte ge-

çiriyorlar. Halka ait bahçelerde de herkesin girebile-

ce¤i köflkler var. Evlerinde ferahlayacak yeri olma-

yanlar, oralara giderek kahvelerini, çaylar›n› vs. içi-

yorlar. Türkler, daha dayan›kl› binalar yapmas›n›

da biliyorlar. Örne¤in camileri hep yontma tafltan

yap›lm›fl. Hanlar› yahut otelleri de son derece güzel.

Bunlar›n pek ço¤u, genifl bir dörtgen biçimindedir.

Etraflar›na tafl kemerler alt›nda dükkânlar yap›lm›fl.

Bu dükkânlarda, fakir esnaf ücret vermeden oturabi-

liyorlar. Han, bütünü ile, üç dörtyüz kifliyi birden

alabilecek biçimde, çok büyük bir salon. Avlusu son

derece genifl. Etraf›ndaki kemerlerle, bizim kolejlere

benziyorlar.

Do¤rusu, ben bu hanlarda esnafa edilen yard›m›,

manast›r kurmaktan daha yararl› buluyorum.

San›r›m ki size bir ç›rp›da pek çok fleyler anlatt›m.

E¤er seçti¤im konulardan hofllanm›yorsan›z, baflka

neden söz etmemi istedi¤inizi bildiriniz. Sizi benden

daha çok e¤lendirmek isteyen kimse yoktur.

Sevgili Mrs. Thislethwayte.

10) Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Edirne Evleri,

T.T.O.K. Yay›nlar›, ‹stanbul 1976.

11) Milli Mitrani-Ersin Alok, Anatol›an Synago-

gues, ‹st. 1992, s.115-123.

12) Bkz. Sabahattin Türko¤lu, “Edirne Müzesinde

bulunan Edirnekâri A¤aç ‹flleri” Türk Etno¤rafya

Dergisi, Ankara 1962, S.IV, s. 67-74;

Erdem Yücel, “Edirnekâri” mad. Diyanet Vakf› ‹s-

lâm Ans. ‹stanbul 199 C. 10, s. 449-450

13) V›truv›us, De Architectura; Vitruv›us, Mimarl›k

üzerine on kitap, fievki Vanl› Mimarl›k Vakf›,

‹stanbul 1990; R. E. Wychreley, (Türkçelefltiren Nur

Nirven-Nezih Baflgelen) Antik Ça¤da Kentler Nas›l

Kuruldu, Arkeoloji Sanat Yay›nlar›, ‹stanbul 1971.

14) Erdem Yücel, “Edirne Tarihi Görünümünü Yi-

tiriyor”, Cumhuriyet Gazetesi (13 Eylül 1975); Er-

dem Yücel, “Edirne Tarihi Görünümünü Yitiriyor

“Yap›, ‹stanbul 1975, S.14.s.8.

15) Prof. Dr. Metin Sözen-Doç. Dr. Cengiz Eru-

zun'un haz›rlad›klar› “Anadolu'da Ev ve ‹nsan” ki-

tab›ndan al›nm›flt›r. Bkz: “Edirne Evleri” Arkitekt,

‹stanbul, 1996, S. 433 s. 36-43.

16) Edirne evleriyle ilgili kaynaklar›n d›fl›nda Haluk

fiehsuvaro¤lu'nun k›sa bir makalesi varsa da, konuya

yeterli aç›klama getirememifltir. Bkz:”Edirne'de Sivil

Mimarimiz” T.T.O.K. Belleteni ‹stanbul 1961,S.228

s. 15-16; Trakya evlerinden Tekirda¤'› konu alan bir

di¤er incelemeyi Münir Satk›n yapm›flt›r. Bkz: Tekir-

da¤ Eski Ahflap Evleri, Tekirda¤ 1996.

17) Bkz: Fatma Semiha Uçuk, ‹lhan Koman, ‹s-

tanbul 1996.

18) Bkz: Yrd Doç. Dr. Mehtap Cömert Ülkücü

“Edirne Konaklar› ve Tavan Resimleri” Edirne Ser-

hattaki Payitaht, ‹stanbul 1998, s. 474-483.

19) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu-

nun 24.10.1991 gün ve 986 say›l› karar›.

20) Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Yüksek

Kurulunun 634 say› 3.12.1998 günlü karar›; Bkz:

Prof. Dr. Zeynep Ahunbay “Edirne ve Koruma So-

runlar›” ‹slâm Mimari Miras›n› Koruma Konferan-

s›, ‹st. 1987,s. 269-281; ‹. Karatafl, “ Edirne Kenti

Geliflme Sürecinde Tarihi Çevre Planlama Sorunla-

r›” Tarihi Kentlerde Planlama/ Düzenleme Sorunla-

r›, Türkiye II. Dünya fiehircilik Kollokyumu, Edir-

ne 1987, s.108 Aysun Eyübo¤lu “Koruma Mevzu-

at› ve Koruma Amaçl› ‹mar Planlar› “Oluflum,

Edirne, S. 22. s. 20-26; Besim Çeçener, “Kentleflme

Aç›s›ndan Eski Eser ve Çevre Korumas›nda ‹mar

Mevzuat›” ‹stanbul'un Kültür ve ‹mar Sorunlar›,

T.M.M.O.B. ‹st. 1995.

21) Aysun Eyübo¤lu, “Edirne/Kaleiçi'ndeki Tarih-

sel Geliflimi ve Restorasyon Sorunlar›” Oluflum,

Edirne 1996, S. 15, s. 16-17;

Aysun Eyübo¤lu, “Edirne'nin Tarihsel De¤iflimi,

Geliflimi ve Fiziksel Plânlama” Oluflum, Edirne

1997, S. 20, s. 12-17
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Say›n Baflkan 

ve de¤erli dinleyiciler;

Türkler için su, ilk dönemlerden be-

ri yaflam›n gerekli flartlar›ndan biri ol-

mufltur. Türk insan› yaflam›nda, suyla

hayat bulmufl bu nedenle suyu de¤erli

olarak kabul etmifltir. Su üzerine olan

bu bak›fl aç›s› atasözlerine de yans›m›fl,

suyun önemi “Su gibi aziz ol, su içene

y›lan bile dokunmaz” gibi sözlerle ku-

flaktan kufla¤a aktar›lm›flt›r.

Türkler ‹slamiyete girdikten sonra

da bu durum de¤iflmemifl, ‹slam›n te-

mizli¤e verdi¤i önem suya verilen de-

¤erle birleflmifltir. Bu yüzden Selçuklu

ve Osmanl› ülkelerindeki mimari eser-

lere su yap›lar› da eklenmifltir. Çal›flma-

m›z›n konusu olan flad›rvanlar ise Sel-

çuklu ve Osmanl› ülkelerindeki mimari

eserlere eklenmifl olan su yap›lar›d›r.

fiad›rvan Farsça bir kelimedir. fiad

ve Revan kelimelerinden  türetilmifltir.

Farsça fiad çok, Revan ise akar anlam›-

na gelmektedir.

fiemseddin Sami flad›rvan› “yüksek

bir havuzun içine f›skiye halinde ak›p,

oradan müteaddit yerlere dökülen su

ki; ekseriya camii avlular›nda bulunur”

diye tan›mlamaktad›r. fiemseddin Sa-

mi’nin yapt›¤› tan›m k›smen de do¤ru

olsa, eksiktir. fiad›rvanlara mimarl›k ge-

lene¤imizde camilerin yan›s›ra hamam-

lar, kervansaraylar ve medrese avlula-

r›nda rastlan›r.

fiemseddin Sami’nin yapm›fl oldu¤u

flad›rvan tarifini günümüzde genifllete-

rek afla¤›daki gibi anlamland›rabiliriz:

fiad›rvan; ortas›nda kentin su flebe-

kesine ba¤l› bir lüle ya da fiskiyeden

akan suyla beslenen çevresinde musluk-

lar olan havuz ya da su haznesidir. Ca-

mii, medrese, kervansaray avlular›nda

yer ald›¤› gibi iç mekanlarda da kulla-

n›labilen mimari bir unsur olarak nite-

lendirilebilir.

fiad›rvanlar›n ilk örne¤ine Anadolu

Selçuklular devrinde rastlamaktay›z.

Daha sonra flad›rvanlar, Beylikler Dev-

rinde gelifltirilmifl, Osmanl› Devrinde

ise klasik fleklini alm›flt›r.

fiad›rvanlar›n d›fl görünüflüne ba-

karak planlar› için yuvarlak, dört kö-

fle veya çokgen olabilir tan›m› yap›-

l›r. Ayr›ca flad›rvanlar kullan›fllar›na

yani fonksiyonlar› göre de s›n›flan-

d›r›labilir. Kullan›fllar›na göre flad›r-

vanlar; Musluklu fiad›rvanlar ve

Musluksuz fiad›rvanlar diye ikiye ay-

r›l›r:
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Resim 1: Fatih Camii

fiad›rvan› Genel Görünümü



Resim 2: Fatih Camii

fiad›rvan› Havuz ve Saçak

K›sm›

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

1) MUSLUKLU 
fiADIRVANLAR: 
‹htiyaca uygun ve özellikle abdest

alma amac› için yap›lm›fllard›r. Her lev-

haya bir musluk düflmektedir. Genelde

tercih edilen ve yayg›n olan flad›rvan

tipidir.

2) MUSLUKSUZ 
fiADIRVANLAR: 
Süs amaçl› yap›lm›fllard›r. Bu tip fla-

d›rvanlar Osmanl› mimarisinde ilk defa

Mimar Sinan taraf›ndan Süleymaniye

Camii’nde uygulanm›flt›r. Avlunun orta-

s›na konan musluksuz flad›rvanlar›n

fonksiyonu maksemdir.

Musluksuz flad›rvanlar genelde kü-

bik veya çokgen olarak tasarlan›r. Örtü

sistemleri düz çat›d›r. Saçak sistemi gö-

rülmez, ya da dar saçak tercih edilir.

Musluksuz flad›rvanl› yap›larda ahalinin

abdest alma ihtiyac› ise “Zembil fiad›r-

van” denen düz s›ra halindeki musluk-

larla karfl›lan›r. Sinan’›n flad›rvanda ge-

lifltirmifl oldu¤u ve flad›rvana abide

kimli¤i yükleyen bu tarz Sinan’dan

sonra Sultanahmet, Yeni Camii gibi ya-

p›larda da uygulanm›flt›r.

Camii avlular›nda bilhassa abdest

almaya yarayan flad›rvanlar›n hazne du-

var› genelde mermerden yap›l›r. Su dü-

zeyinin üstünde, çevre demir parmak-
l›klarla ve tel kafesle kirlenmeye karfl›
korunur. fiad›rvana su sa¤layan havu-
zun ortas›ndaki f›skiyeli lüle ise havu-
zun zemin döflemesi ile birlikte yerlefl-
tirilmifltir. F›skiyeli lüleden akan su ile
musluklardan akan su aras›nda herhan-
gi bir ba¤›nt› yoktur. Havuzun çevresi-
ne abdest almak amac›yla yerlefltirilen
musluklar ise su s›çramas›n› önlemek
amac›yla küçük boyutlu olarak tasar-
lanm›fllard›r. Ayr›ca flad›rvan muslukla-
r›n›n önünde ahflap ya da tafltan yap›l-
m›fl, abdest al›rken oturmaya yarayan
oturma yerleri bulunur. Oturma yerle-
rinin önünde cemaati pis sudan koru-
yan otuz, k›rk cm derinli¤inde at›k su
kanal› vard›r. Kanal, at›k suyun topla-
narak belli bir yere gitmesini sa¤lar.

fiad›rvanlarda örtü sistemi olarak
genelde ahflap çat› veya kubbe tercih
edilir. Ahflap çat› veya kubbe flad›rva-
n›n alt›nda bulunan cemaati, günefl ve
ya¤mur gibi iklim koflullar›ndan korur.
fiad›rvan›n bu özelli¤inden dolay› ce-
maat namaz saatleri d›fl›nda özellikle
yaz aylar›nda suyun serinletici etkisin-
den faydalanmak amac›yla flad›rvan›n
alt›nda oturur ve sohbet eder. Böylece
flad›rvanlar cemaatin aras›nda sosyal
ba¤›n güçlendirilmesi ifllevini de görür.

fiad›rvanlarda mermer iflçili¤i, renkli
tafl süslemesi ve kalem ifli süslemelere
tezyini de¤erler olarak rastlanmaktad›r.
Bu de¤erler afla¤›daki gibi aç›klanabilir:

1) Mermer 
MEMUR ‹fiÇ‹L‹⁄‹: 
fiad›rvan havuzunda ve havuzun

üzerindeki mermer flebekelerde mermer
iflçili¤i karfl›m›za ç›kar. Genelde mer-
mer üzerine kabartma olarak silmeler,
çerçeve kemer dekoru bazen de bu çer-
çeve kemer dekorunun içinde madal-
yon ya da rozet motifine rastlanmakta-
d›r. Mermer ve tafl iflçili¤inin en zengin
oldu¤u flad›rvanlar, musluksuz flad›r-
vanlard›r.

2) RENKL‹ TAfi
SÜSLEMELER‹: 
fiad›rvanlarda genelde renkli tafl süs-

lemesine pek rastlanmaz. Renkli tafl
süslemesinin görüldü¤ü flad›rvanlar da
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bu tür süslemeye ekseriya kemerlerde
rastlan›r. Sadece fiehzade Camii fiad›r-
van›n havuzunda ince bir çerçeve de-
koru halinde siyah renkli tafl süsleme
kullan›lm›flt›r. 

3) KALEM ‹fi‹ 
SÜSLEMELER: 
fiad›rvanlar›n kubbe içinde ve sa-

çaklar›n›n alt yüzünde kalem ifli süsle-
melere rastlanmaktad›r. Kalem ifli süsle-
melerde genelde naturalist motifler ter-
cih edilmifltir.

fiad›rvanlar›n genel özellikleri hak-
k›nda yukar›da aç›klad›¤›m›z karakte-
ristik özellikleri destekleyecek ‹stanbul
flad›rvanlar›ndan bahsetmek yerinde
olacakt›r. ‹nceleyece¤imiz ilk flad›rvan
örne¤i Fatih Camii fiad›rvan›d›r.

FAT‹H CAM‹‹ 
fiADIRVANI (15. Yüzy›l)
Fatih’in yapt›rm›fl oldu¤u ilk Fatih

Camii ‹stanbul depremiyle y›k›lm›flt›r.
Günümüzdeki camii ise III. Mustafa ta-
raf›ndan ilk camiiden tamamen farkl›
bir plana göre tekrar yapt›r›lm›flt›r.
Klasik ve barok uslubun yer ald›¤› bu-
günkü camii, büyük bir kubbe ve etra-
f›nda dört yar›m kubbenin teflkil etti¤i
bir plan flemas› gösterir.

Camii’nin flad›rvan› 15. yüzy›lda ya-
p›lm›flt›r. Fatih Camii fiad›rvan› ‹stan-
bul flad›rvanlar›n›n ilk örneklerinden-
dir. fiad›rvan avlunun tam ortas›nda de-
¤ilde avlunun biraz yan taraf›nda yer
al›r. Kalabal›k cemaatin ihtiyac›n› kar-
fl›layabilmek amac›yla çok musluklu
olarak tasarlanm›flt›r.

Ortadaki mermer havuz, büyük çap-
l› oldu¤undan dolay› silindirik görü-
nümlüdür. Havuz enine üç bölüm gibi
alg›lanmaktad›r. En alt bölüm, yalak se-
viyesinde musluklar›n oldu¤u bölümün
hizas›na kadard›r. Ortadaki bölüm de-
korsuzdur. Bu bölümde her levha bir
muslu¤a denk gelmektedir. En üst bö-
lüm ise köfleli ve yuvarlak silmelerle
son bulmaktad›r. Havuzun üstü köfleli
demir parmakl›klarla kapat›lm›fl olup,
lülesi de cazip bir görünüm sergilemek-
tedir.

Fatih Cami fiad›rvan›n›n genifl bir
saça¤› vard›r. Bu genifl saça¤› alçak ka-

ideli, baklaval› bafll›¤› sahip sutunlar ta-

fl›maktad›r. Saçak, kasnak ve kubbe

içinde kalem ifli süslemeler görülür.

Kasna¤›n d›fl yüzeyinde ise ince bir fle-

rit halinde k›rm›z› zemin üzerine sar›

renkli palmet ve rumi motiflerinden

oluflmufl bir tezyinata rastlanmaktad›r.

Saçak k›sm›nda ise çubuklardan mey-

dana gelen geometrik süsleme bulunur.

Ayr›ca alt ve üst kenarlar›nda saçak k›s-

m›ndaki süslemenin yar›s› uygulanm›flt›r.

BAYEZID CAM‹‹ 
fiADIRVANI (16. Yüzy›l)
Bayez›d Camii Bizans’›n önemli

meydanlar›ndan biri olan Forum Ta-

uri’nin bir köflesine II. Beyaz›d taraf›n-

dan H. 906-911, Miladi 1500-1505 ta-

rihleri aras›nda infla ettirilmifltir. Yap›-

n›n flad›rvan› ise camiinin kuzey tara-

f›nda yer alan üç kap› ile d›fla aç›lan re-

vakl› avlunun ortas›nda yer al›r. Avlu

ile hemen hemen ayn› seviyededir. 16.

Yüzy›lda yap›lm›flt›r.

Havuzu yuvarlak olarak tasarlanm›fl

ve üstü tel kafes ile çevrilmifltir. Havu-

za ortadaki yatay olarak s›ralanan yu-

varlak profilli silmeler iki kat intiban›

vermektedir. Ayr›ca mermer levhalar,

birbirine dik olup alt taraftaki her mer-

mer levhaya bir musluk düflmektedir.
fiad›rvan havuzunun üstü yayvan ve

bas›k bir kubbe ile örtülüdür. Yeflil se-
kiz porfir sutuna oturan kubbe ve yan-
lara do¤ru geniflleyen saçak, Celal Esad
Arseven’in Türk Sanat› Tarihi adl› kita-
b›nda bahsetti¤i üzere XVII. yüzy›lda
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IV. Murat zaman›nda yap›lm›flt›r. Saça-
¤› tafl›yan ve yukar› do¤ru incelen por-
fir sütunlar bafll›ks›z olup arflitravlarla
yani düz atk›yla birbirine ba¤lanm›flt›r.
Sütunlar›n arflitravlarla birbirine ba¤-
lanmas› ve kubbenin yayvanl›¤› insan-
da ezici bir etki yaratmaktad›r. Avlu re-
vaklar›n›n sivri kemerlerle ahenkli bir
görünüm çizmesine ra¤men, flad›rvan›n
arflitravlarla düzenlenmifl görünümü av-
lu ve flad›rvan aras›nda uyumsuzlu¤a
neden olmaktad›r.

fiad›rvan›n kubbe içi ve saçak k›s-
m›nda kalem ifli süslemelere rastlamak-
tay›z. 

YEN‹ CAM‹ 
fiADIRVANI (17. Yüzy›l)
Yeni Camii, 1498 y›l›nda III. Meh-

med’in annesi ve III. Murad’›n zevcesi
Safiye Sultan taraf›ndan Mimar Davud
A¤a’ya yapt›r›lmaya bafllanm›flt›r. Mi-
mar Davud A¤a’n›n Vefa’da katledilme-
sinden sonra inflaata Dalg›ç Mehmed
A¤a taraf›ndan devam edilmifl fakat
araya giren baz› talihsizlikler yüzünden
inflaat yar›m yüzy›l kadar durmufltur.
Durdurulan inflaat IV. Mehmed’in an-
nesi Hatice Turhan Sultan taraf›ndan
23 Temmuz 1661 y›l›nda tekrar baflla-
t›lm›fl, 1663’te inflaat bitmifl ve Yeni
Camii bir cuma namaz› ile ibadete aç›l-
m›flt›r.

Yeni Camii’nin fiad›rvan› revakl› av-
lunun ortas›nda itina ile yap›lm›fl bir
yap›d›r. Sultanahmet Camii’nin flad›rva-
n›na benzemektedir. Yap›n›n mimar›

taraf›ndan flad›rvan›n abdest musluklar›
iptal edilmifl ve flad›rvan avlu ortas›nda
adeta bir an›ta dönüfltürülmüfltür.

Tezyinats›z bombeli mermer havuz
levhalar› gömük sütunlar aras›nda yer
almaktad›r. Levhalar›n üzerinde yer
alan bronz flebekeler geometrik dekor-
ludur. Bu geometrik dekor bir aç›kl›kla
dairelerin, birbiri içine geçmesinden
meydana gelmifl bir örnek, di¤erlerinde
ise yanyana s›ralanan alt›genler ve bun-
lar›n merkezinden ç›kan çubuklar›n
meydana getirdi¤i bir dekordan olufl-
maktad›r.

Havuz levhalar›n›n ba¤l› bulundu¤u
sütunlar alçak kaideli olup stalaktitli sü-
tun bafll›klar›yla sona ermektedir. Üst
bölümde kemerler ve köfle dolgular›
kesme tafltan örülmüfl olmalar›na ra¤-
men tezyinats›zd›rlar. Sadece kilit tafl-
lar›nda ince ifllenmifl kabar›k bir rozet
yer almaktad›r. Ayr›ca üst kemerlerin
köfle dolgular›nda rölyef halinde k›vr›k
dal ve rumi motiflerinin bulundu¤u bir
süsleme yer al›r. 

fiad›rvan›n havuz pencerelerin alt›-
na gelen her mermer levhaya bir mus-
luk yerlefltirilmifltir. Bu musluklar›n ha-
mam kurnas›na benzer yalaklar› vard›r.
fiad›rvana eklenen musluk ve yalaklar
flad›rvana çeflme havas› katm›flt›r.

Yeni Camii fiad›rvan› bas›k kubbeli
olup bir alemle sonuçlanmaktad›r.

AYASOFYA 
fiADIRVANI (18.Yüzy›l)
‹lk yap›ld›¤›nda Büyük Kilise (Me-

gala Ekklesia) olarak adland›r›lan Aya-
sofya’ya ancak 5. Yüzy›lda sadece Sop-
hia denmeye bafllanm›flt›r. Hiristiyan
üçlemesinin ikinci unsuru olan Kutsal
Hikmet’e (Sofia) adand›¤›ndan Ayia
Sofia olarak tan›nm›flt›r. Ayn› ad fetih-
ten sonra da Ayasofya biçimini alarak
günümüze kadar ulaflm›fl ve yaflam›flt›r.

Ayasofya fiad›rvan› Osmanl› mimar-
l›¤›n›n ihtiflaml› ve zarif flad›rvanlar›n-
dan biridir. Ayasofya Cami’nin iç avlu-
suna 1730 y›l›nda I. Mahmud döne-
minde infla ettirilmifltir.

Mermer havuzu büyük çapl›, çok
köfleli ve levhal› olarak tasarlanm›flt›r.
Mermer levhalar›n d›fl yüzeyi hafifçe
bombelidir. Her levhan›n üzerinde ka-

476



Resim 5: Yeni Camii fiad›rvan›

Genel Görünümü

Resim 6: Ayasofya fiad›rvan›

Genel Görünümü

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

bartma tekni¤inden yap›lm›fl kaideli ve
bafll›kl› iki sütuncu¤un meydana getir-
di¤i süsleme görülür. Süslemede sütun
bafll›klar› saks› olarak tasarlanm›fl olup
bafll›klardan nebati bir tezyinat ç›k-
maktad›r. Bu nebati dekorlar natüralist
bir duyumla ifllenmifltir. Her iki levha-
n›n aras›nda bir sütunçe bulunur.

Havuzun üst k›sm›ndaki bronz fle-
bekeler bombeli olarak havuz levhala-
r›yla ayn› say›da yap›lm›fllard›r. Her
mermer havuz levhas›n›n üzerine bir
bronz flebeke denk gelmektedir. Bu
bronz flebekelerde ki tezyinat bir dere-
ceye kadar natüralist say›labilecek spi-
ral fleklinde tanzim edilmifl, yaprak de-
korlar›ndan ibarettir. Ayr›ca her bronz
flebeke levhas› üzerinde bronz bir al›n-
l›k bulunabilir. Bu al›nl›klarda da tezyi-
nat olarak arabesk motifler kullan›lm›fl-
t›r.

fiad›rvan›n saçak ve örtü sistemi ise

di¤er ‹stanbul flad›rvanlar›ndan daha
ihtiflaml›d›r. Saçak çok genifl tutulmufl-
tur. Kemerlerin kilit tafllar›nda tezyinat
olarak kabartma halinde rozet bulunur.
Kemerler ve köfle dolgular›nda ise iti-
nal› bir kesme tafl iflçili¤i vard›r. fiad›r-
van zarif bir kubbe ve kubbenin üstünde
tezyinatl› bir alemle son bulmaktad›r.

Ayasofya fiad›rvan› genel görünümü
ve tezyinatlar›yla 18. yüzy›l Osmanl›
mimarisinin ihtiflam›n› yans›tmaktad›r.

Sonuç olarak flad›rvanlar hem mi-
mari hem de süsleme de¤erleri ile ihti-
yac› karfl›layan yap›lard›r. Tamamlay›c›
durumda olan flad›rvanlar ba¤l› bulun-
duklar› yap›lar›n mimari ve estetik de-
¤erlerini art›r›rlar. Osmanl›’dan günü-
müze kadar gelen flad›rvan gelene¤inin
günümüz mimarisinde de flad›rvan›n
özgün mimarisine sad›k kal›narak ya-
p›lmas› biz araflt›rmac›lar›n en büyük
temennisidir.
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Feshane Caddesi ile K›z›lde¤irmen

soka¤›n›n birleflti¤i köflede ve cadde

üzerindedir (foto.,1-2, plan 1) Türbe-

nin flaire Fitnat Han›m'a ait oldu¤u

söyleniyorsa ve baz› yay›nlarda öyle

geçiyorsa da bu do¤ru de¤ildir. Fitnat

Han›m'›n kabri M.Nermi Haskan'›n ki-

tab›nda, belirtti¤ine göre Eyüpsultan

Türbesi haziresinde ve türbenin ç›k›fl

kap›s› yan›ndaki türbedar odas›n›n du-

var› dibindedir(1).

Mehmet Vusuli Efendi Kap›c›bafl›

Abdullah A¤a'n›n o¤ludur. Sultan II.Se-

lim flehzade iken, Vusuli Efendiyi Kon-

ya ile Kütahya'ya tayin ettirmifl ve onu

mevleviyet payesine yükseltip musahi-

besi Hubbi Ayfle Hatunla evlendirmifl-

tir. Hubbi Hatun Türbesi'de kendi tür-

besinin oldukça yak›n›ndad›r. Mehmet

Vusuli Efendi 4 defa ‹stanbul kad›s› ol-

mufltur. Alim, dini bütün, halim bir fla-

irmifl, bir mahkeme karar›n› derhal uy-

gulatan, otoriter birisiymifl. F›nd›kl›'da

cami ve hamam yapt›rm›flt›r (Mimar Si-

nan yap›s› cami bugünde mevcuttur).

Aksaray'da Parmakkap›'da bir mescit

ile mektep infla ettirmifltir. Kendisi

‹mam Tartufli (öl. 525/1131)'nin Saracü

Hacesi'ni tercüme etmifltir. Ayr›ca Se-

limname denilen, Tevarihi Sultan Selim

Han adl› bir eseri kendisinin yapm›fl

olabilece¤ini F.Babinger ve M.N.Has-

kan kitaplar›nda belirtmifltir (2).

Türbede, Mehmet Vusuli Efendi'nin

d›fl›nda, 3 ahflap sanduka daha vard›r.

Bunlardan biri büyük, ikisi orta di¤eri

ise biraz küçüktür. Buradaki ikinci kabir

o¤lu fiemsettin Efendi (kendisi müder-

ris ve Konya ve Varna mollas› olup,

1024/1615 y›l›nda vefat etmifltir.),

üçüncü kabir fiemsettin Efendi'nin o¤-

lu, Vusuli Efendinin torunu Mehmet

Efendi'nindir (kendisi müderris ve

Mekke-i Mükerreme mollas› olup

1060/1650'de vefat etmifl, çiçek yetifl-

tirmeye düflkün oldu¤u için ‹zhari Mol-

la Çelebi diye an›l›rm›fl. Molla Çelebi

lalesi bu zata ait olup, kendisi üretmifl-

tir.) Türbedeki dördüncü kabir ise

Mehmet Efendi'nin o¤lu Mustafa Efen-

di'ye aittir (kendisi müderris ve Galata

mollas› olup 1106/Eylül 1694'te vefat

etmifltir.) (3).

Türbe tek kubbeli olup, kesme tafl-

tan yap›lm›flt›r. Türbe çaplar› birbirine

eflit olmayan alt›gen planl›d›r. Kubbesi

bas›k ve ovaldir. Her cephede yer alan

pencerelerden alttakiler dörtgen, üstte-

kiler yuvarl›kt›r. Pencereler renkli cam-

l›, kubbe içi kalem ifli dekorludur (kire-

mit k›rm›z›s›, sar›, mavi renktedir) (4).

Her cepheye alt ve üst olmak üzere

aç›lm›fl pencereler ile türbe içi ayd›nla-

t›lmaktad›r. Türbenin kitabesi yoktur.
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1

Foto¤raf 1: Hazireden görünüm

Foto¤raf 2

Plan 1, Mehmet Vusuli Efendi

Türbesi Haziresi Vaziyet Plan›

(Y›ld›z Demiriz'den ifllenerek

yap›lm›flt›r.)

Çizen Mustafa Kanl›da¤

2



5) Haskan, a.g.e. s. 188.

6) Haskan, a.g.e. s. 188.
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Türbe duvarlar›n›n üstünü kurflun kapl›

bas›k bir kubbe örtmektedir.

Mehmet Vusuli Efendi Türbesi Ha-

ziresinde toplam 20 kifliye ait mezar

bulundu¤u tespit edilmifltir (foto¤raf.3-

4) Bunlar›n 3 tanesi kitabesizdir (1,6,19

no'lu mezarlar), bunlar›n d›fl›nda 3 ta-

rihsiz (14,15,16 no'lu mezarlar) ve ismi

okunamayan bir mezar (15 no'lu me-

zar) yer almaktad›r. Kitabesi olan me-

zar tafllar›ndan 10 tanesi kad›nd›r

(2,4,7,8,10 ayaktafl›,11,13,14,16,17

no'lu mezarlar), kitabesi olan mezar

tafllar›ndan 7 tanesi erkektir (3,5,9,10.

bafltafl›, 12,18 no'lu mezarlar). Tarihi

yaz›l› olan buradaki mezar tafllar›n›n

içinde en erken tarihli olan mezar 1719

tarihlidir (18 no'lu mezar), ondan san-

raki 1767 tarihlidir (17 no'lu mezar),

sonrakiler 19. yy. son çeyre¤inden 7

tane mezard›r (2,3,4,5,7,8,11 no'lu me-

zarlar), 20. yy.'ilk çeyre¤inden 5 adet

mezar vard›r (9,10 a, 11 b, 12, 13 no'lu

mezarlar), en geç tarihli mezar 1911

tarihlidir (10 b no'lu mezar). 10 no'lu

mezar›n ayaktafl›nda ‹smail Hakk›

Efendi'nin zevcesi Emine Hamdiye

Han›m'›n ismi, bafltafl›nda kocas›n›n is-

mi geçmektedir. Bu durumda ayn› me-

zarda iki kiflinin yani kar›-kocan›n gö-

mülü oldu¤u sonucu akla gelmektedir.

3 no'lu mezar (Efl-fieyh el-Hac Kad-›

asker Mehmed Molla Çelebi Be¤ Der-

gah-› Postniflini Ahmet S›dk› el-Kadiri,

1295/1878) ile 4 no'lu mezarda gömülü

bulunan fierife Halime Han›m

(1301/1883) kar› kocad›r. Ayn›  flekil-

de, 5 no'lu mezarda gömülü bulunan

Efl-fieyh es Seyyid Abdülkadir el-Kadiri

(1297/1880) ile 7'no'lu mezarda bulu-

nan Fat›matu'z Zehra Han›m

(1302/1884) kar› kocad›r. Mehmet

Nermi Haskan'›n kitab›nda hazire ile

ilgili olarak, burada gömülü bulunan 9

tane fleyhin ismi geçmektedir, oysa bu-

rada tespit edebildi¤imiz 4 tane fleyhin

mezar› bulunmaktad›r (5).

M.Nermi Haskan'›n Eyüp Tarihi ki-

tab›n›n hazire ile ilgili olarak 27 kiflinin

isminden bahsetmektedir (6). ‹nceledi-

¤imiz kitabeli 15 mezar tafl›ndan 9 ta-

nesinde kifliler birbirini tutmaktad›r. Bir

mezarda ise, yanl›fll›kla mezar sahibinin

de¤il onun kocas›n›n ismini vermifltir

(Kat.no.14). Geriye kalan isimler fark-

l›d›r. Geri kalan 17 kiflinin mezarlar›

görünürde yoktur. Hazire alan› oldukça

küçük ve 1 no'lu mezar ile 6 no'lu me-

zarlar›n aras› oldukça s›k›fl›kt›r. 7 ile 19

no'lu mezarlar aras›nda yer yer boflluk-

lar vard›r. ‹lgililer hazire içerisinde s›k›

bir temizlik ile yaklafl›k 50 cm.'lik top-

ra¤› kazd›klar›nda bulamad›¤›m›z mev-

talar›n d›fl›nda baflka mezarlar›n da or-

taya ç›kaca¤› kan›s›nday›z. Zaman içe-

risinde yap›lan yol ve temizlik çal›flma-

lar› s›ras›nda baflka yerlerden buraya

mezar nakledilmifl olmas› da muhte-

meldir.

8,9,14,15,17 no'lu mezarlar›n ayak-

tafllar› ve lahitleri bulunmamaktad›r.

1,2,3,4,5,10,11,12,16,18,19 no'lu me-

zarlar›n ayaktafl› ve bafltafl› bulunmakta-

d›r. 6 no'lu mezar›n ayaktafl› ve bafltafl›

olmay›p yaln›zca lahdi bulunmaktad›r.

3,4,5,11 no'lu mezarlar›n ayaktafl›n-

da; üzüm salk›ml›, asma yaprakl› dallar

ile 5 yaprakl› çiçek ve tomurcuk halin-

de verilmifl olan yaprak motifi natüra-

list bir üslûpla verilmifltir. Ayr›ca; 2a,
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Foto¤raf 3-4:  Hazireden

görünüm
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7) Kitabeler, Altan Çetin,

Tahsin Saatçi ve Mehmet Z.

‹brahimgil taraf›ndan ayr› ay-

r› okunmufltur. Kendilerine

teflekkür ederim.
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2b, 4a, 7, 8a, 11a, 11b ,13 no'lu mezar-

lar›n bafl veya ayaktafllar›n›n üst k›s›m-

lar›nda gül goncas›, çiçeklerin çevrele-

di¤i rozet (7,8 no'lu mezarlar), sol ve

sa¤ taraf› k›vr›lm›fl, ortadan yukar› do¤-

ru ilerleyen akantusa benzeyen yaprak-

lar (13 no'lu mezar) vazodan ç›kan 3

gül goncas›, 5 yaprakl› çiçek, lale ve

yapraklar›n yer ald›¤› (11 a-b) süsleme-

lerin oldukça natüralist üslûpta verilmifl

oldu¤u görülür.

Eyüpsultan Mehmet Vusuli Efendi

Türbesi Haziresindeki Mezar Tafllar›-

n›n Katalo¤u (7)

1. No'lu Katalog:
Kitabesiz ve oldukça sade yap›lm›flt›r.

Bafltafl› ve ayaktafl› yuvarlak formlu olup,

kime ait oldu¤u belli de¤ildir. Bafltafl›:

130 cm., Ayaktafl› : 106 cm.'dir (foto.5).

2.No'lu Katalog:
1308/1890'da vefat eden  Fat›ma

Za'fer Han›ma aittir. Bafltafl›:         

130 cm. (foto.6), Ayaktafl› : 106

cm.'dir. (foto.7).

Kitabesi: Ah mine'l-mevt

Do¤umu 1287- Vefat› 1308

O nazik tab›na müfltak iken....

Düflürdü yeter derde felek nefle ala-

mad›m

Onun kim hüsn-ü halinden mümte-

di yok iken hayf

Esirdir delikanl› döküb canlar› tutufl-

turdu

Tabiban yaras›na çareden acz kal›p

ancak

Cenab-› fiafi derdin mühim vahdet-

le o yedirdi

Sineyi hane gidince rütbeyi hüzün

flehadetle

Pederle zevc ve ceddi matemin efla-

ka tutturdu

Hüda zafer kulun tahlis edip bu fani

dünyadan

Safay› la-yezal gülfleni bakide buldurdu

Bi hürmetihi'l- fatiha fi 7 zilhicce

sene 1308

Mevlüdü fi sene 1287 vefat› sene

1308
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Foto¤raf 5:  Kitabesiz

Foto¤raf 6-7: Fat›ma Zafer

Han›m 1308/1890 
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Ah minel firak

b.    Mevlüdü 1287 sene vefat› 1308

sene

Hüve

...........................................

Çekdi¤im derdle hasta dilim güldü

Al............ kimin hükmü eceldir bana

Ben aziz zafere çünkü deva oldu

fiu kita-i hüsn...........

Ensab›n› dilhun eyleyen

ve gençli¤ine doymaya Vahi be¤in

kerimesi Fat›ma Zafer Han›m'›n ru-

huna

oku ihlas ile bir fatiha

13....2 sene

.......30

Süslemesi: Yüksek kabartma olarak

yap›lan bafltafl› ve ayaktafl›ndaki süsle-

meler birbirinin ayn›s›d›r. ‹kisinde de

mezar tafl›n›n en üst k›sm›nda birer çi-

çek demeti veya buketi görülmektedir.

Stilize edilmifl yapraklar›n aras›nda 3

adet gül goncas› ile sol ve sa¤ tarafta

birer adet 4 yaprakl› çiçek görülmekte-

dir. Mezar tafl›n›n gövdesinde yaprak-

lardan meydana gelen bir girland veya

perde motifi seçilebilmektedir. Perde

motifinin tam ortas›nda bir gül goncas›

yer almaktad›r. Mezar tafl›n›n en alt

k›sm›ndan üst k›sm›na kadar sa¤ ve sol

taraftan ç›kan akantus yapraklar› tafl›n

ortas›ndan k›vr›larak bükülmekte, on-

dan sonra baflka bir akantus yapra¤› üst

k›sma do¤ru giderek k›vr›lmaktad›r.

Bunlar rokoko üslûbunun belirgin özel-

liklerindendir.

3. No'lu Katalog:
1295/1878'te vefat eden, Efl-fieyh

el-Hac Kad›asker Mehmed Molla Çe-

lebi Be¤ Dergah Postniflini Ahmet s›dk›

el-Kadiri'ye aittir. Bafltafl› : 187 cm. (fo-

to.8), Ayaktafl›: 151 cm.dir (foto.9).

Kitabesi: a Ya hazreti pir-i es-Sey-

yid Abdülkadir Geylani

Merhum el-magfür el-muhtac ila

Rahmeti rabihill-gafur esbeka

Kazasker merhum molla Çelebi

Tahir ... bey dergah› flerifi

Post-niflini efl-fieyh el-hac

Hidmeti S›dd›k el-kadiri

Rahimehu'llahi teala ila aleyhi

Sene 1295

Süslemesi: Bafltafl›n›n üst k›sm›nda

sa¤ ve sol taraf›nda birer yaprakl› dal,

onlar›n üstünde gülçe motifi ile bezen-

mifltir. Ayaktafl›nda ise, natüralist bir

biçimde verilmifl olan kompozisyon

Foto¤raf 8-9: Ahmet S›dk› el-

Kadiri (61.1295/1878)

8 9



8) H.-P. Laqueur

(çev.S.Dilidüzgün), Hüve'l-

Baki, ‹stanbul'da Osmanl›

Mezarl›klar› ve Mezar Tafl-

lar›, Tarih Vakf› Yurt

Yay.46. ‹stanbul 1997, s. 84-

85, 194
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alttan üste do¤ru giden bir fiyonk biçi-

minde ba¤lanm›fl bir asma dal› biçimin-

de ifllenmifltir. Tafl›n sol k›sm›nda 3

adet, sa¤ k›sm›nda 2 adet üzüm salk›m›

yer almaktad›r. Asma yapraklar› iki

yanda eflit say›da bulunmaktad›r.

4. No'lu Katalog:

1301/1883 tarihli, Kad›asker Molla

Çelebi Be¤ Dergah› Postnifli fieyh Ah-

met Efendinin zevcesi fierife Halime

Han›m'a aittir. Bafltafl› : 157 cm (fo-

to.10), Ayaktafl›: 115 cm.dir (foto.11).

Kitabesi: Kazasker ....... molla

Çelebi dergah› post-niflini

Merhum fieyh Ahmet Efendinin

Zevcesi fierife Halime

Han›m›n Ruhiçun

El-fatiha

Sene 1301

Süslemesi: Bafltafl›n›n en üst k›sm›n-

da birleflen ve biraz altta da iki yandan

afla¤›ya do¤ru sarkan yaprakl› dallardan

oluflan ve bu iki dal›n ortas›nda Kadiri

Tarikat›na mensup kiflilerin giydi¤i bir

sar›k, 3 ayakl› bir kaide üzerinde tasvir

edilmifltir. Kaidenin biraz alt›nda gülçe

motifi bulunmaktad›r. Ayaktafl›nda ise;

alttan üste do¤ru giden ve bir fiyonkla

ba¤lanm›fl olan, 4 üzüm salk›ml› ve

yaprakl› bir asma dal› natüralist üslûpla

verilmifltir. Dallar›n aras›ndan ç›kan k›v-

r›mlar, bükülmeler dikkat çekmektedir.

5. No'lu Katalog:
1297/1880 vefat eden, Kad›asker

Mehmet Molla Çelebi dergah› postni-

flini Efl-fieyh es-Seyyid abd'ül Kadir el-

Kadiri efendiye aittir. Bafltafl›: 187 cm.

(foto¤raf.12), Ayaktafl›: 147 cm.'dir

(foto¤raf.13).

Kitabesi: Ya hazreti Pir-i es Seyyid

Abdülkadir Geylani

Merhum ve magfur ve'l-muhtacu

‹la rahmeti rahmeti rabbihi'l-gafur

Kazasker merhum Mehmed Molla

Çelebi

Hazretlerinin dergah-› flerifi

Post-niflin efl-fieyh Abdu's-Seyid

El-Kadir el-kadiri Rahimehullahi

teal'a aleyha

Sene 1297

Süslemesi: Bafltafl›n›n üst k›sm›n›n

sol ve sa¤ taraf›nda birer gülçe yani

gül(8) onlar›n alt›nda yaprakl› birer dal

motifi bulunmaktad›r. Ayaktafl›nda ise;

natüralist bir üslûpla verilen alttan üste

do¤ru giden bir fiyonkla ba¤lanm›fl

olan 4 üzüm salk›ml›, yaprakl› bir asma

a¤ac› dal› motifi yer almaktad›r. Tafl›n

sol k›sm›nda 3 adet üzüm salk›m›, sa¤

k›sm›nda da 2 adet üzüm salk›m› görül-

mektedir. Dallar›n aralar›nda üste veya

alta do¤ru k›vr›lan küçük dallar aras›n-

da asma yapraklar› seçilmektedir.
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Foto¤raf 10-11: fierife Halime

Han›m, (Öl. 1301/1883)

Foto¤raf  12-13: Abd'ül Kadir

el-Kadiri, 1297/1880



9) T. Çoruhlu, Hançerli

Lahitler, I.Eyüpsultan Sempoz-

yumu, Tebli¤ler, Eyüpsultan

Belediyesi Yay., ‹stanbul

1997, s.54.

10) Çoruhlu, a.g.e. s.54.
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6. No'lu Katalog:
Kitabesiz Ayaktafl› ve bafltafl› yok,

yer yer k›r›k. Kime ait oldu¤u belli de-

¤ildir. T.Çoruhlu 17.yy'a tarihlendir-

mektedir (9). Lahit ölçüleri 54 cm. x

166 cm. x 58 cm.dir (foto.14).

Süslemesi: Lahitin gövdesi alt ve üst

taraftan, tüm cepheleri dolanan silmelerle

ifllenmifltir. Ayak ve bafl taraf› ortas›na ve

sa¤ taraftaki levhan›n 2 k›sm›nda iri birer

gül bezek vard›r. Sa¤ levhadaki gül be-

zeklerin aras›nda yine k›n içinde bir han-

çer yer almaktad›r. K›n içinde ve ucu

ayak taraf›na bakan hançerin kabza bafl›

palmet, balça¤› kesici gövdeye do¤ru

k›vr›lan rumi yapraklar biçimindedir (10).

7. No'lu Katalog:
1302/1884'de ölen Molla Çelebi der-

gah› postniflini fieyh Kadri Efendi'nin

kerimesi Fat›metu'z Zehra Han›m'a ait-

tir. Bafltafl› :110 cm.'dir (foto.15.)

Kitabesi: Ah mine'l-mevt

medet bulunmad› ecelin çaresi

Genç yafl›nda tekmil imifl va'desi

Nice ruhani ve cismaniyle tekmil

imifl va'desi

Gelse Lokman neylesun dolmufl

ecel yeminesi

Molla Çelebi dergah› postniflini

fieyh Kadri Efendinin Kerimesi

Fat›matu'z Zehra han›m›n

Ruhuna fatiha

Sene 1302

Fi 28 Cemaziye'l-evvel

Süslemesi: Mezar tafl›n›n en üst k›s-

m›n›n, ortas›nda bir y›ld›z çiçe¤i for-

munda bulunan bir rozet görülmekte-

dir. Rozetin sa¤ ve sol k›sm›nda da S

biçiminde k›vr›larak bükülen bir akan-

tus yapra¤› motifi yer almaktad›r.

8. No'lu Katalog:
1305/1887'de vefat eden, Postniflin

el-hac Mehmed fieraffettin’in  kerimesi

Ayfle Han›m' aittir. Bafltafl› :102

cm.'dir. (foto.16).

Kitabesi: Ah mine'l-mevt

fieyhu'l-hac Muhammed zat'› pak›n

Ah-› kim
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Foto¤raf 14: Kitabesiz, 17.

yy.

Foto¤raf 15: Fat›mat'uz Zehra

Han›m, (öl. 1302/1884)

Foto¤raf: 16, Ayfle Han›m, 

(öl. 1305/1887)



11) Laqueur, a.g.e. s.84-85,

195.
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Zühre-i Pakize sen gadr-› ecel k›ld›

nihan

Ba¤ alemde henuz bir gonca ziya

iken

Akibet soldurdu gül ruhsar›n›

Çok tabib mihvaceler bulmad› asla

deva

‹llet-i rahm vermeden gitti nur-›

müsta¤dan

Akd-› dergah olmufl iken.........

.......... rum › safa eyledi teslimi

can

Kabri üzere her gelen ruhun flad ey-

lesin

Hazreti Zehraya yoldafl eder müs-

te'an

Hüzün oldun bir gelup cevherle ta-

rih fevtine

Genç iken Ayfle han›m k›ld› ..... re-

van

.......... dergah› Post-niflini el-hac

Mehmed

fieraffettinin Kerimesi Ayfle Han›m

Ruhiçun el-fatiha

Sene 1305

Süslemesi: Bezemesi 7 no'lu me-

zar tafl›n›n ayn›s›d›r. Üst k›sm›n-

da bir rozet, rozetin ortas›nda

bir y›ld›z çiçe¤i yer almakta-

d›r. Sa¤ ve sol k›s›mlarda

rozete bitiflik olarak yap›l-

m›fl, k›vr›larak afla¤›ya

do¤ru bükülen birer

akantus motifi bulun-

maktad›r.

9. No'lu Katalog:
1321/1904 tarihli,

Kad›asker Mehmet

Molla Çelebi Hz.'nin

dergah› fierifi postniflini

efl-fieyh el-Hac Mehmet

Eflref Sabri el-kadri'ye

aittir. Bafltafl› : 168

cm.'dir. Gövdesi iki yerin-

den k›r›k olup, betonla sa¤-

lamlaflt›r›lm›flt›r. Dikdörtgen

formludur (foto 17).

Kitabesi: Huve

Ya hazreti Pir es-Seyyid

Abdü'l-Kadir Geylani

Kazasker Mehmed Molla Çelebi

Hazretlerinin dergah› flerifi

Sade-i niflini merhum ve magfur

El-muhtac ila Rahmeti Rabihi'l-ga-

fur

Efl-fleyh el-hac Mehmed Eflref

Sabri'l-Kadiri

Rahmetu'llahi teala'aleyhi

Sene 1321 / 1319 sene

22 fi zi'lhicce / 25 fi fiubat

Süslemesi: Tafl›n gövde-

sinin üst k›sm›nda sa¤ ve

sol taraf›nda tarikat›n

simgesi olarak birer gül-

çe yani gül motifi çevre-

lemektedir (11).

10. No'lu Katalog:
1319/1902 tarihli,

Haf›z Mehmet Efendi-

zade Tophane ketebe-

sinden ‹smail Hakk›

Efendiye aittir. Bafltafl›:

112 cm (foto.18), Ayak-

tafl›: 98 cm.dir (foto.19).

a. Mezar tafl›n›n selvi a¤a-

c›n› hat›rlatan bir formu vard›r.

Bitkisel süslemesi yoktur.
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Foto¤raf 17: Mehmet Eflref

Sabri el-Kadiri (ö.

1321/1902),

Foto¤raf 18: ‹smail Hakk›

Efendi, (öl. 1319/1912)

Foto¤raf 19: Emine Hamdiye

Han›m, (öl. 1329/1911)
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Kitabesi: a. Hüvellahül hayyül kay-

yum

Ey zair-i sahibi nefs

Hubbu sevadin meyli kes

Dünyada kalmaz hiç ses

Allah befl baki heves

Kandilci Hac› Haf›z Muhammed

Emin Efendizade Tophane

Ketebesinden ‹smail Hakk›

Efendinin ruhu için el fatiha

5 cemizilevvel sene 1301 fi 19

A¤ustos

Sal› sene 1319

b. 1329/1911 tarihli, ‹smail Hakk›

Efendi'nin zevcesi Emine Hamdiye

Han›m'a aittir. Selvi a¤ac›n› akla geti-

ren bir biçimde yap›lm›flt›r. Bitkisel

süslemesi bulunmamaktad›r.

Kitabesi : Ya Allah Ya Latif

Kapan dakikide yeflil

Matlubuna da tarikati

Aliye R›fai'yeden efl-fieyh

Abdülhalim efendinin

Halifesi debbag efl-fieyh

Muhammed efendinin kerimesi

Ve Tophane-i Amire yoklama kale-

mi

Hulefas›ndan merhum ‹smail

Hakk› Efendinin zevcesi merhume

Ve magfur leha Emine Hamdiye ha-

n›m'›n ruhuna fatiha

11 cemizilahir sene 1331 fi May›s

1329

Yevmi Pazar

11 No'lu Katalog: 1306/1888'de ve-

fat eden Saniye Han›m'a aittir (foto. 20).

Bafltafl›: 148 cm., Ayaktafl›: 139 cm.dir.

Kitabesi:

Fi 27 Safur sene 1306 Ya hu

Fennadan bekaya eyledim zuhlet

Halimi görüp bag-› cenan a¤las›n

‹ncitme derdinden çok çektim zahmet

Çaresini bilmeyen Lokman a¤las›n

Bu yalan dünyan›n gördüm nesini

Cefa ile ald›m ilk nefesini

Can kuflu terk etti ten nefesini

Garib zevcem vars›n bir an a¤las›n

Dergah› izzete diktim gözümü

Çevirdim k›bleye kura yüzümü

Sultan› Pire teslim ettim özümü

Ya hak dini cümle ihvan a¤las›n

Merhume ve magfure leha Saniye

Han›m›n ruhuna fatiha

Not: Bafltafl›n›n en alt k›sm›nda,

"rütbeyi ecel tarikat piflvay› salikan

Saki serçeflme abi vekas›n›n ya Ali"

diye yazmaktad›r (foto.21).

Süslemesi: Bafltafl›n›n en üst k›sm›n-

da yüksek kabartma olarak yap›lm›fl 6

dilimli, çift kulplu bir vazodan ç›kan

çiçek demetleri görülmektedir. Vazo

motifinin hemen üstünde 3 adet gül

goncas›, iki yanda üçer adet çiçek ve

akantus yapraklar› yer almaktad›r.

Ayaktafl›nda ise; bafltafl›nda oldu¤u gibi
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Foto¤raf 20-21: Saniye

Han›m, (öl. 1306/1888)
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üst k›sm›nda ayn› motifler hemen he-

men tekrarlanm›flt›r. Tafl›n alt k›sm›nda

bir kurdela ile sar›lm›fl, alttan üste do¤-

ru S k›vr›m› yapan, dal›n gövdesinde

tomurcuk fleklinde yapraklar ile mezar

tafl›n›n üst ve alt k›sm›n›n k›vr›lan yer-

lerinde 5 yaprakl› birer çiçek tasviri ifl-

lenmifltir.

12. No'lu Katalog:

1322/1904'de vefat eden Tophane-i

amire Sanayi-i alan›n cerrahlar›ndan

dergah-› flerifin succade neflini bulunan

efl-fieyh Haf›z Hüseyin Efendinin bira-

deri Sabri Efendiye aittir (foto.22). Bafl-

tafl› : 97 cm.'dir. Dikdörtgen formlu

olup, bitkisel süsleme unsuru bulunma-

maktad›r.

Kitabesi : Ah minel mevt

Genç iken göçtü cihandan böyle bir

hal›k› Alim

Dilerim kabrinin pur-nur eyliye rab-

bul'l kerim

28 yafl›na ermiflken bunu civan

da'vet etti kendeviyye haliki nezdül ha-

kim

Tophane-i amire Sanayi-i alan›n

Cerrahlar›ndan ve bu dergah› fleri-

fin

Succade neflini bulunan efl-fieyh ha-

f›z

Hüseyin Efendinin biraderi Sabri

Efendinin ruhu için el fatiha

Sene 1322 6 Mart

13. No'lu Katalog:

1325/1907'de vefat eden, Sirac es-

naf›ndan ve tarikat› aliyye Kadriye me-

flah›ndan ‹smail Efendi'nin Halilesi

Emine Celile Han›m'a aittir (foto.23).

Bafltafl›: 107 cm.'dir.

Kitabesi: Hüvel baki

Ah kim bu alemi içer bende fladan

olmad›m

Cans›z bir derde düfltüm ve'fa im-

kan bulmad›m

Geçti ömrüm flu cihanda s›hhat yü-

zünü görmedim

Bir misafir gibi geldim bi de mih-

man olmad›m

Sirac esnaf›ndan ve tarikat-› aliyye

Kadriyye meflah›ndan ‹smail efendi-

nin

Halilesi Emine Celile han›m›n ruhu-

na fatiha

Sene 19 Muharrem 1325

Süslemesi: Bafltafl›n›n üst k›sm›nda

yukar›ya, sa¤a ve sola do¤ru giderek

k›vr›lan akantus yaprak demetleriyle

süsleme verilmifltir.
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Foto¤raf 22: Sabri Efendi, 

(öl. 1322/1904)

Foto¤raf  23: Emine Celile

Han›m, (öl. 1325/1907)



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

14. No'lu Katalog:

Vefat tarihi yoktur. Umur-› nafia

komisyonu alisi azas›ndan Reisül

ülema Es-Seyyid Haf›z Muhammed

Necib zevcesi....... bafl› Hatice'ye

aittir (foto.24). Bafltafl› :61 cm.'dir.

Mezartafl›n›n en üst k›sm› k›r›kt›r.

Üstündeki izlerden akantus yaprakl›

bitkisel süsleme oldu¤u anlafl›lmak-

tad›r.

Kitabesi: Hüvel baki

Mulga Umur-u nafia komisyonu ali-

si' azas›ndan

Reisül ülema merhum Es seyyid Ha-

f›z Muhammed Necib

Zevcesi........ bafl› Hatice

15. No'lu Katalog:
Tarihsiz, isimsiz ve alt k›sm› eksik-

tir. Bafltafl›: 60 cm.'dir. Dikdörtgen

formludur. Bitkisel bezemesi bulunma-

maktad›r. (foto.25).

Kitabesi: Allahu hüve

........................

fieyh Abdül-Kadir Efendinin

...................... ruhu için

Rizaen lillahi teala fatiha

16. No'lu Katalog:
Ölüm tarihi yoktur. Yusuf fiah k›z›

Aifle Han›ma aittir. (foto.26). Bafltafl› :

50 cm.'dir. Yuvarlak formludur. Tafl›n

üst k›sm› oldukça afl›nmas›na ra¤men

bitkisel bezeme (dallar, yapraklar v.b.)

seçilebilmektedir.

17. No'lu Katalog:
Mezar tafl› üstten alta do¤ru yar›s›

k›r›k, sa¤ k›sm› ortadan yoktur (fo-

to.27). ‹sim pek belli de¤il ama

1181/1767 tarihinde vefat eden merhu-
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Foto¤raf  24: Hatice Han›m,

Tarihsiz.

Foto¤raf  25: Tarihsiz ve isim-

siz

Foto¤raf  26: Yusuf fiah k›z›

Aifle Han›m, Tarihsiz.

2525
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me ile ilgili olarak Fürdevs ismi geç-

mektedir. Bafltafl› : 101 cm.'dir. Dik-

dörtgen formlu ve bitkisel bezeme bu-

lunmamaktad›r.

18. No'lu Katalog:
1132/1719'de vefat eden fieyh ‹bra-

him Efendiye aittir (foto.28). Bafltafl›:
60 cm., Ayaktafl›: 54 cm.'dir. Bafltafl› ve
ayaktafl› yuvarlak formlu olup, bitkisel
süslemesi yoktur.

Kitabesi: Dedi ya hu yine alemden

el çekti

Ad›m›n nagah› savt-› irci'i esma-›

Dediler yazd› harfi mankut

..............

fieyh ‹brahim Efendi Eyledi .........

1132

19. No'lu Katalog:

Kitabesiz ve oldukça sadedir

(res.29). Bafltafl› :65 cm., Ayaktafl› :38

cm.'dir. Bafltafl› ve ayaktafl› yuvarl›k

formludur. Süssüzdür. Mevtan›n kim

oldu¤u belli de¤ildir.
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28

Foto¤raf  27: ‹smi Fürdevs

olabilir?, 

Foto¤raf  28: fieyh ‹brahim

Efendi, (öl. 1132/1719)

Foto¤raf  29: Kitabesiz.
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‘SEMPOZYUM’DAN
GÖRÜNTÜLER

Eyüp Belediye Baflkan› 

Ahmet Genç, Eyüpsultan

Kültürevi Sergi Salonu’nda

aç›lacak Türk El Sanatlar›

Sergisi’ne misafirleri buyur

ediyor.
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Türk Milli Kültür Vakf›

Eyüpsultan Kültürevi Sergi

Salonu’nda aç›lan Geleneksel

Sanatlar Sergisi’nden bir

görünüfl.

Eyüp Belediye Baflkan›

Eyüpsultan Kültürevi has

odada, misafirlerine bilgi

veriyor... (Mustafa Bafl,

Semavi Eyice, Abdülkadir

Aksu, Ali Müfit Gürtuna ve

Gündegül Parlar.

Baflkan Ahmet Genç, ‹stanbul

Büyükflehir Belediye Baflkan›

A. Müfit Gürtuna’ya Eyüp

Belediye’si Arfliv ve Kitapl›¤›

hakk›nda bilgi veriyor.



Sempozyum’dan bir görüntü...

Doç. Dr. Suphi Saatçi

anlat›yor, misafirler dinlemede.
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Sempozyum aç›l›fl

konuflmalar›... Baflkan Ahmet

Genç “Büyük Eyüp

Projesinin” bilimsel

koordinatörü Prof. Dr. Nezih

Eldem’e, hizmetleri

münasebetiyle “Osmanl›

Armas›” takdim ediyor.

Eyüp Diyanet Sitesi’nde

Taflk›n Savafl yönetimindeki

Yakar›fl Toplulu¤u’nun Türk

Sanat ve Tasavvuf Müzi¤i

konseri.


